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การเปรียบเทียบประสทิธิภาพโมเดลการจำแนกข้อมูล สำหรบัการพยากรณ์ภาวะการมี

งานทำตรงสาขาของบณัฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

The comparison of data classification models for prediction of graduate 

employment in the graduate's field, Uttaradit Rajabhat University 
 

ชนิดา เรืองศริิวัฒนกุล1*, จุฬาลักษณ์ มหาวัน1 และ อนุชา เรืองศิรวิัฒนกุล2 

Chanida Ruangsiriwattanakul1*, Julalug Mahawan1 and Anucha Ruangsiriwattanakul2 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบการจำแนกข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมี

งานทำตรงสาขาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่ใช้สำหรับการ

พยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต โดยนำข้อมูลภาวะการมงีานทำของบัณฑิต และข้อมูลประวัตผิลการ

เรียนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560-2563 จำนวน 5,603 รายการ คัดเลือก

คุณลักษณะที่เกี ่ยวข้องสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิตด้วยวิธี Information Gain ได้

จำนวน 9 คุณลักษณะ ได้แก่ ตำแหน่งงาน สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน คณะ ประเภทของตำแหน่งงาน 

ความสามารถพิเศษ จังหวัดที่ทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเกรดเฉลี่ยหลังจบการศึกษา นำมาพัฒนาโมเดลและ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต โดยดำเนินการตามขั้นตอนการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการทำเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM ด้วยโปรแกรม Rapid Miner โดยใช้เทคนิควิธีการทำ

เหมืองข้อมูลในการจำแนกกลุ่ม (Classification) โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ต้นไม้ตัดสินใจ 

(Decision Tree) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี 10-Fold Cross 

validation ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) มีประสิทธิภาพในการทำนายสูงสุด มีค่าความ

ถูกต้อง (Accuracy) ร้อยละ 73.28 ค่าความแม่นยำ (Precision) ร้อยละ 78.46 และค่าความระลึก (Recall) ร้อยละ 

73.45 สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการแนะนำอาชีพให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและบัณฑติต่อไป   
 

คำสำคัญ:  เหมอืงขอ้มูล, การเรียนรู้แบบเบย์, ตน้ไม้ตัดสินใจ, เคเนียเรสเนเบอร์, มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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Abstract  
 The objective of this research were to 1) study and develop models for prediction of graduate employment 

in the graduate's field, Uttaradit Rajabhat University 2) comparison of data classification models for prediction of 

graduate employment in the graduate's field. Selected relevant attributes for graduate employment predicting by 

Information Gain method. The results of study provided data about the employment and personnel record of 5,603 

Uttaradit Rajabhat University graduates who graduated during 2017-2020. The data of graduates consisted of 

work position, major, working status, faculty, type of position, special abilities, working province, income and GPA. 

Model development was performed following a data analysis procedure based on the CRISP-DM data mining 

framework with the Rapid Miner software and using classification data mining technique. Three algorithm including 

Naïve Bayes, Decision Tree and K- Nearest Neighbor. The 1 0-Fold Cross validation were used to evaluate the 

performance of three model. The Naïve Bayes model’s assessment using 1 0-Fold Cross validation revealed the 

model’s best performance with 73.28 percent accuracy, 78 . 46  percent precision and 73 . 45  percent recall. This 

research can be applied in the development of information systems for career guidance for undergraduate and 

graduate students. 
 

Keywords: Data Mining, Naïve Bayes, Decision Tree, K- Nearest Neighbor, Uttaradit Rajabhat University 
 

บทนำ 

 ปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ณ 

ช่วงเวลาหนึ่ง โดยในสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ซึ่งมี

ผลกระทบโดยตรงกับภาพรวมตลาดแรงงาน ดังนั้นสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตจะต้องมีการกำหนด

เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เนื ่องจากปัจจุบัน

สถาบันการศึกษามีการแข่งขันในเรื่องของการรับนักศึกษากันเป็นอย่างมาก หากสถาบันการศึกษามีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรท่ีสามารถทำให้บัณฑิตท่ีจบมคีุณภาพ และมีงานทำตามความตอ้งการตลาดของแรงงาน จะทำให้

สถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับของบุคคลภายนอกได้  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 6 คณะ 3 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ วทิยาลัยนานาชาติ วทิยาลัย

แพร่ และวิทยาลัยน่าน ซึ่งภาระหน้าท่ีหลักของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยการ

ผลิตบัณฑิตจะตอ้งให้มจีำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ [1] โดยในแต่ละปีการศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมผีู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ

หลักสูตร และตามประเภทงานที่บัณฑิตสนใจ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยคือ ผลิตบัณฑิตดีที่มี

คุณภาพ มทัีศนคติท่ีดเีป็นพลเมอืงดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต [2] และยังเป็นหน่ึงตัว

บ่งชี้ของการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ที่มีผลบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีหรือผู้สำเร็จการศกึษาท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชพีอสิระและทำงานตรงสาขา โดยจะตอ้งรายงานข้อมูล

ในระบบภาวะการมงีานทำของบัณฑิตในทุกปกีารศึกษา  
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จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างปกีารศึกษา 2560-2563 [3] 

พบว่าบัณฑิตบางส่วนไม่สามารถหางานที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน หรือทำงานไม่ตรงสาขา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิด

แนวคิดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและข้อมูลผลการเรียนของบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่ีรวบรวมไว้ในปีการศึกษา 2560-2563 จำนวน 5,603 รายการ มาศกึษาหาปัจจัยหรือคุณลักษณะ

ท่ีเกี่ยวข้องในการได้งานทำตรงสาขา และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมงีานทำตรงสาขาของบัณฑิต 

โดยคัดเลือกคุณลักษณะที่มีความสำคัญสำหรับการทำนายความสอดคล้องระหว่างอาชีพและสาขาวิชา เพื่อนำมา

สร้างโมเดลในการทดลอง โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการจำแนกข้อมูล (Classification) [4] ซึ่งเป็นเทคนิควิธีใน 

การเปลี่ยนชุดข้อมูลให้เป็นโมเดลที่สามารถใช้ทำนายตัวแปร หรือจำแนกผลลัพธ์เป้าหมายได้ [5] โดยใช้เทคนิคการ

เรียนรู ้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ต ้นไม้ต ัดสินใจ (Decision Tree) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor)  

ตามขั้นตอนวิธี CRISP-DM ได้แก่ การทำความเข้าใจข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดล การวัดประสิทธิภาพ 

และการนำไปใชง้าน [6] โดยงานวจิัยนี้เป็นการนำเสนอเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกข้อมูล สำหรับ

การพยากรณ์ภาวะการมงีานทำตรงสาขาของบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อหาเทคนิควิธีท่ีมีความถูกต้อง

และแม่นยำมากท่ีสุด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพและคุณลักษณะตรงกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบการจำแนกข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของ

บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. เพื่อประเมนิประสิทธิภาพของตัวแบบท่ีใชส้ำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบในการสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้ข้อมูลภาวะการมีงานทำและข้อมูลประวัติผลการเรียนของบัณฑิต  

ที่รวบรวมไว้ในปีการศึกษา 2560-2563 จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยใช้เทคนิค 

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ ่งเป็นเทคนิคในการสังเคราะห์ความรู้จากข้อมูลจำนวนมากในฐานข้อมูล  

เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือค้นหารูปแบบหรือกฎที่ซ่อนอยู่ และยัง เป็นวิธีในการค้นหาโมเดลและแนวโน้มจาก

แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ และนำไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนางานที่ตอ้งการ {6}  

ศริินทรา เสอืพิทักษ์ และคณะ (2564) ได้ทำการเปรียบเทียบเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับทำนาย

แนวโนม้การสำเร็จการศึกษาของนักเรียน [7] โดยใชเ้ทคนิคต้นไมต้ัดสนิใจ (Decision Tree) การเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve 

Bayes) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) พบว่าตัวแบบพยากรณ์ที่ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจให้ความ

แม่นยำสูงท่ีสุด ร้อยละ 87.40  

ประเทือง วงษ์ทอง และคณะ (2563) ได้ทำการศึกษาการประยุกต์เทคนิคเหมืองข้อมูลค้นหาลักษะนิสัยของ

ผู้ประกอบอาชพีดา้นคอมพิวเตอร์ [8] โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ตน้ไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 

และ Neural Network พบว่าตัวแบบพยากรณ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ ให้ความแม่นยำสูงท่ีสุด ร้อยละ 74.04  

สายชล สินสมบูรณ์ทอง (2563) ได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลความไม่สมดุลของ

ข้อมูลในการจำแนกด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล [9] โดยใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

โครงข่ายประสาทเทียม และเคเนียเรสเนเบอร์ และ พบว่าวิธีเคเนียเรสเนเบอร์มปีระสิทธิภาพในการทำนายผลดีท่ีสุด 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

จากงานวิจัยขา้งต้นการใชเ้ทคนคิเหมืองข้อมูลจึงเป็นเทคนิคที่นักวจิัยยอมรับในการนำมาใช้ประโยชน์ในการ

ทำนายและสนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้นำเทคนิคเหมืองข้อมูลมาใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา 

องค์ความรู้หรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการจำแนกกลุ่ม (Classification) และ

พัฒนาตัวแบบหรืออัลกอริทึมโดยเลือกใช้เทคนิควิธี 3 แบบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) 2) ต้นไม้

ตัดสนิใจ (Decision Tree) และ 3) เคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor)  

เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) เป็นวิธีที ่ใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้งานง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งใน

อัลกอริทึมท่ีมีการเรียนรู้เร็วและสามารถจัดการกับคุณลักษณะหรือคลาสได้หลากหลาย โดยใช้หลักการทางสถิติเข้า

มาช่วยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ Bayes’ Theorem ในการทำนายความเป็นสมาชิก [10] มีความง่ายต่อการนำไปใช้งาน 

ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถประยุกต์ใช้ได้ดี 

เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการนำ

ข้อมูลมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งมีการเรียนรู้ข้อมูลแบบมีผู้สอน (Supervised 

Learning) สามารถสร้างตัวแบบการจัดกลุ่ม (Clustering) ได้จากกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลฝึกหัด (Training Data Set) ได้

โดยอัตโนมัต ิและสามารถพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียังไม่เคยนำมาจัดกลุ่มได้อีกดว้ย [11]  

เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) เป็นการจำแนกกลุ่มข้อมูลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันที่สุด  

K กลุ่ม โดยการคำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุด (Euclidean Distance) ซึ่งเป็นการวัดระยะห่างระหว่างข้อมูลท่ีต้องการ

ทำนายกับข้อมูลท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นจำนวน K ตัว ถ้าข้อมูลมคีวามคล้ายคลงึกันมากจะมรีะยะห่างน้อย [12] 

ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงนำเทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกกลุ่ม (Classification) โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ ต้นไม้ตัดสินใจ และเคเนียเรสเนเบอร์ นำมาสร้างตัวแบบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัว

แบบในการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต โดยดำเนินการตามขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมูลตามกรอบ

การทำเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) [13] ด้วยโปรแกรม Rapid 

Miner โดยตัวแบบของผลการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพ และ

กำหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้ ซึ่งมีกรอบ

แนวคิดของงานวจิัยดังภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การเตรียมขอ้มูล 

 

ชุดเรียนรู้ 

(Training Set) 

 

ชุดทดสอบ

(Test Set) 

 

พัฒนาแบบจำลอง 

- Naïve Bay 

- Decision Tree 

- KNN 

 

ทดสอบ 

 

ประเมนิ

ประสิทธิภาพ 

- ค่าความถูกต้อง 

- ค่าความแม่นยำ 

- ค่าความระลกึ 

 

ตัวแบบ

พยากรณ ์
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

วิธีดำเนินการวจิัย 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่ีจบปีการศึกษา 2560-

2563 จำนวน 5,603 รายการ 

2. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย  

    2.1 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม Rapid Miner Studio 9.10 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

และสร้างโมเดลในการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    2.2 เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ต้นไม้ตัดสินใจ 

(Decision Tree) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) 

3. สถิติในการวิจัย ได้แก่ สถิติการทำนายพิจารณาจากค่าร้อยละสูงสุด ประกอบด้วย ค่าความถูกต้อง 

(Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าความระลึก (Recall)  

4. วธีิการดำเนนิงานวิจัย 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยได้ดำเนินการด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูล ตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ 

CRISP-DM ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนดังนี้ 

    4.1 การทำความเข้าใจกับปัญหา (Business understanding) โดยการศึกษาข้อมูลภาวะการมีงานทำของ

บัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่ีรวบรวมไว้ในปีการศึกษา 2560-2563 ซึ่งมหาวทิยาลัยจะกำหนดให้บัณฑิตท่ี

จบการศึกษาแต่ละปีการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการ

ทำเหมอืงขอ้มูล เพื่อหาองค์ความรู้และข้อมูลท่ีสนใจ เช่น การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการทำงานตรงสาขา หรือการ

จำแนกประเภทข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาขาวิชากับอาชีพ และนำไปพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรง

สาขาของบัณฑิตได้ 

    4.2 การทำความเข้าใจกับข้อมูล (Data understanding) โดยได้พิจารณาข้อมูลเพื ่อนำมาวิเคราะห์ 

สามารถแบ่งข้อมูลได้ 2 กลุ่มได้แก่ 1) ข้อมูลประวัตกิารศึกษาของบัณฑิต และ 2) ข้อมูลภาวะการมงีานทำของบัณฑิต 

ที่จบปีการศึกษา 2560-2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งมีทั้งหมด 5,603 รายการ โดยตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของขอ้มูลท้ัง 2 กลุ่ม เช่น จำนวนข้อมูล คุณลักษณะ ความเป็นไปได้ท่ีจะนำมาวิเคราะห์ และความครบถ้วนใน

แต่ละรายการ 

    4.3 การเตรียมข้อมูล (Data preparation) สำหรับการทำเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยทำการคัดเลือกข้อมูล

จากข้อมูลประวัตกิารศึกษาของบัณฑิตและข้อมูลภาวะการมีงานทำ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของข้อมูล (Data cleansing) จัดการกับข้อมูลที่ขาดหาย (Missing value) ด้วยการเติมเต็มข้อมูล และจัดการข้อมูลที่มี

ความผิดพลาดหรือมคีวามไม่สอดคล้องกัน จากข้อมูลท้ังหมด 5,603 รายการ เมื่อดำเนนิการจัดการข้อมูลให้มีความ

ถูกต้องสมบูรณ์และตรวจสอบข้อมูลบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว พบว่ามบัีณฑิตท่ียังไม่มงีานทำหรือเรียนต่อจำนวน 

1,053 รายการ จึงนำข้อมูลออก เหลอืขอ้มูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์สำหรับการวเิคราะห์ จำนวน 4,412 รายการ จากนั้นทำ

การแปลงรูปข้อมูล (Data transformation) เพื่อให้มีความเหมาะสมและความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์  

ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

http://sci.uru.ac.th/scienceadmin/academic/plan/814
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ภาพที่ 2 ข้อมูลหลังจากผา่นขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลพร้อมท่ีจะนำไปใชใ้นการวเิคราะห์ 

 

จากนั ้นนำข้อมูลมาทำการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เพื ่อลดขนาดหรือมิติของข้อมูล  

โดยคุณลักษณะที ่ถ ูกค ัดเล ือกจะถ ูกนำไปใช ้ในการจำแนกประเภทข ้อม ูล  (Data Classification) [14] โดยใช้ 

การคำนวณหาค่าน้ำหนักหรือค่าความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละฟีเจอร์และคลาสต่าง  ๆ และการคัดเลือกฟีเจอร์ด้วย 

การเรียงลำดับตามค่าน้ำหนักท่ีคำนวณ และทำการเลอืกฟีเจอร์ท่ีมีค่าน้ำหนักมากกว่าท่ีตอ้งการมาใช้งาน [6] โดยใน

งานวจิัยนี้ทำการคัดเลอืกคุณลักษณะโดยใช้เทคนิค Information Gain เป็นการพจิารณาจากค่าความน่าจะเป็นของแต่

ละคุณลักษณะท่ีเป็นไปได้แลว้วัดค่าความไร้ระเบียบ (Entropy) เพือ่คัดเลอืกคุณลักษณะท่ีมคีวามสําคัญในการจําแนก

กลุ ่มได้ดีที่ส ุด [15] [16] ในการคัดเลือกคุณลักษณะนั ้นจะสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี ่ยวข้องในการสำหรับ 

การพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต และนำมาสร้างโมเดลในการทดลอง ดังภาพท่ี 3  

 

 

ภาพที่ 3 วเิคราะห์หาคา่น้ำหนกัของคุณลักษณะ (Attribute) ด้วยวธีิการ Information Gain 

 

http://sci.uru.ac.th/scienceadmin/academic/plan/814
http://sci.uru.ac.th/scienceadmin/academic/plan/814
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4.4 การพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) เป็นขั้นตอนการสร้างแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงาน

ทำตรงสาขาของบัณฑิต ซึ่งใชว้ธีิการจำแนกข้อมูล (Classification) โดยใชเ้ทคนคิเหมืองข้อมูล 3 วธีิ ได้แก่ การเรียนรู้แบบ

เบย์ (Naïve Bayes) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) โดยทำการแบ่งข้อมูล

เพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธีตรวจสอบไขว้กัน (Cross validation Test) ซึ่งเป็นวิธีการในการตรวจสอบ 

ค่าความผิดพลาดในการคาดการณ์ของโมเดล โดยการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนหลาย ๆ ส่วนเท่ากัน และนำข้อมูลท่ีแบ่งไว้ไปใช้

ในการสร้างตัวแบบและการทดสอบตัวแบบ เวียนกันไปจนครบ [17] โดยนำข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู ้ (Training data)  

มาสร้างเป็นแบบจำลอง และทดสอบค่าความแม่นยำด้วยข้อมูลทดสอบ (Test data)  

4.5 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Evaluation) โดยงานวจิัยนี้ใชว้ิธี 10-Fold Cross validation [11] 

ซึ่งจะแบ่งข้อมูลเป็น 10 ชุดเท่า ๆ กัน โดยใช้ 1 ชุด มาเป็นกลุ่มทดสอบ (Test set) ส่วนอีก 9 ชุด นำมาใช้เป็นกลุ่มเรียนรู้ 

(Training Set) โดยเปลี่ยนกลุ่มทดสอบไปเร่ือย ๆ จนครบท้ัง 10 กลุ่ม เปรียบเทียบหาตัวแบบท่ีมีความถูกต้อง โดยใชเ้กณฑ์

การประเมินค่าประสิทธิภาพของแบบจำลองคือ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าความ

ระลึก (Recall) ท่ีได้จากการประมวลผลโมเดล [18][7]  

1) ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คือ การหาค่าความถูกต้องของโมเดล โดยค่าความถูกต้องเป็นอัตราส่วนของ

จำนวนการทายถูกต้องต่อจำนวนตัวอย่างท้ังหมด แสดงดังสมการท่ี (1) 

Accuracy     =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

(𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁)
     (1) 

2) ค่าความแม่นยำ (Precision) คือ การวัดความสามารถในการที่ขจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป  โดยค่า

ความแม่นยำเป็นอัตราส่วนของจำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกดึงออกมา กับจำนวนข้อมูลที่ถูกดึงออกมาทั้งหมด 

แสดงดังสมการท่ี (2) 

Precision     =  
𝑇𝑃

(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
      (2) 

3) ค่าความระลึก (Recall) คือการวัดความสามารถของระบบในการค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  โดยค่าความ

ระลึก เป็นอัตราส่วนของจำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและถูกดึงออกมากับจำนวนข้อมูลที่เกี ่ยวข้องทั้งหมด  แสดงดัง

สมการท่ี (3) 

Recall       =  
𝑇𝑃

(𝑇𝐹+𝐹𝑁)
      (3) 

 

โดยท่ี   TP คือค่า True Positive   หมายถงึ ทำนายว่า จรงิ และมีค่าเป็น จรงิ    

 TN คือค่า True Negative หมายถงึ ทำนายว่า ไม่จรงิ และมีค่า ไม่จรงิ 

 FP คือค่า False Positive  หมายถงึ ทำนายว่า จรงิ แต่มคี่าเป็น ไม่จรงิ 

 FN คือค่า False Negative หมายถงึ ทำนายว่า ไม่จรงิ แต่มคี่าเป็น จรงิ 

4.6 การประยุกต์ใช้งาน (Deployment) โดยนำแบบจำลองที่ได้ไปทดลองใช้สำหรับการพยากรณ์ภาวะ 

การมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบสนับสนุนตัดสินใจในการเลือกอาชีพท่ี

เหมาะสมสำหรับนักศึกษาหรือบัณฑิต โดยนำเสนอข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการแนะนำอาชีพให้กับ

นักศึกษาและบัณฑิต และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับ

ความตอ้งการของตลาดแรงงานต่อไป 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต โดยการ

คัดเลอืกคุณลักษณะด้วยวิธี Information Gain เพื่อคำนวณค่านำ้หนักของแต่ละคุณลักษณะ โดยใชโ้ปรแกรม Rapid Miner 

ซึ่งประกอบคุณลักษณะทั้งหมด 13 คุณลักษณะ จะให้ค่าน้ำหนักของคุณลักษณะที่สำคัญออกมา โดยคุณลักษณะที่มี

ความสำคัญจะมีค่าน้ำหนักมาก คุณลักษณะที่มีความสำคัญน้อยจะมีค่าน้ำหนักน้อย โดยผลการคำนวณค่าน้ำหนักของ

ชุดข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะหรือแอทริบิวต์ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการพยากรณ์ แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต 

ลำดับ คุณลักษณะ ค่านำ้หนัก 

1 ตำแหน่งงาน 0.302 

2 สาขาวิชา 0.132 

3 สถานภาพการทำงาน 0.061 

4 คณะ 0.034 

5 ประเภทของตำแหน่งงาน 0.028 

6 ความสามารถพเิศษ 0.027 

7 จังหวัดท่ีทำงาน 0.026 

8 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 0.022 

9 เกรดเฉลี่ยหลังจบการศึกษา 0.019 

10 ภูมิลำเนา 0.008 

11 ระยะเวลาการได้งานทำ 0.005 

12 ภาคท่ีทำงาน 0.004 

13 เพศ 0.000 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมงีานทำตรงสาขาของ

บัณฑิต พบว่าคุณลักษณะตำแหน่งงาน มีค่าน้ำหนักมากที่สุดคือ 0.302 และเพศ มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดคือ 0.000 

ดังนั้นในการหาค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ ได้ทำการทดลองโดยการลดค่าคุณลักษณะไปทีละหนึ่งเริ่มจาก

คุณลักษณะที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้ค่าความถูกต้องมากที่สุดในการทำนาย พบว่ามี  9 คุณลักษณะที่มีค่า

ความถูกต้องที ่ด ีสุด ได้แก่ ตำแหน่งงาน สาขาวิชา สถานภาพการทำงาน คณะ ประเภทของตำแหน่งงาน 

ความสามารถพิเศษ จังหวัดที่ทำงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และเกรดเฉลี่ยหลังจบการศึกษา เนื่องจากค่าน้ำหนักที่

น้อยจะมีการกระจายตัวของข้อมูลต่ำ และไม่สามารถหาค่าความถูกต้องได้ จึงไม่มีผลต่อการจำแนกข้อมูล โดย

คุณลักษณะตำแหน่งงาน มคี่าน้ำหนักมากท่ีสุดคือ 0.302 จึงเป็นคุณลักษณะที่มคีวามสำคัญในการจำแนกกลุ่มข้อมูล

ได้ดีท่ีสุด เนื่องจากความน่าจะเป็นของตำแหน่งงานเป็นคุณลักษณะที่ใชใ้นการพยากรณ์การได้งานทำตรงสาขาท่ีมีค่า

ความถูกต้องมากที่สุด 

2. ผลการพัฒนาตัวแบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต โดยใช้เทคนิค

เหมอืงขอ้มูล 3 วิธี ได้ผลดังนี้ 
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2.1 การพัฒนาโมเดลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ผลการทดลองจากข้อมูลชุดทดสอบ

ของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำนวน 4,412 คน พบว่าได้ค่า True Positive = 1854, True Negative = 509, False 

Positive = 670 และ False Negative = 1379 โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ยร้อยละ 73.28 ค่าความแม่นยำ 

(Precision) เฉลี่ยร้อยละ 78.46 และค่าความระลึก (Recall) เฉลี่ยร้อยละ 73.45 ดังภาพท่ี 4 

 

 

ภาพที่ 4 ผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) 
 

2.2 การพัฒนาโมเดลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ผลการทดลองจากข้อมูลชุดทดสอบ

ของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำนวน 4,412 คน พบว่าได้ค่า True Positive = 1531, True Negative = 548, False 

Positive = 993 และ False Negative = 1340 โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ยร้อยละ 65.07 ค่าความแม่นยำ 

(Precision) เฉลี่ยร้อยละ 73.64 และค่าความระลึก (Recall) เฉลี่ยร้อยละ 60.66 ดังภาพท่ี 5 

 

 

ภาพที่ 5 ผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลตน้ไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
 

2.3 การพัฒนาโมเดลโดยใช้เทคนิคเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) ผลการทดลองจากข้อมูล

ชุดทดสอบของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต จำนวน 4,412 คน พบว่าได้ค่า True Positive = 2040, True Negative = 

727, False Positive = 484 และ False Negative = 1161 โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) เฉลี่ยร้อยละ 72.55 ค่า

ความแม่นยำ (Precision) เฉลี่ยร้อยละ 73.73 และค่าความระลึก (Recall) เฉลี่ยร้อยละ 80.82 ดังภาพท่ี 7 

 

 

ภาพที่ 7 ผลการวัดประสิทธิภาพของโมเดลเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) 
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3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลด้วยวิธี 10-Fold Cross validation เมื่อทำการเลือก

คุณลักษณะที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลแล้ว นำชุดข้อมูลทั้งหมด 4,412 รายการ โดยแบ่งข้อมูลเป็น 10 ส่วน 

เท่า ๆ กัน แล้วนำข้อมูลที่แบ่งไว้ไปใช้ในการสร้างตัวแบบและทดสอบตัวแบบ เวียนกันไปจบครบทุกส่วนของข้อมูล 

เพื่อทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 3 วิธี ได้แก่ การเรียนรู้แบบเบย์ 

(Naïve Bayes) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) และเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) เพื่อหาค่าความถูกต้อง 

(Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าความระลึก (Recall) โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner 9.10 มีลักษณะ 

การทำงานของโปรแกรมดังภาพท่ี 8 

 

 

ภาพที่ 8 การสร้างโมเดลและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล 
 

ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมอืงข้อมูลท้ัง 3 แบบ โดยแสดง

ค่าความถูกต้อง ความแม่นยำ (Precision) และค่าความระลกึ ของตัวแบบเป็นตารางเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล 3 เทคนิค 

เทคนิควิธ ี

(Algorithm) 

ค่าความถูกต้อง  

(Accuracy) 

ค่าความแม่นยำ 

(Precision) 

ค่าความระลึก 

(Recall) 

Naïve Bayes 73.28% 78.46% 73.45% 

Decision Tree 65.07% 73.64% 60.66% 

K- Nearest Neighbor 72.55% 73.73% 80.82% 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแบบที่สร้างจากเทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) มีค่าความถูกต้องมาก

ที่สุด คือร้อยละ 73.28 ค่าความแม่นยำร้อยละ 78.46 และค่าความระลึกร้อยละ 73.45 รองลงมาคือ เทคนิควิธี 

เคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) มีค่าความถูกต้องร้อยละ 72.55 ค่าความแม่นยำร้อยละ 73.73 และค่า

ความระลึกร้อยละ 80.82 และวิธีที่ถูกต้องน้อยที่สุดคือ เทคนิควิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) มีค่าความถูกต้อง

ร้อยละ 65.07 ค่าความแม่นยำร้อยละ 73.64 และค่าความระลึกร้อยละ 60.66 ในการจำแนกข้อมูลดว้ยเทคนิควิธีท้ัง 

3 แบบ แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 9 แผนภูมแิสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูล 3 เทคนิควธีิ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
งานวิจัยนี ้สร้างโมเดลการจำแนกข้อมูล สำหรับการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้วยเทคนคิเหมืองข้อมูล โดยใชข้้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและข้อมูลผลการเรียน

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่รวบรวมไว้ในปีการศึกษา 2560-2563 มีจำนวนข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์

สำหรับการวิเคราะห์จำนวน 4,412 รายการ โดยมีการคัดเลือกคุณลักษณะที ่มีผลต่อการทำงานตรงสาขาและ 

มีความสัมพันธ์กันด้วยวิธี Information Gain โดยคุณลักษณะที่มีความสำคัญจะมีค่าน้ำหนักมาก และได้ค่าความถูกต้อง

มากท่ีสุดในการทำนาย ซึ่งไดจ้ำนวน 9 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) ตำแหน่งงาน 2) สาขาวชิา 3) สถานภาพการทำงาน 4) คณะ 

5) ประเภทของตำแหน่งงาน 6) ความสามารถพิเศษ 7) จังหวัดที่ทำงาน 8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 9) เกรดเฉลี่ยหลัง

จบการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญในการปรับปรุงการพยากรณ์

มะเร็งเต้านม [15] ได้ใช้วิธี Information Gain คัดเลือกคุณลักษณะท้ังหมด 30 คุณลักษณะ ใน การหาค่าความถูกต้องใน

การพยากรณ์การเป็นมะเร็งเต้านมโดยใช้เทคนิค SVM ได้ทดลองโดยการลดคุณลักษณะไปทีละหนึ่ งเพื ่อหาค่า 

ความถูกตอ้ง พบว่าม ี6 คุณลักษณะ ท่ีมคี่าความถูกตอ้งท่ีดีท่ีสุด 
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จากนั้นได้นำคุณลักษณะที่มีความสำคัญ 9 คุณลักษณะนำมาสร้างโมเดลเพื่อหาค่าความถูกต้องในการ

พยากรณ์ภาวะการมงีานทำตรงสาขาของบัณฑิต ทำการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลด้วยวิธี 10-Fold Cross validation 

และวัดค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยำ (Precision) และค่าความระลึก (Recall) โดยพบว่าเทคนิคการเรียนรู้

แบบเบย์ (Naïve Bayes) เป็นวิธีการจำแนกข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของ

บัณฑิต มีค่าความถูกต้องร้อยละ 73.28 ค่าความแม่นยำร้อยละ 78.46 และค่าความระลึกร้อยละ 73.45 ทำให้ได้มาซึ่ง

โมเดลการพยากรณ์ภาวะการมีงานทำตรงสาขาของบัณฑิตที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สอดคล้องกับทฤษฎี

ของเทคนคิการเรียนรู้แบบเบย์ (Naïve Bayes) ท่ีใชห้ลักการความน่าจะเป็นบนสมมตฐิานท่ีว่าปริมาณความสนใจนั้นขึ้นอยู่

กับการกระจายความน่าจะเป็น (probability distribution) สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อแยกแยะข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ  

และทำนายกลุ่มของข้อมูลได้ ซึ่งเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับจำนวนข้อมูลนำเข้าอย่างน้อยท่ี 100 ข้อมูล และมากท่ีสุด 500,000 

ข้อมูล [19]  ซึ่งจากการทดลองของ Taheri และ Mammadov [20] ที ่ได้ทำการวิจัยเกี ่ยวกับการเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การจำแนกข้อมูลด้วยวธีิ Naïve Bayes พบว่า Naïve Bayes สามารถแยกแยะข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิยมนำไป

ประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับงานวิจัย การประยุกต์เทคนิคเหมืองข้อมูลค้นหาลักษณะนิสัยของผู้ประกอบอาชีพด้าน

คอมพิวเตอร์ [8] โดยสุ่มตัวอย่างจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 395 คน สร้างตัวแบบ 3 เทคนิคและวัดค่าประสิทธิภาพ

และค่าความแม่นยำของตัวแบบ พบว่าตัวแบบพยากรณ์ท่ีใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบเบยใ์ห้ความแม่นยำสูงท่ีสุด  

ทั้งนี้จากงานวิจัยนี้พบว่าค่าความถูกต้อง (Accuracy) ของแบบจำลองที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเบย์ กับเทคนคิ

วิธีเคเนียเรสเนเบอร์ มีค่าแตกต่างกันไม่ถึง 1% การนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้จึงต้องพิจารณาจากค่าความแม่นยำ 

(Precision) เพิ่มเติมซึ่งเป็นค่าที่โมเดลทำนายถูก ซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบเบย์ มีค่าความแม่นยำร้อยละ 78.46 มากกว่าวิธีเค

เนยีเรสเนเบอร์ ท่ีมีความแม่นยำร้อยละ 73.73 และนอกจากนี้เทคนคิการเรียนรู้แบบเบย์มีข้อดีคือ สามารถใช้ความรู้ก่อน

หน้าเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ และเป็นอัลกอริทึมในการทำงานไม่ซับซ้อน และให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดีไม่ด้อยกว่า

วธีิการเรียนรู้ประเภทอื่น [21] ส่วนเทคนคิวธีิเคเนียเรสเนเบอร์ จะไม่มกีารสร้างโมเดลแต่จะใชข้้อมูลเทรนนิ่งดาต้าท้ังหมด

มาช่วยในการทำนาย ดังนั้นการเลือกค่า K อาจไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด [13] ถ้าเลือกค่า K น้อยอาจประมาณ

ค่าไม่เหมาะสม ถ้า K มากเกินไปอาจจะไม่ได้พิจารณาพฤติกรรมที่น่าสนใจ ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาถึง 

ความสมดุลในการเลือก นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้พบว่าเทคนิควิธีเคเนียเรสเนเบอร์ (K- Nearest Neighbor) มีค่าความ

ระลึก (Recall) ร้อยละ 80.82 ซึ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเทคนิควิธีอื ่น ซึ่งแสดงว่าเทคนิควิธีเคเนียเรสเนเบอร์มี

ความสามารถสูงท่ีสุดในการดึงข้อมูลการทำงานตรงสาขาและทำนายถูกต้อง จากข้อมูลการทำงานตรงสาขาจริงท้ังหมด  

สำหรับโมเดลหรือแบบจำลองที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศใน  

การแนะนำอาชีพให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นข้อมูลเสนอแนวทางใน 

การพัฒนาหลักสูตร โดยวเิคราะห์ความสามารถหรือศักยภาพของบัณฑิตท่ีสามารถประกอบอาชีพมีงานทำและตรงสาขา 

รวมถึงพิจารณาร่วมกับคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการทำเหมอืงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ผู ้บริหาร เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  
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ข้อเสนอแนะ 
แบบจำลองที ่สร้างขึ ้นในกาวิจัยครั ้งนี ้ม ีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปีการศึกษา 2560-2563 แต่อาจไม่เหมาะสมกับชุดข้อมูลอื่น เนื่องจากมีการ

คัดเลอืกคุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน โดยอาจใช้เทคนิคการทำเหมอืงขอ้มูลดว้ยเทคนิคอ่ืน ๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ภายใน

ชุดข้อมูล นอกจากนี้ควรศกึษาการคัดเลอืกคุณลักษณะด้วยรูปแบบวธีิอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มข้อมูล

มากที่สุด โดยในการศึกษาพัฒนางานวิจัยต่อไปควรมกีารกำหนดคุณลักษณะคลาสข้อมูลกลุ่มอาชพี และตำแหน่งงาน 

เป็นค่าเป้าหมาย เพื่อที่จะสามารถทำนายแนวโน้มการเลือกตำแหน่งงานแยกตามกลุ่มอาชีพของบัณฑิตได้ และควร

พิจารณาเทคนิคการสร้างตัวแบบที่หลากหลาย และเพิ่มชุดข้อมูลการทดสอบให้มากขึ้น เพื่อให้การทำนายมีความ

ถูกต้องและแม่นยำมากขึน้ 
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การพัฒนาระบบเลอืกต้ังออนไลน์ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 

Development of a secure online voting system, Student leader University of 

Phayao 
 

ณัฐวุฒิ ดาวทอง1* 

Nattawut Dowtong1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย สามารถรองรับผู้ใชง้านท่ีมีสทิธ์ิได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คน โดยระบบตอ้งใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใช้เครื่องมือ Apache JMeter ในการวิเคราะห์ และใช้เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัสเพื่อปกป้องข้อมูลผลการ

เลอืกตัง้ ซึ่งถอืว่าเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

  จากที่ได้ทำการพัฒนาระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา  ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ผู้วิจัย

ได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริง โดยนำไปใช้กับการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  

10 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีผู้มาใชส้ิทธ์ิ จำนวน 3,652 คน ผลปรากฏว่าระบบสามารถให้บริการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ทำให้การเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงด้วยดี ไม่มีปัญหาติดขัดทางด้านระบบ  ในส่วนของผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของ

ระบบ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ Apache JMeter ทดลองสร้าง request ให้แก่ระบบ ครั้งละ 300 request ในช่วงเวลา  

1 นาที  ซึ่งผลการทดสอบได้ค่า Throughput เท่ากับ 300/นาที และไม่มีค่า Error ซึ่งเท่ากับว่าระบบสามารถรองรับ

ผู้ใช้งานได้พร้อมกับ 300 คนใน 1 นาทีอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายการเข้ารหัสและถอดรหัสผลการเลือกตั้งระบบ

สามารถถอดรหัสผลการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องโดยใช้ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์อัลกอริทึม RSA 

ซึ่งใชเ้วลาไม่ถึง 10 วนิาที ในการถอดรหัสผลการเลือกตัง้ท้ังหมด อกีทัง้ยังมีผลการประเมินความพึงพอใจทุกด้านอยู่

ในระดับมาก ซึ่งประเมินจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนิสิต จำนวน 500 คน โดยมีรายละเอียด

เป็นดังนี ้ ด้านความปลอดภัย  (�̅�  = 3.95 S.D. = 0.77)  ด้านการใช้งานโปรแกรม  (�̅�  = 3.91 S.D. =0.78)   

ด้านหน้าที่ของระบบ (�̅�  = 3.90 S.D. = 0.81)  และด้านความสามารถทำงานตรงตามความต้องการ (�̅�  = 3.88 

S.D. = 0.79) 

  จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ระบบเลือกตั้งผู ้นำนิสิตสามารถให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตนิสิตมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยมากที่สุด  มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                

ของการวจิัยท่ีมุ่งพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว 
 

คำสำคัญ:  ระบบเลอืกตัง้ออนไลน์, อัลกอริทึม RSA, การเข้ารหัสและถอดรหัส 
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Abstract  

 The goal of this study was to build a secure online voting system that could support at least 300 qualified 

users simultaneously for the University of Phayao's student leader. High efficiency must be applied when using 

the system. To protect voting results, the researcher employed Apache JMeter for analytics as well as encryption 

and decryption methods. Presently, it is considered a crucial privacy protection policy.  

  The researcher actually used the developed system for voting the University of Phayao's student leader 

held on February 1 0 , 2022 , with 3 , 65 2  voters after developing an online voting system for the University of 

Phayao’s student leader to be secure and safe. The findings revealed that the system can provide efficient services. 

There were no technical issues during the voting process. In terms of system performance testing, the researcher 

used the Apache JMeter tool to test 300 requests per system at 1-minute intervals. The test results revealed that 

throughput was 300/min and there was no error. It means that the system can effectively support 300 users in 1 

minute. The system can successfully and precisely decrypt the voting results by implementing the RSA encryption 

algorithm function for the safest method. All votes were decrypted within ten seconds. The 5 00  University of 

Phayao students who exercised their right to vote for the student leader provided feedback that indicated a high 

level of satisfaction in all aspects. The details are as follows: Security test (�̅�  = 3.95 S.D. = 0.77), Usability  test 

(�̅�  = 3.91 S.D. = 0.78), Functional test (�̅�  = 3.90 S.D. = 0.81) and User requirement function (�̅�  = 3.88 S.D. 

= 0.79) 

  The findings of this study help to illustrate how the student leader voting method can offer effective 

services. Thus, most students are most satisfied for the security factor. It is consistent with the research's goal of 

building a robust and secure system and delivering effective, practical, and quick services. 
 

Keywords: Online Voting System Student Leader, RSA encryption algorithm, Encryption and Decryption 

บทนำ 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2563 กองกิจการนิสิตได้นำระบบเลือกตั้งออนไลน์ผู้นำนิสิตมาใช้งาน เพื่อเพิ่ม

ความสะดวกสบายให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ถึงแม้จะติดภารกิจส่วนตัว ทำกิจกรรม ฝึกงานสหกิจ หรือ เรียนออนไลน์อยูที่

บ้าน ก็สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้นำนิสิต ซึ่งรูปแบบการเลือกตั้งก็จะคล้ายกับการเลือกตั้งระดับชาติ โดยการ

เปิดรับสมัครทีมผู้สมัครจากการรวมตัวของนสิิตแต่ละคณะ/วิทยาลัย ซึ่งจะเป็นกลุ่มนิสติท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน นัน้คือ

มีแนวคิดแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้นิสิตแต่ละทีมได้แนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์หา

เสียงได้เต็มรูปแบบและเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย สุดท้ายทีมไหนท่ีนิสติมหาวิทยาลัยพะเยาลงคะแนนเสียง

ให้มากที่สุดก็จะได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนิสิต หรือสมาชิกสภานิสิตตามแต่ละประเภทการเลือกตั้ง เพื่อทำ

หน้าที่ตามพันธกิจของแต่ละองค์กรต่อไป (ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้ง

ผู้นำนิสติ ประเภทสมาชิกสภานิสติและคณะกรรมการองค์การนสิิต ประจำปกีารศึกษา 2564) 

  ที่ผ่านมาในบางปีการศึกษาจะพบปัญหาการในการเลือกตั้งคือระบบเลือกตั้งไม่สามารถรองรับการใช้งาน

ของนิสิตพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และเมื่อปีการศึกษา 2563  ที่ผ่านมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการใช้ระบบ

เลอืกตัง้ออนไลน์เพื่อทำการเลอืกตัง้ปรากฏว่าระบบเลือกตัง้ล่มช่วงเวลา 10.30 น.-13.00 น. ซึ่งไม่สามารถให้บริการ

เลือกตั้งได้ ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง สาเหตุมาจากนิสิตเข้าใช้งานพร้อมกัน และทรัพยากรเครื่องแม่ข่ายไม่เพียงพอต่อ
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การใช้งาน รวมถึงการเขียนโค้ดโปรแกรมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล (ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ

เลอืกตัง้ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา, 2564)  

  ดังนัน้ทางผู้วิจัยจึงมแีนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย ยึดหลักของ Information Security (CIA) (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) , 2560)  

Confidential : สิทธิ์และการเข้าถึงข้อมูล บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  Integrity: ความ

ถูกต้องของข้อมูลข้อมูลที่ถูกส่ง หรือจัดเก็บ ต้องไม่ถูกแก้ไขโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ และ Availability: ความพร้อมใช้งาน

ระบบตอ้งพร้อมใชง้านอยู่เสมอจากบุคคลท่ีมสีิทธ์ิใชง้าน ท้ังน้ีโดยจะตอ้งไม่เกิดปัญหาเดิมคือระบบเลือกตั้งล่มหรือใช้

งานไม่ได้ในระหว่างการเลอืกตัง้เกิดขึ้นอกี ซึ่งระบบจะตอ้งสามารถรองรับการใชง้านของนสิิตพร้อมกันได้ในปริมาณท่ี

มากขึ้น อีกทั้งนำเทคโนโลยีการเข้ารหัสและถอดรหัสมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลผลการเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล

ความลับสูงสุดและต้องไม่ถูกแก้ไขผลการลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึงนำระบบพิสูจน์ตัวตนของ UP Single Sign-On 

(ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร, 2563) ซึ่งเป็นระบบพสิูจน์ตัวตน Azure Active Directory (ปาริชาติ 

โพธิอินทร์, 2565)   มาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนการเข้าใช้งานระบบเลือกตั้งฯ เพื่อแก้ปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อ

สร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกตั้งออนไลน์ผู้นำนิสิต ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งระบบจะต้องไม่มีความ

ซับซ้อน เป็น Web Base Application รองรับการทำงานได้หลาย Platform ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ IOS หรือบน

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ สามารถใช้งานได้หลากหลาย Browser อาทิ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox เป ็นต ้น และสามารถเปิดผ่านมือถือ หร ือคอมพิวเตอร์ เพ ื ่อทำการเล ือกตั ้งได ้ท ันทีผ ่านเว ็บไซต์ 

www.iservice.up.ac.th 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อพัฒนาระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ให้สามารถรองรับผู้ใชง้านท่ีมีสทิธ์ิได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คน อย่าง

มปีระสิทธิภาพ โดยใชเ้ครื่องมือ Apache JMeter ในการวิเคราะห์  

  2. เข้ารหัสและถอดรหัสขอ้มูลผลการเลอืกตัง้ได้อย่างถูกต้อง 100% 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

  นิสิตสามารถใช้ระบบเลือกตั้งออนไลน์ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คน โดยระบบยังสามารถให้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้ารหัสข้อมูลผลการเลือกตั้งเพื่อป้องกันอาชญากรไซเบอร์หรือผู้ประสงค์ร้าย ไม่ให้

เข้าถึงขอ้มูลท่ีละเอยีดอ่อน 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวจิัยดังนี้ 

1. ขอบเขตของการพัฒนาระบบ 

ขอบเขตของการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ 

1.1 ด้านความสามารถทำงานตรงตามความตอ้งการ (User Requirement Function) 

1.1.1 ระบบสามารถสบืค้นขอ้มูลผู้สมัครผู้นำนิสติได้ 

1.1.2 ระบบสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสทิธ์ิเลอืกตัง้ได้ 

1.1.3 ระบบสามารถให้บริการการเลอืกตัง้ได้อย่างราบร่ืน 

  

http://www.iservice.up.ac.th/
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1.2 ด้านหนา้ที่ของระบบ (Functional Test) 

1.2.1 สามารถใช้สิทธ์ิเลอืกตัง้ตามวันและเวลาท่ีกำหนดได้ 

1.2.2 สามารถดูสถติกิารใช้สทิธ์ิเลอืกตัง้แบบเรียลไทม์ 

1.2.3 สามารถทำการเลอืกตัง้ตามสทิธ์ิและประเภทการเลอืกตัง้ท่ีมีสทิธ์ิได้ 

1.3 ด้านการใชง้านโปรแกรม (Usability Test) 

1.3.1 ระบบมคีวามเหมาะสม สะดวก และใชง้านง่าย 

1.3.2 ระบบมคีวามเหมาะสมในการเลอืกตัวอักษร ขนาด และสีในการแสดงผลข้อมูล 

1.3.3 ระบบมคีวามเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนา้จอภาพ 

1.3.4 ระบบมคีวามเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 

1.3.5 การสบืค้นขอ้มูล และการออกรายงานทำได้ง่าย และให้ขอ้มูลถูกต้อง 

1.4 ด้านความปลอดภัย (Security Test) 

1.4.1 ความปลอดภัยของระบบมคีวามเหมาะสม 

1.4.2 ระบบมกีารแยกเมนูการเลอืกตัง้ในแต่ละประเภท 
 

2. ขอบเขตด้านประชากรในการประเมินระบบ 

  เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม ซึ่งสุ ่มจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนิสิต 

ประจำปกีารศึกษา 2564 เลอืกตัง้ออนไลน์ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 500 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย

ด้วยวิธีการใชต้ารางเลขสุ่ม หนา้ที่ประเมินระบบตามขอบเขตของการพัฒนาระบบ 

  2.1 เกณฑ์การคัดเลอืก (Inclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย 

   เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม ซึ่งสุ่มจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนิสิต 

ประจำปีการศึกษา 2564 เลือกตั้งออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการใช้

ตารางเลขสุ่ม 

2.2 เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ของประชากรเป้าหมาย 

  นิสิตที่ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธการทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเลือกตั้งได้

ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หลังจากทำการเลอืกตัง้ 

2.3 เกณฑ์การถอนอาสาสมัคร (Withdrawal criteria) ของประชากรเป้าหมาย 

 เกณฑ์การถอนอาสาสมัครของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษา

สามารถปฏิเสธการทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเลือกตั้งได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

หลังจากทำการเลอืกตัง้ และในกรณีท่ีได้ทำแบบประเมินความพงึพอใจไปแลว้สามารถทำบันทึกการขอถอนตัวในแบบ

บันทึกข้อมูล หรอื แจ้งผู้วิจัยด้วยวาจาเพ่ือออกจากการเป็นอาสาสมัครได้ 

3. ข้ันตอนการวิจัย 

การดำเนินการวิจัยนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้ขั ้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 

SDLC) มาใช้ในการแบ่งขั้นตอนการพัฒนาระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ ออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

(เกียรตพิงษ์ อุดมธนะธีร, 2562) 

3.1 การศึกษาปัญหา (Problem Recognition) 

ผู ้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของระบบเลือกตั ้งเดิม โดยได้ศึกษาร่วมกับหัวหน้างานกิจกรรมนิสิต และ

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ของศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัย 
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3.2 การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 

 ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่สามารถรองรับการใช้งานของ

นิสิตได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คน โดยระบบต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปกป้องข้อมูลผลการ

เลอืกตัง้ด้วยเทคโนโลยกีารเข้ารหัสขอ้มูล 

3.3 การวเิคราะห์ระบบ (Analysis) 

ในขัน้ตอนการวเิคราะห์ระบบนัน้ เป็นการวิเคราะห์ความต้องการใชง้านระบบโดยนำข้อมูลท่ีได้ในขั้นตอน

การศึกษาองค์ประกอบและรวบรวมขอ้มูล มาเขยีนเป็นผังการทำงานของระบบ Use Case Diagram ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนา

ทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้องทำอะไร ได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบ และเกิดความงา่ยใน

การสื่อสารระหว่าง ผู้พัฒนากับผู้ใชร้ะบบ 

3.4 การออกแบบ (Design) 

ในขั้นตอนการออกแบบ เป็นการนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็น แบบจำลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าง

ของฐานข้อมูล (ER Diagram) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visio professional 2019 ในการจัดทำแบบจำลองโครงสร้าง

ของฐานข้อมูล พร้อมทั ้งได้ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูลรวมถึงพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) รวมถึง 

การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใชง้าน (User Interface Design) 

3.5 การพัฒนาและทดสอบระบบ (Development & Test) 

ในขั ้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ ผู ้ว ิ จ ัยได้นำผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มาทำ 

การดำเนินการพัฒนาโดยได้เลือกใช้โปรแกรม visual studio code เป็น Text Editor ในการเขียนโค้ดโปรแกรม และใช้ 

SQL Server เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูล ซึ่งภาษาที่ใช้พัฒนาคือภาษา PHP (ปัญญาพัฒน์ ยิ่งเจริญ, 2560) 

โดยก่อนการนำระบบไปใช้งานจริงจะต้องมีการทดลองใช้งานระบบด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการใช้งานจริง  

โดยผู้ใชง้านจรงิ และทดสอบโดยใชโ้ปรแกรม Apache JMeter เพื่อจำลองสถานการณ ์

3.6 การติดต้ัง (Implementation) 

ในขั้นตอนการติดตั้งนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรม svn server ในการ Update ไฟล์รหัสต้นฉบับ (source 

code) ขั้นไปยังเครื่องแม่ข่ายจรงิ เพื่อให้บริการการเลอืกตัง้แก่นิสิต 

3.7 การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) 

เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการ เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเลือกตั้ง

ออนไลน์ ผู้นำนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

4. เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 

ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ด้านกิจการนสิิต และด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนสิิตต่อการใช้งานระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัย

พะเยา  

4. โปรแกรม Apache JMeter 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ทำการวเิคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญดา้นกิจการนสิิต ได้ผลการวเิคราะห์ข้อมูลท่ี

สรุปได้ว่าการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาแบ่งออกเป็น   3 ประเภท ได้แก่ นายกองค์การนิสิต สมาชิกสภา

นิสิตคณะ และประธานสโมสรนิสิตคณะ  ซึ่งการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตนั้น นิสิตที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องเป็น

นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และนิสิตระดับปริญญาตรี ควบโท ภาคปกติ โดยมีสถานะกำลังศึกษาอยู่ ณ วันที่

กำหนดบัญชรีายช่ือผู้มีสทิธ์ิเลอืกตัง้ ซึ่งแตกต่างจาก การเลอืกตัง้สมาชิกสภานิสติคณะ  กับประธานสโมสรนิสิตคณะ

ท่ีมีเงื่อนไขเพิ่มเตมิว่า ตอ้งสังกัดคณะ/วทิยาลัย นัน้ๆ ด้วย โดยนิสติสามารถทำการเลอืกตัง้พร้อมกันท้ัง 3 ประเภทได้

ถ้าหากมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง กล่าวคือลักษณะเหมือนการเลือกตั้งระดับประเทศคือรับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ เพื่อ

ลงคะแนนใช้สิทธิ์ และการกำหนดวันเลือกตั้งนั้นไม่ได้มีประกาศกำหนดวันเลือกตั้งตายตัว แต่จะประกาศเป็นปี ๆ ไป 

ซึ่งแต่ละปีก็อาจจะกำหนดวันและเวลาการเลือกตั้งแตกต่างกันออกไป ส่วนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น 

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านระบบก่อนการเลือกตั้ง 30 วัน โดยหากพบว่าไม่มีชื่อในบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถติดต่องานกิจกรรมนิสิตเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมรายชื่อก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า              

7 วัน  ส่วนการเปิดเผยสถิติและผลการเลือกตั้งนั้นในระหว่างที่ยังดำเนินการเลือกตั้งอยู่ให้แสดงเฉพาะสถิติ ผู ้มาใช้

สิทธ์ิ ส่วนหลังจากการเลอืกตัง้แลว้เสร็จให้แสดงสถิติ และผลคะแนน ในรูปแบบกราฟ หรือตารางข้อมูล 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ สรุปได้ว่า หากจะพัฒนา

ระบบเลอืกตัง้ออนไลน์ ผู้นำนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคงปลอดภัยนัน้ ควรเร่ิมตน้ด้วยการสำรวจทรัพยากร

ที่มีอยู่ของหน่วยงาน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ ศึกษาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สำหรับหลักการและทฤษฎีในการพัฒนา

ระบบที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้มากที่สุดคือ ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC : System Development Life 

Cycle)  

 การเลอืกใชฐ้านข้อมูลและภาษาท่ีใชใ้นการพัฒนา มปัีจจัยท่ีต้องพจิารณาหลายประเด็นเช่น ประหยัด ถูกต้อง

ตามลิขสิทธิ์ และผู้วิจัยมีความรู ้ที ่จะใช้เครื ่องมือนั ้น ๆ โดยผู้เชี ่ยวชาญแนะนำให้ใช้ SQL Server เป็นฐานข้อมูล  

ส่วนภาษาท่ีใชใ้นการพัฒนาให้เลอืกใชภ้าษาท่ีผู้วจิัยมคีวามเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบ 

 การออกแบบหน้าจอของระบบนั้นควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนและความสมดุลของ

หน้าจอ ควรหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้งานสับสน การจัดทำรายงานต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนผู้ใช้ข้อมูลสามารถดูและ

สรุปได้ง่าย เช่นแสดงเป็นกราฟ หรือตารางข้อมูล ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนั้นควรมี 

การเข้ารหัสผลการเลอืกตัง้และใชร้ะบบพสิูจน์ตัวตนของมหาวทิาลัย 

 ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิอื่น ๆ นั้นสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบขึน้มาสักระบบนั้น จะตอ้งอาศัยการวเิคราะห์งาน

ที่ดี และสามารถทำตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ โดยหลักการสำคัญต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบ ถ้าระบบทำงาน

ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ก็ถือได้ว่างานของผู้วิจัยประสบผลสำเร็จ 

และควรนำเทคโนโลยีเชิงวัตถุเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น  

อกีท้ังยังมปีระสิทธิภาพด้วย 
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2. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 

 การออกแบบและพัฒนาระบบเลอืกตัง้ เป็นการนำผลการวเิคราะห์ความตอ้งการใชง้าน มาออกแบบโปรแกร

ทำงานซึ่งได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์และองค์ประกอบของฐานข้อมูล และนำไปพัฒนาเป็นระบบเลือกตั้งออนไลน์ โดย

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  การออกแบบฐานขอ้มูล และการพัฒนาระบบ 

 การออกแบบฐานขอ้มูล เป็นการออกแบบ แผนภาพ Use Case Diagram เเสดงปฏสิัมพันธ์ระหว่างระบบงาน 

และสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน และเเสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบทั้งหมด หรือ ภาพรวมของระบบว่ามีการเชื่อมต่อสื่อสาร

กันระหว่างผู้ใช้งานกับระบบอย่างไร รวมถึงแบบจำลองโครงสร้างฐานข้อมูล (ER-diagram) และตารางพจนานุกรม

ข้อมูล (Data Dictionary) และสุดท้ายคอืส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 
 

2.1 การออกแบบแผนภาพ Use Case Diagram 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของระบบเลือกตั้งเดิม และความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถนำมา

สร้างเป็นแผนภาพ Use Case Diagram เเสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน และสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน และเเสดงให้

เห็นถึงส่วนประกอบทั้งหมด หรือ ภาพรวมของระบบว่ามีการเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้งานกับระบบอย่างไร  

รายละเอยีดแสดงตามภาพท่ี 1  
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ภาพที่  1 แผนภาพท่ีใชแ้สดงปฏสิัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งท่ีอยู่นอกระบบงาน 

 (Use Case Diagram) 

 

2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (ER-diagram: Entity Relationship Diagram) 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว ผู้ศึกษาได้นำเครื่องมือ ER-diagram มาวิเคราะห์และเพื่อใช้อธิบาย

โครงสร้างของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

(Relationship) ดังแสดงในภาพท่ี 2  
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ElectionVoterResult

PK ElectionVoterResultID

 ElectionResultCode
 RecordStatus
 CreateDate
 CreateUser
 LastDate
 LastUser
FK1 ElectionTypeID
FK2 ElectionScheduleID
FK3 FacultyID

MasElectionType

PK ElectionTypeID

 ElectionTypeCode

 ElectionTypeNameTh

 ElectionTypeNameEn

 ConditionStudentFaculty

 Description

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate 
LastUser

ElectionSchedule

PK ElectionScheduleID

 ElectionScheduleNameTh

 ElectionScheduleNameEn

 ElectionScheduleStatus

 ElectionStartDate

 ElectionEndDate

 ElectionPublicKey

 ElectionAnnounceDate

 Description

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate 
LastUser

ElectionSchedulePermis

PK ElectionSchedulePermisID

 PermisStatus

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate

 LastUser

FK1 ElectionTypeID

FK2 ElectionScheduleID

FK3 FacultyID

ElectionVoter

PK ElectionVoterID

 VoteStatus

 VoteDate

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate

 LastUser

FK1 ElectionScheduleID

FK2 StudentID

ElectionCandidate

PK ElectionCandidateID

 CandidateNo
 CandidatePicture
 CandidateProfile
 PartyName
 Description
 RecordStatus
 CreateDate
 CreateUser
 LastDate
 LastUser
FK1 ElectionScheduleID
FK2 ElectionTypeID
FK3 StudentID

StudentInfo

PK StudentID

 StudentCode

 StdFirstNameTh

 StdFirstNameEn

 StdLastNameTh

 StdLastNameEn

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate

 LastUser

FK1 TitleID

FK2 FacultyID

RefMasTitle

PK TitleID

 TitleNameTh

 TitleNameEn

 TitleShortNameTh

 TitleShortNameEn

 RecordStatus

 CreateDate

 CreateUser

 LastDate 
LastUser

RegMasFaculty

PK FacultyID

 FacultyCode
 FacultyNameTh
 FacultyNameEn
 RecordStatus
 CreateDate
 CreateUser
 LastDate
 LastUser

ElectionResult

PK ElectionResultID

 ElectionScore
 RecordStatus
 CreateDate
 CreateUser
 LastDate
 LastUser
FK1 ElectionCandidateID
FK2 FacultyID

 
ภาพที่  2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 

 

3. ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบ 

 ผู้วิจัยได้ใชโ้ปรแกรม Apache JMeter ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดให้ระบบต้อง

สามารถรองรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 300 คน ใน 1 นาที โดยระบบต้องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยผู้วจิัยได้ทดลองในการสร้าง request ให้แก่ระบบ ครัง้ละ 300 request ในช่วงเวลา 1 นาที ซึ่งผลการทดสอบได้ค่า 

Throughput เท่ากับ 300/นาที และไม่มีค่า Error ซึ่งเท่ากับว่าระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานได้พร้อมกับ 300 คนใน 1 

นาทีอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Apache JMeter 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ดำเนินการทดสอบระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยการใช้งาน

จริง โดยการนัดหมายนิสิตจำนวน 300 คน เพื่อทำการทดสอบเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2565 โดยลักษณะของการทดสอบ

กำหนดให้นิสิตเข้าใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์พร้อมกัน ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนิสิต โดยผลการทดสอบ

พบว่า ระบบเลือกตั้งออนไลน์ สามารถใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของการประเมินว่าระบบ

สามารถเข้ารหัสและถอดรหัสได้ถูกต้องสมบูรณ์ 100% นั้น ผู้วิจัยได้กำหนดให้นิสิตลำดับที่ 1-100 ทำการลงคะแนน

ใหก้ับผู้สมัครหมายเลข 1 นิสติลำดับท่ี 101-200 ทำการลงคะแนนให้กับผู้สมัครหมายเลข 2 และ นิสติลำดับท่ี 201-300 

ลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน หลังจากการปิดปิดระบบเลือกตั้งและทำการถอดรหัสผลการเลือกตั้งเพื่อนับ

คะแนน พบว่าข้อมูลคะแนนที่ระบบถอดรหัสและนับได้ ตรงกับข้อมูลการลงคะแนนของนิสิตที่กำหนดไว้ จึงสรุปได้ว่า 

การเข้ารหัสและถอดรหัสของระบบเลือกตั้งถูกต้อง 100% ซึ่งแท้จริงแล้วการเข้ารหัสและถอดรหัสนั้นใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์อัลกอริทึม RSA เป็นการเข้ารหัสท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการยืนยัน

ตัวตนด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) และการค้าผ่านอินเทอร์เน็ต (e-commerce) จึงมั่นใจได้ว่า 

การเข้ารหัสและถอดรหัสของระบบเลอืกตัง้นัน้มมีาตราฐานและเป็นท่ียอมรับของสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1 การทดสอบใชง้านจรงิด้วยนิสติจำนวน 300 คน 
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4. ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานระบบ 

  จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

จำแนกตาม ด้านความสามารถทำงานตรงตามความต้องการ (User Requirement Function) ด้านหน้าที่ของระบบ 

(Functional Test) ด้านการใช้งานโปรแกรม(Usability Test) ด้านความปลอดภัย(Security Test) โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินผลปรากฏ ดังตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานระบบเลือกตั้ง

ออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

มาตรฐาน ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานระบบ

เลือกต้ังออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

การประเมิน 

�̅� S.D. การแปลผล 

1. ด้านความสามารถทำงานตรงตามความตอ้งการ (User 

Requirement Function) 

3.88 0.79 มาก 

2. ด้านหนา้ที่ของระบบ (Functional Test) 3.90 0.81 มาก 

3. ด้านการใชง้านโปรแกรม(Usability Test) 3.91 0.78 มาก 

4. ด้านความปลอดภัย(Security Test) 3.95 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.78 มาก 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบเลือกตั ้งออนไลน์ ผู ้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเลือกตั้งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า  

300 คน โดยระบบตอ้งใชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ครื่องมือ Apache JMeter ในการวิเคราะห์ และเข้ารหัสและ

ถอดรหัสข้อมูลผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง 100% โดยได้พัฒนาระบบเลือกตั้งด้วยภาษา PHP และใช้ SQL Server 

เป็นฐานข้อมูลของระบบ และใช้อัลกอริทึม RSA ในการเข้ารหัสและถอดรหัสผลการเลือกตั้ง ระบบจัดทำเป็น Web 

Base Application สามารถรองรับได้หลาย Platform ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ IOS หรือบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ  

อีกทั้งยังรองรับการแสดงผลแบบ web responsive ผู้วิจัยได้ตั ้งชื ่อระบบนี้ว่า “ระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู ้นำนิสิต

มหาวิทยาลัยพะเยา” จุดเด่นของระบบคือทำงานบนระบบเครือข่าย นิสิตได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

การเลือกตั้งสามารถทำได้โดยเพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การดูข้อมูล

ผู้สมัคร การดูรายงานผลการเลือกตัง้ ในส่วนของเจ้าหนา้ที่ก็สามารถประมวลผลการเลอืกตัง้ได้ทันทีหลังจากปิดการ

ลงคะแนน ทำให้หมดปัญหาเรื่องบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ์ ข้อมูลผลการเลือกตั้งของนิสิตถูกเข้ารหัสและไม่

สามารถรู้สืบรู้ได้ว่านิสิตลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครผู้ใด จึงทำให้นิสิตหมดความกังวลที่จะใช้สิทธิ์ หลังจากพัฒนา

ระบบแล้วได้ทำการทดลองใช้ระบบเลือกตั้งออนไลน์กับนิสิตจำนวน 300 คน พบว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ จึงได้นำระบบเลือกตั้งที่พัฒนาได้นั้นไปใช้ในการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีผ่าน ในการเลอืกตัง้ครัง้นี้ มีผู้มาใช้สิทธ์ิ 3,652 คน ระบบสามารถให้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีคณะ/วิทยาลัยต่างขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบเลือกตั้งออนไลน์ มายังกองกิจการนิสิต 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมามากถึง 6 คณะวิชายิ่งตอกย้ำถึงความเชื่อม่ันของคณะ/วิทยาลัย ท่ีมีต่อระบบเลือกตั้งออนไลน์ 

ผู้นำนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ามีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำเนนิการเลอืกตัง้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  ในส่วนของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ซึ่งสอดคล้องกับสถิตจิำนวนนสิิตมหาวทิยาลัยพะเยา แยกตามเพศโดย

มจีำนวนนสิิตเพศหญิงอยู่ท่ี ร้อยละ 66.71 และเพศชาย ร้อยละ 33.29 (ข้อมูลจากระบบ iservice วันท่ี 28 เมษายน 2565) 

และ ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จากข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยพบว่า

เมื่อนิสิตมีชั ้นปีที่เพิ่มขึ้น มักจะเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยน้อยลง ในส่วนของการจำแนกตามคณะวิชานั้น  

ส่วนใหญ่เป็นนิสิตวิทยาลัยการศึกษา เนื ่องจากในวันเลือกตั ้ง วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยการศึกษา  

ได้มีการเลือกตั้งพร้อมกันถึง 3 ประเภท คือ เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต เลือกตั้งสมาชิกสภานิสิตคณะ และเลือกตั้ง

ประธานสโมสรนสิินคณะ ทำให้เกิดการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการใชส้ิทธ์ิเลอืกตั้งของนสิิตเป็นจำนวนมาก 

  เมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจของนิสิต ต่อการใช้งานระบบเลือกตั้งออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา จำแนกตามรายด้านได้แก่ ด้านความสามารถทำงานตรงตามความต้องการ ด้านหน้าที่ของระบบ ด้านการใช้งาน

โปรแกรม และด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้าน ได้รับความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อยได้แก่  ด้านความปลอดภัย (�̅� = 3.95 S.D. = 0.77)  ด้านการใช้งานโปรแกรม (�̅�  = 3.91 S.D.= 0.78)  

ด้านหน้าที ่ของระบบ (�̅� = 3.90 S.D.  =0.81) และด้านความสามารถทำงานตรงตามความต้องการ (�̅�  = 3.88  

S.D. = 0.79) จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า นิสิตนิสิตมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยมากที่สุดมี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ ่งพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงให้บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานวิจัย 

เพื่อการพัฒนางานประจำ R2R (Routine to Research) รุ่นที่ 9 ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม อาจารย์

ปรึกษาที่โครงการวิจัย และคุณวุฒิพงษ์ คำพันธ์  หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ กองบริการ

การศึกษาที่คอยแนะนำวิธีการและเทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ทำให้การพัฒนาระบบใช้เวลาในการ

พัฒนาสั้นลงและมีประสิทธิภาพ จนทำให้งานวินัยน้ีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมบายแอปพลเิคชันการนดัหมายรถเก็บขยะรี

ไซเคิล : กรณีศึกษา วงษ์พาณิชย์ สาขาหนา้ ม.พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

Feasibility study of mobile application development for recycle waste truck 
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บทคัดย่อ 

 ช่วงโควิด-19 ในรอบ 2-3 ปีท่ีผ่านมา มปีริมาณขยะรวมในเขตชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่นลดลง แตป่ริมาณ

ขยะพลาสตกิกลับพุ่งสูงขึ้น เป็นสาเหตุมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอร่ีและ

การเติบโตของระบบการซื้อของออนไลน์ ธุรกิจการรับซื้อขายขยะในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง 

พ่อค้าคนกลางรับซือ้มาแล้วขายไปเพื่อสร้างกำไร ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ ประชาชนขาดความเขา้ใจในการคัดแยกขยะ

ของประชาชนและการนัดหมายพ่อค้าคนกลางท่ีคลาดเคลื่อนในการมารับซื้อขยะรีไซเคิล การหมักหมมของขยะเป็น

เวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพพลานามัยของคนในชุมชน ทุกวันนี้สมาร์ตโฟนและโมบายแอปพลิเคชัน

มีความสำคัญกับทุกคนอย่างยิ่ง การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงผู้คนให้ทำการนัดหมายกับผู้รับซื้อขยะ 

รีไซเคิลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ทำการลงพื้นท่ีจริงเพื่อสัมภาษณ์

และรับทราบปัญหาจากผู้รับซื้อขยะและผู้ต้องการขายขยะ จากนั้นทำการพัฒนาโมบายแอปพลิเตชันตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานระบบ เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานของร้านรับซื้อขยะและการสุ่มผู้ใช้งานบริเวณใกล้เคียง  ผลการวิจัยพบว่าผู้ทดลองใช้

งานแอปพลิเคชันซึ่งพักอาศัยอยู่รอบบริเวณหน้ามหาวทิยาลัยพะเยามีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ท่ี 3.47 ถึง 4.14 

ตามแต่ฟังก์ชันการทำงานของระบบ ซึ่งอยู่ในระดับดีถึงดีมาก และมีความคิดเห็นว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์และ

ตอ้งการแนะนำให้ผู้อ่ืนได้ใชต้่อไป 
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Abstract  
 During the last few years of COVID-19, there has been a decrease in total waste in densely populated 

communities and municipalities. However, there has been a skyrocketing in plastic waste. This is due to the 

rapid expansion of food delivery services and the growth of online shopping systems. The garbage trading 

business in Thailand has been growing continuously. The middleman buys and sells them to make a profit. The 

most common problems are people's lack of understanding of waste segregation and inaccurate appointments 

with middlemen to buy recycled waste. Prolonged accumulation of waste can cause serious health problems in 

the community. Nowadays, smartphones and mobile applications are very important to everyone. Developing a 

mobile application to connect people to make appointments with recycling waste buyers more convenient was 

the objective of this study. The researcher has visited the area to interview and acknowledge the problems from 

waste buyers and waste sellers. Then, we develop mobile application according to the needs of users of the 

system. When the implementation has completed, we create a questionnaire to assess user satisfaction. The 

sample group was employees of a waste buying shop and random users in the vicinity. The results showed that 

the application user who lived around the area in front of the University of Phayao, Thailand had a range of 3.47 

to 4.14 depending on the application’s features, which is a good to very good level of satisfaction with the 

application. Moreover, they thought that this application is useful and would like to recommend others to use. 
 

Keywords: recycle waste, waste management, waste truck appointment, Wongpanit 
 

บทนำ 

ปัจจุบันปัญหาขยะในชุมชนมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับ

ชุมชน สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร เช่น ชุมชน

เมอืงท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความหนาแน่นของประชากร อัตราการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งอุปโภคบริโภค และสิ่งท่ี

ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ คือ ขยะย่อมมีปริมาณมากขึ้น ทำให้การกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึน้ของปริมาณขยะ จนเกิด

เป็นปัญหาขยะล้นเมอืง ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดการแยกขยะก่อนท้ิง 

จากข้อมูลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อปี พ.ศ.2564 พบว่าขยะมีปริมาณเฉลี่ยต่อปีราว ๆ 27.8 ล้านตัน  

โดยสำรวจพบว่าคนหนึ่งคนสร้างขยะเฉลี่ยวันละ 1.13 กิโลกรัม ในนั้นเป็นขยะพลาสติกประมาณ 62% ขยะสร้าง

ผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนท้ัง ทางตรงและทางอ้อม 

รวมไปถึงสุขภาพอนามัยไม่ว่าจะทางด้านทัศนียภาพ กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ ทั้งนี้ขยะเป็นท้ังแหล่งอาหารและแหล่ง

เพาะพันธ์ุของแมลงสกปรกซึ่งเป็นพาหะนำโรค ในปัจจุบันการจัดการปัญหาเร่ืองขยะยังไม่ดีพอ ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่

ทราบว่าแท้จริงแล้วควรจัดการอย่างไร การจัดการท่ีดีควรมีการลดปริมาณการใช้ การนำกลับมาใชใ้หม่ และการคัดแยก

ขยะตัง้แตต่้นทางของขยะทำได้ง่าย 

ขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีการเข้าถึงมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เป็นสิ่งท่ี กำลังเข้ามามี

บทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นเข้าถึงกันได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งใน ปัจจุบันมีการติดต่อกัน

มากมายหลายรูปแบบ ท้ังท่ีอยู่ในรูปของการติดต่อแบบเบอร์โทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ดังนั้น 

จึงมีการติดต่อสื่อสารการเรียกบริการรถเก็บขยะและรับซื้อของเก่าใกล้ตัว ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน เพื่อนำมาช่วยใน

การคัด แยก ทิ้ง และลดจำนวนของขยะภายในชุมชน โดยการเรียกบริการรถเก็บขยะนั้นจะเกี่ยวข้องกับรถเก็บขยะของคน
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รับซื้อของเก่าท่ีอยู่ใกล้ตัวผู้ใชภ้ายในชุมชน เช่น สามารถตรวจสอบและจองวันเวลาใน การเรียกเก็บขยะ สามารถนัดหมาย

พนักงานขับรถเก็บขยะมารับซื้อของเก่าได้ ว่าตอ้งการ ให้เข้ามารับตามวันเวลาใด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเกบ็ขยะรีไซเคิล 

2. เพื่อรวบรวมและสำรวจความตอ้งการในการรับซื้อ-ขายขยะรไีซเคิลจากชุมชนรอบมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. เพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นท่ีจริงเพื่อทำการเก็บข้อมูล มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และนำมาต่อยอดทำงานในรายวิชา

ระเบียบวธีิวิจัยและโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
 

กรอบแนวคิด 
การออกแบบโมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเก็ยขยะรีไซเคิล เกิดจากการศกึษาปัญหาขยะภายในชุมชน 

ถูกนำมาใชใ้นการออกแบบระบบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะรีไซเคิลให้ดีขึน้ ปัญหาท่ีพบกันทุกครัวเรือน คือ ขยะมี

ปริมาณมากจนเกินไปขยะสะสมไวน้าน เมื่อตอ้งการขายของเก่าหรือขยะรไีซเคิลตอ้งโทรเรียกหรือตามให้ผู้รับซื้อมาที่

บ้าน และผู้รับซื้อต้องสุ่มไปตามบ้านเช่นกัน ทำให้เสียเวลากันท้ัง 2 ฝ่าย ดังนั้น เพื่อให้แน่ชัดต่อการจัดการกับขยะรี

ไซเคิล โมบายแอปพลิเคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิลช่วยให้เราสามารถติดต่อและนัดหมายร้านรับซื้อขยะรี

ไซเคิลได้โดยตรง ระบบมีฟังก์ชันท่ีใช้งานง่าย ได้แก่ ตารางนัดหมายการขายขยะรีไซเคิล โดยผู้ใช้สามารถทำการนัด

หมายล่วงหน้ากับร้านรับซื้อได้อย่างชัดเจน การนัดหมายทุกคร้ังผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดและรูปภาพของ

ขยะรีไซเคิล เพื่อให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลรับรู้ถึงปริมาณของขยะรีไซเคิล จะได้รู้ว่าขยะรีไซเคิลท่ีรับมานั้นคุ้มกับค่า

เดินทางหรือไม่ หากขยะรีไซเคิลท่ีรับมามีปริมาณมาก จะช่วยลดต้นทุนในการเดินทางของร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 

ปริมาณขยะรีไซเคิลของผู้ขายในแต่ละคร้ังนั้นจะช่วยให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลตัดสินใจว่าควรนำรถประเภทใดออกมา

ใชใ้นการรับซื้อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการเดินทางมากท่ีสุด นอกจากนี้ มแีผนท่ีนำทางด้วย GPS ระบุตำแหน่งท่ีอยู่

ปัจจุบันของผู้ขาย ซึ่งเป็นการนำทางจากตน้ทางไปยังจุดหมายปลายทาง 

 

 
 

ภาพที ่1 หลักการทำงานของโมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล 
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วิธีการวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

1.1.  วงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

เป็นบริษัทท่ีเร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ดำเนินธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการรับซื้อขยะกว่า 1,400 ชนิด จาก

แหล่งกำเนิดขยะต้นทาง ให้บริการกำจัดขยะในส่วนท่ีรีไซเคิล เป็นผู้นำด้านการสร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียนและ

การสร้างสังคมรีไซเคิลด้วยประสบการณ์กว่า 48 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดพิษณุโลก มีสาขาในประเทศไทย

กว่า 2,000 สาขา ประเทศลาว 9 สาขา, มาเลเซีย 2 สาขา, พม่า 2 สาขา, กัมพูชา 2 สาขา, ญี่ปุ่น 2 สาขา และ

สหรัฐอเมริกา 4 สาขา พนักงานท่ีดำเนินงานด้านรีไซเคิลท้ังหมดท่ัวไทยรวมกันกว่า 14,000 คน กับการเก็บรวบรวม

ทรัพยากรรีไซเคิลกว่า 1,500,000 ตันต่อปี 

1.2.  ประชาชนและนสิติบริเวณหนา้มหาวทิยาลัยพะเยา ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

2.1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1 

2.1.1. Screen Size 15.6 inch 

2.1.2. Processor AMD Ryzen 5 3550H 

2.1.3. Processor Speed 2.1 GHz up to 3.7 GHz (4MB Cache) 

2.1.4. Display FHD (1920x1080) IPS 144Hz slim bezel 

2.1.5. Memory 8GB DDR4 

2.1.6. Storage 8GB DDR4 

2.2. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2 

2.2.1. Brand MSI 

2.2.2. Model GP63 Leopard 8RE 

2.2.3. Processor Intel Core i7-8750H 2.2GHz 

2.2.4. Chipset Intel HM370 

2.2.5. Graphics NVIDIA GeForce GTX 1060 

2.2.6. Display Screen 15.6 FHD (1920 x 1080) 

2.2.7. Memory 8GB 

2.3. อุปกรณส์มาร์ตโฟน 

2.3.1. Samsung Galaxy A51 

2.3.2. FHD+ ขนาด 6.5 นิ้ว 

2.3.3. หน่วยความจำ 8 GB microSD 

2.3.4. หน่วยประมวลผล Octa-core 

2.3.5. ระบบปฏบัิตกิาร Android 
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2.4. ซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการพัฒนาแอปพลเิคชัน 

2.4.1. Figma 

2.4.2. Flutter Flow 

2.4.3. Visual Studio Code 

2.4.4. Android Studio 

2.4.5. Firebase 

2.4.6. GitHub 

 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการศึกษา วางแผน วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามหลักการของการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์ระบบจะทำงานร่วมกับผู้ใช้งานและโปรแกรมเมอร์ โดยการสอบถามความ

ต้องการของผู้ใช้ ว่าต้องการโปรแกรมหรือระบบงานคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด จากนั้นผู้วิเคราะห์ระบบจะทำ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อมอบให้นักเขียนโปรแกรมทำ 

การเขียนโปรแกรม เพื่อนำมาพัฒนาเป็นระบบงานต่อไป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

คอมพวิเตอร์มดีังต่อไปนี ้
 

3.1. Use Case Diagram เป็นแผนภาพท่ีจะแสดงการทำงานของผู้ใช้งานระบบและความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบ การเขียน Use Case Diagram จะกำหนดให้ผู้ใช้ระบบเป็น Actor และระบบเป็น Use Case จุดประสงค์หลักของ

การเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งานซึ่งถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในการวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 

 
ภาพที ่2 Use Case Diagram โมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล 
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3.2. Sequence Diagram เป็นการสร้างแบบจำลองเชงิกิจกรรม จำลองกระบวนการท่ีทำให้เกิดกิจกรรม

ของระบบ เกิดจากชุดของกิจกรมหนึ่งท่ีออบเจกต์หนึ่งโตต้อบกับอีกออบเจกต์หนึ่ง Sequence Diagram ประกอบด้วย 

คลาส เส้นท่ีใชเ้พื่อแสดงลำดับเวลา และเสน้ท่ีใชเ้พื่อแสดงกิจกรรมท่ีเกิดจากออบเจกตห์รือคลาสในไดอะแกรม 

 

3.2.1 Sequence Diagram ของผู้ขายขยะรไีซเคิล 

3.2.1.1 Sequence Diagram: Register Customer 

เป็นการลงทะเบียน และจะไม่ดำเนินการหาก

กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หากยังไม่เคยสมัคร

จะทำการเพิ่มข้อมูลท่ีลงทะเบียน หากใน

ระบบไม่มีข้อมูลจะทำการเพิ่มข้อมูลและ

สามารถเข้าสู่ระบบได้ 

 

 
ภาพท่ี 3 Sequence Diagram การลงทะเบียนของผู้ขายขยะรี

ไซเคิล 

 

3.2.1.2 Sequence Diagram: Login Customer เ ป็ น

การทำการเข้าสู่ระบบ หากผู้สมัครมีการ

ลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที 

หากผู้สมัครลืมรหัสผ่านสามารถตัง้รหัสผ่าน

ใหม่ได้ 

 
ภาพท่ี 4 Sequence Diagram การเขา้สู่ระบบของผู้ขายขยะรี

ไซเคิล 

 

3.2.1.3 Sequence Diagram: Appointment Customer 

ผู้ขายขยะรีไซเคิลทำการนัดหมาย ทำการ

ตรวจสอบข้อมูล ก่อนกดยนืยันการนัดหมาย 

 
ภาพท่ี 5 Sequence Diagram การทำการนัดหมายของผู้ขาย

ขยะรีไซเคิล 

 

3.2.1.4 Sequence Diagram: Map Customer 

หลังจากทำการนัดหมายจะสามารถดูแผนท่ี

เพื่อติดตามร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลได ้

 
ภาพท่ี 6 Sequence Diagram การดูแผนที่ร้านรับซือ้ขยะรี

ไซเคิลโดยลูกค้า 

 

3.2.1.5 Sequence Diagram: Trading History 

Customer เป็นการดูประวัตกิารขายขยะรี

ไซเคิลยอ้นหลัง โดยแสดงรายละเอียดของ

วันเวลาและข้อมูลของขยะรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 7 Sequence Diagram การดูประวัติการขายขยะรี

ไซเคิลย้อนหลงั 
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3.2.1.6 Sequence Diagram: Edit Profile Customer 

เป็นการดูข้อมูลส่วนตัวและสามารถแก้ไข

ข้อมูลส่วนตัวได้ในส่วนท่ีต้องการแก้ไข ก่อน

ทำการอัพเดทข้อมูล 

 
ภาพท่ี 8 Sequence Diagram การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ขาย

ขยะ รีไซเคิล 
 

3.2.2 Sequence Diagram ของร้านซือ้ขยะรไีซเคิล 

3.2.2.1 Sequence Diagram: Login Recycle Shop 

เป็นการเข้าสู่ระบบทางฝั่งของผู้รับซื้อขยะ 

หากผู้สมัครมีการลงทะเบียนแล้ว สามารถ

เข้าสู่ระบบได้ทันที หากผู้สมัครลืมรหัสผ่าน

สามารถตัง้รหัสผ่านใหม่ได้ 

 
ภาพท่ี 9 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบของร้านรับซือ้

ขยะรีไซเคิล 
 

3.2.2.2 Sequence Diagram: Notification Job 

Recycle Shop เป็นการแจ้งเตอืนเมื่อผู้ขาย

ขยะรีไซเคิลทำการนัดหมาย รับงานและไป

ยังจุดหมาย 

 
ภาพท่ี 10 Sequence Diagram การแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ขายขยะรี

ไซเคิลทำการนัดหมาย 

 

3.2.2.3 Sequence Diagram: Get Job Recycle Shop 

เป็นการรับงาน ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขาย

ขยะรีไซเคิลและรายละเอียดของขยะรีไซเคิล

ส่งมากอ่นกดยนืยัน 

 
ภาพท่ี 11 Sequence Diagram การรับงานโดยร้านรับซือ้ขยะรี

ไซเคิล 
 

3.2.2.4 Sequence Diagram: Map Recycle Shop เมื่ อ

ทำการรับงานจะสามารถเห็นแผนท่ีและดู

ตำแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ขายขยะรีไซเคิลได้ 

 
ภาพท่ี 12 Sequence Diagram การดูแผนที่และที่อยู่ของลูกค้า

เพื่อนำทาง 
 

3.2.2.5 Sequence Diagram: Trading History 

Recycle Shop เป็นการประวัตกิารรับซื้อขยะ

รีไซเคิลย้อนหลัง โดยแสดงรายละเอยีดของ

วันเวลาและข้อมูลของขยะรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 13 Sequence Diagram การดูประวัติการรับซือ้ขยะรี

ไซเคิลย้อนหลงั 
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3.2.2.6 Sequence Diagram: Edit Profile Recycle 

Shop เป็นการดูข้อมูลส่วนตัวและสามารถ

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ในส่วนท่ีต้องการแก้ไข 

ก่อนทำการอัพเดทข้อมูล 
 

ภาพท่ี 14 Sequence Diagram การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ

ร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิล 

 

3.3. Class Diagram เป็นแผนภาพท่ีใชแ้สดงคลาสความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ ระหว่างคลาส 

       
ภาพที ่15 Class Diagram โมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล 

 

3.4. Entity-Relation Diagram คือแบบจำลองท่ีใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล ซึ่งเขียนออกมาใน

ลักษณะของรูปภาพ การอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ของขอ้มูลประกอบด้วย Entity, Attribute, Relationship 
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ภาพที ่16 Class Diagram โมบายแอปพลเิคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล 

 

4. ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

ใชห้ลักการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบในวงจรการพัฒนาระบบนั้น เร่ิมต้นจากการศึกษาระบบเดิม แล้วนำข้อมูลท่ีได้

จากการศึกษามาหาความต้องการหรือสิ่งท่ีจะตอ้งปรับปรุงในระบบ หรืออกีอย่างหนึ่งคือวธีิแก้ปัญหาของระบบ 

การวเิคราะห์จะเร่ิมหลังจากท่ีทราบปัญหา และผ่านขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้แลว้ 

4.1. การดูพื้นท่ีจริงและการสัมภาษณ์ เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะผู้วิจัยได้เดินทางไป ณ 

วงษ์พาณิชย์ สาขาหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ในคร้ังน้ัน คณะผู้วิจัยได้ทำสำรวจ

พื้นท่ีกำทำงานจริงและสอบถามปัญหาและสิ่งท่ีต้องการปรับปรุงตามความตอ้งการของผู้ใช้  
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ภาพที ่17 การลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช ้
 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศกึษาระบบเดิมนั้น คณะผู้วจิัยเร่ิมตน้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เช่น 

คู่มอืต่าง ๆ หลังจากนั้นเป็นการรวบรวมแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ นอกจากนั้นจะตอ้งคอยสังเกตดูการทำงานของ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบท่ีศึกษา ท้ายท่ีสุดอาจจะตอ้งมีการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวข้องในระบบ 

 

5. การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน จากการเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ความต้องการของ

ผู้ใชส้่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานหรือหน้าจอของแอปพลิเคชันการนัดหมายรถขยะรีไซเคิล มี 2 กลุ่มผู้ใชด้้วยกัน ได้แก่

ผู้ขายขยะรไีซเคิลและร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 

 

 
ภาพที ่18 หนา้เขา้สู่ระบบของผูข้ายขยะรไีซเคิลและร้าน 

 

 

 

 

จากภาพ ขยะรีไซเคิลและร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทำการ

กรอกอีเมลและรหัสผ่าน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที ่19 หนา้ลงทะเบียนของผู้ขายขยะรไีซเคิลและร้าน 

 

จากภาพ ผู้ขายขยะรีไซเคิลและร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทำ

การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อทำการลงทะเบียน 

สมัครเข้าใช้งานระบบ 

 

 
ภาพที ่20 หนา้นัดหมายขายขยะรไีซเคิลของผูข้ายขยะ 

รีไซเคิล 
 

จากภาพ ผู้ขายขยะรีไซเคิลดูรายละเอียดวันเวลาทำการ

ของร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทำการกดนัดหมาย เมื่อ

ตอ้งการขายขยะรีไซเคิล 

 

 
ภาพที ่21 หนา้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ขายขยะ 

รีไซเคิล 

 

จากภาพ หลังจากท่ีผู้ขายขยะรีไซเคิลกดนัดหมายแล้ว 

ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่

ขั้นตอนถัดไป 

 
ภาพที ่22 หนา้กรอกขอ้มูลรายละเอยีดขยะรไีซเคิล 
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จากภาพ เมื่อผู้ขายขยะรีไซเคิลทำการตรวจสอบข้อมูล

ส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียด

ของขยะรีไซเคิลให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปภาพ ก่อนเข้าสู่

ขั้นตอนถัดไป 

 

 
ภาพที ่23 หนา้นัดหมายการขายขยะของผู้ขายขยะ 

 

จากภาพ เมื่อผู้ ขายขยะรีไซเคิลทำการกรอกข้อมูล

รายละเอียดของขยะรีไซเคิลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการเลือก

วัน-เวลานัดหมายสำหรับการขายขยะรีไซเคิลให้ชัดเจน 

จากนัน้กดนัดหมาย 
 

 
ภาพที ่24 หนา้ตดิตามท่ีอยู่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 

จากภาพ เมื่อผู้ขายขยะรีไซเคิลทำการนัดหมายและมีการ

ซื้อ-ขายเกิดขึ้น ผู้ขายขยะรีไซเคิลสามารถติดตามการ

เดินทาง(ตำแหน่งปัจจุบัน)ของร้านรับซือ้ขยะรีไซเคิลได้ 
 

 
ภาพที ่25 หนา้โปรไฟล์ของผู้ขายขยะรไีซเคิล 

 

จากภาพ แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ ขายขยะรีไซเคิล 

สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว,  ดูประวัติการขายขยะรีไซเคิล 

และทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ รวมถึงการออกจาก

ระบบ 
 

 
ภาพที ่26 หนา้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ขายขยะรไีซเคิล 



 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 
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จากภาพ แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ขายขยะรีไซเคิล 

สามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ในส่วนท่ีต้องการ

แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ หรือรูปโปร

ไฟล์ จากนั้นทำการอัพเดทขอ้มูล 
 

 
ภาพที ่27 หนา้ประวัตกิารขายขยะรีไซเคิล 

 

จากภาพ แสดงประวัติหรือข้อมูลย้อนหลังท่ีทำการซื้อขาย

มาแล้ว โดยแสดงวันเวลาท่ีทำการซื้อขาย รายละเอียดของ

ขยะรีไซเคิล และชื่อพนักงานรับซื้อขยะรีไซเคิล 
 

 
ภาพที ่28 หนา้รับงานการรับซือ้ขยะรไีซเคิล 

 

จากภาพ ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลทำการกดรับงาน เพื่อ

เดินทางไปรับซื้อขยะรีไซเคิล 

 

 
 ภาพที ่29 หนา้แผนท่ีนำทางดว้ย GPS ของร้าน 

 

จากภาพ แสดงตำแหน่งท่ีอยู่ปัจจุบันของร้านรับซื้อและ

ผู้ขายขยะรีไซเคิล แผนท่ีนำทางด้วย GPS จะช่วยนำทาง

จากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางให้กับร้านรับซื้อขยะ

รีไซเคิล 
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ผลการศึกษา 
 หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ได้เปิด

ให้มีการทดสอบใช้งานระบบจริง และทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานของผู้ใช้ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ พนักงานบริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 

sampling) และประชาชน นิสิต ที่พักอาศัยบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ม 

อย่างง่าย (random sampling) ผลการศกึษาออกมาเป็น ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 จากภาพ มผีู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิน้ 43 คน โดยท่ี มพีนักงานจากร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 

และส่วนใหญ่เป็นประชาชนและนสิิตท่ีพักอาศัยอยู่บริเวณหนา้มหาวทิยาลัยพะเยาจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 88.4 

 
 จากภาพ ถ้าแบ่งตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 53.3 มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี จำนวน 23 คน 

รองลงมาคือร้อยละ 18.6 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 8 คน อันดับท่ี 3 ร้อยละ 14 อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน  

6 คน อันดับท่ี 4 ร้อยละ 9.3 อายุ 41-50 ปี จำนวน 4 คน และสุดท้าย ร้อยละ 4.7 อายุ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน 

 

 

 



 

 

 

42 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจสำหรับการใช้งานหนา้จอแอปพลเิคชัน โดยแยกตามฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้ 

1. การใช้งานหนา้จอลงทะเบียน หนา้จอเข้าสู่ระบบ และหน้าจอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

2. การใช้งานหนา้จอนัดหมายซื้อขายขยะรไีซเคิล 

3. การใช้งานหนา้จอแสดงแผนท่ีและการนำทาง 

4. การใช้งานหนา้จอประวัตกิารซือ้ขายขยะรไีซเคิล 

โดยการให้คะแนนจะมี 5 ระดับ ดังนี้ มากท่ีสุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 

คะแนน) และน้อยท่ีสุด (1 คะแนน) ผลการประเมินมดีังต่อไปนี้ 

 
 จากภาพ หากอ่านค่าตามค่าเฉลี่ยในการให้คะแนน การลงทะเบียนง่าย ไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด หนา้ลงทะเบียนมคีวามสวยงาม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับมาก การล็อกอินเข้าใช้งานระบบ

ง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมากที่สุด หนา้จอล็อกอินมคีวามสวยงาม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก 

ข้อมูลผู้ใช้ครบถ้วนสมบูรณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.91 อยู่ในระดับมาก หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ใช้งานง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

3.79 อยู่ในระดับมาก  

 
 จากภาพ อ่หากานค่าตามค่าเฉลี่ยในการให้คะแนน ความเหมาะสมของขนาดหน้าจอการนัดหมายซื้อขาย

ขยะรีไซเคิล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก หน้าจอการนัดหมายซื้อขายขยะรีไซเคิล คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด และหนา้จอนัดหมายซื้อขายขยะรีไซเคิลมีการใชภ้าษาท่ีเข้าใจง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
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 จากภาพ หากอ่านค่าตามค่าเฉลี่ยในการให้คะแนน ความเหมาะสมของขนาดหน้าจอแผนท่ี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

3.65 อยู่ในระดับมาก ข้อมูลรายละเอียดมีความชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความเสถียรและ

คุณภาพของแผนที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก 

 
 จากภาพ หากอ่านค่าตามค่าเฉลี่ยในการให้คะแนน ข้อมูลประวัติการซื้อขายขยะรีไซเคิลมีความจัดเจน  

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.58 อยู่ในระดับมาก 
  

ส่วนที่ 3 เป็นผลการประเมินความพงึพอใจของการใช้งานแอปพลเิคชันโดยภาพรวม 

 
 จากภาพ หากอ่านค่าตามค่าเฉลี่ยในการให้คะแนน ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด การใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าในได้ง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีการแสดงผลรวดเร็ว 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.56 อยู่ในระดับมาก มีการคำนวณถูกต้องแม่นยำ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 อยู่ในระดับมาก เป็นแอป

พลิเคชันท่ีมีประโยชน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้ใช้ต้องการแนะนำให้ผู้อื่นได้ใช้งานต่อ คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก  
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 งานวิจัยนี้ บรรลุวัตถุประสงค์หลักท้ัง 3 ข้อคือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

การนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมและสำรวจความต้องการในการรับซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลจากชุมชนรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้นิสิตได้ลงพื้นท่ีจริงเพื่อทำการเก็บข้อมูล มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และนำมาต่อยอด

ทำงานในรายวชิาระเบียบวธีิวิจัยและโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 คณะผู้วิจัยได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการนัดหมายรถเก็บขยะรีไซเคิล ตอบสนองโจทย์ความตอ้งการของ

ผู้ใชง้านท้ังในกลุ่มผู้ขายขยะและผู้รับซื้อขยะ จากการศกึษาความเป็นไปได้ การสำรวจพืน้ท่ีจรงิ การสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

และการเก็บรวมรวบข้อมูลในประเด็นปัญหาและสิ่งท่ีต้องการแก้ไขต่าง ๆ จากชุมชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 

จากนั้นนำข้อมูลท่ีได้มาทำการวิเคราะห์และออกแบบตามหลักการของการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ จนสำเร็จ

เป็นแอปพลเิคชันขึน้มา 

โดยจากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้พบว่า สิ่งท่ีโดดเด่นของแอปพลิเคชันนี้คือ แอปพลิเค

ชันใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและการใช้ภาษาท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย อาจเป็นเพราะคณะผู้วิจัยได้ทำการออกแบบส่วนต่อ

ประสานกับผู้ใช้เป็นระยะเวลานาน มีการปรับปรุงหลายคร้ัง ท้ังในรายวิชาศึกษาท่ัวไปอย่างวิชาการคิดเชิงออกแบบ 

และรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น รายวิชาการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ทำให้เกิดความ

ชำนาญในการออกแบบหน้าจอท่ีใช้งานง่ายและการใชภ้าษาท่ีเข้าใจได้ง่าย ในทางกลับกันการประเมินความพึงพอใจ

ในส่วนของการแสดงผลและความถูกต้องแม่นยำของแผนท่ีจะมีระดับคะแนนท่ีต่ำกว่า เนื่องจากคณะผู้ วิจัยยังไม่มี

ความเชี่ยวชาญในส่วนน้ีมากนัก ซึ่งเป็นขอ้แนะนำจากผู้ใชท่ี้คณะผู้วิจัยต้องนำกลับไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันอยู่ในระดับมากท่ีสุดว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์ และผู้ใช้ส่วน

ใหญ่ในระดับมากค่อนไปทางมากที่สุดตอ้งการแนะนำให้คนอื่นได้มกีารใช้แอปพลเิคชันนี้ต่อไป 

สำหรับข้อเสนอแนะท่ีได้มาจากการตอบแบบสอบถาม มหีลายประเด็นท่ีผู้วจิัยเห็นว่าน่าสนใจและมีประโยชน์

ท่ีจะนำไปสู่ประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัยคร้ังถัดไปได้ ดังนี้ แอปพลิเคชันควรมีการให้ข้อมูลติดต่อกับร้านรับซื้อฯ 

โดยตรง แอปพลิเคชันควรมรีะบบคำนวณราคาขาย แอปพลเิคชันควรมกีารปักหมุดท่ีอยู่แทนการพิมพ์ท่ีอยู่ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ๆ จากสมาร์ทโฟน ผู้ท่ีสนใจข้อมูลสมุนไพรสามารถค้นหาได้อย่าง

รวดเร็วโดยใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับคิวอาร์โค้ด บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับ 

คิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่น และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ

ร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการขอ้มูลพชืสมุนไพรท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในงานวจิัยได้มาด้วยวธีิการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

จำนวน 30 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิัยเป็นระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่น

และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยท่ีได้การตอบจากแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมรีะดับความถงึพอใจในระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 
  

คำสำคัญ:  ระบบสารสนเทศ, คิวอาร์โค้ด, สมุนไพรท้องถิ่น 
 

Abstract  
 The public can quickly get information via a smartphone. Those interested in herbal knowledge can do a 

quick internet search using their smartphone and a QR code. The goals of this study were to 1) develop an information 

system with QR codes for managing local medicinal plant information and 2 )  analyze user satisfaction with  

the information system when combined with QR codes for managing local medicinal plants information.  

The research sample consisted of 30 general system users that were chosen at random. The study instruments 

included an information system combined with a QR code to handle local medicinal plant knowledge 

and a satisfaction questionnaire. Descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation were 

employed. The findings of the questionnaire on the satisfaction of using the system of the sample group revealed that 

the produced system had a high degree of satisfaction. The standard deviation was 0.73 and the mean was 4.28. 

Keywords:  Information system, QR codes, Local herb  
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บทนำ 

สมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติท่ีมนุษย์รู้จักและนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่

โบราณกาลแล้ว โดยเฉพาะสมุนไพรตามท้องถิ่นต่าง ๆ มีอยู่มากมายหลายชนิด ราคาถูก หาง่าย ใกล้บ้าน  แต่เนื่อง

ด้วยสมุนไพรมีหลากหลายชนิด ในการรักษาโรคบางชนิดจะใช้ส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรชนิดเดียวกันหรืออาจจะใช้

หลายชนิดพร้อมกัน ซึ่งถ้าผู้ใช้ได้ทราบเกี่ยวกับสรรพคุณและวิธีการใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ จะช่วยทำให้ลด

ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันได้อย่างมาก และวิธีท่ีจะให้ชุมชนได้เข้าใจรวมถึงเรียนรู้ถึงสรรพคุณของ

สมุนไพรแต่ละชนิดจะต้องอาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจเข้าถึง

ข้อมูลได้ง่ายขึ้น (อรนุช พันโท และคณะ, 2563) 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งถ้านำมาใช้จัดเก็บ

สารสนเทศด้านพืชสมุนไพรท้องถิ่นจะช่วยให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงคุณสมบัติของสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และการจัดเก็บสารสนเทศสมุนไพรท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับรหัสคิวอาร์หรือ 

คิวอาร์โค้ด (QR code : Quick Response code) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมท่ีใช้แทนข้อมูลต่าง ๆ  โดยเป็นบาร์โค้ด  

2 มิติ โดยสามารถอ่านรหัสผ่านกล้องรับภาพของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีได้เป็นอย่างดี (ชีวิน ชนะวรรโร และคณะ, 

2557; Probst, 2012) ถ้านำมาใชร่้วมกับระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสมุนไพรจะช่วยให้มีการเข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว

ย่ิงขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ สมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ในการสแกนเพื่อถอดรหัสในการเข้าถึง

ข้อมูลท่ีได้นำมาเข้ารหัส เช่น ข้อมูลท่ีเป็นข้อความ การโหลดเข้าสู่หน้าเว็บเพจ URL วิดีโอ พิกัดบนแผนท่ี หมายเลข

โทรศัพท์ หรอืท่ีอยู่ติดต่อ เป็นต้น วธีิการใชง้านคิวอารโ์ค้ดจะใชส้มาร์ตโฟน ท่ีเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตหรือ wifi จากนั้นนำ

กล้องและเครื่องอ่านคิวอาร์โค้ดสแกนรหัส ข้อมูลจะแสดงขึน้มาทันที (Cata et. Al., 2013) จึงมงีานวจิัยท่ีประยุกต์รหัส

คิวอาร์ในงานดา้นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการใชง้านหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ในห้องสมดุโดยประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ตาม

หลักการตลาดดิจิตอล (วิชญ์วิสิฐ เกสรสิทธ์ิ, 2559) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้

นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ (ไพศาล กาญจนวงศ์ และ 

อาบทิพย์ กาญจนวงศ์, 2560) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวชิา

ภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศของหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กัตตกมล พิศแลงาม, 2561) เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทีมผู้วิจัยจึงมแีนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูล

พชืสมุนไพรท้องถิ่น โดยมีการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพรไว้อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดมาใช้

ร่วมกับระบบท่ีพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้และเป็นช่องทางสำหรับการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร

ได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และตรงตามความตอ้งการของผู้ใชย้ิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการขอ้มูลพชืสมุนไพรท้องถิ่น  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพร

ท้องถิ่น  
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
งานวจิัยนีเ้ร่ิมจากทมีนักวจิัยทำการสำรวจและรวบรวมขอ้มูลการปลูกพชืสมุนไพรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น จากนั้น

นำมาวเิคราะห์และออกแบบระบบ รวมถงึพัฒนาระบบเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปของสื่อความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิ่น 

ทำให้ผูใ้ชไ้ด้รับความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้อง 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนและนักเรียนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอ 

แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ท่ีมสีมาร์ตโฟน โดยการเลือกแบบสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้

บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลตรงตามท่ีต้องการและกระจายอยู่ในขอบเขตของการศึกษา จำนวน 30 คน 

ขัน้ตอนการดำเนินการวิจัย สำหรับขั้นตอนการทำงานในคร้ังน้ี ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืช

สมุนไพรท้องถิ่น 

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่นดัง 

Context Diagram ประกอบด้วยผู้ดูแลระบบท่ีสามารถจัดการ การทำงานของระบบได้เช่น การเข้าสู่ระบบ การนำ

ขอ้มูลเกี่ยวกับสมุนไพร ได้แก่ ข้อมูลสมุนไพร ข้อมูลสรรพคุณสมุนไพร ข้อมูลหมวดหมู่สมุนไพรรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

สื่อสมุนไพรเข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการสร้างคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้ใช้ท่ัวไปเปิดดูสมุนไพรต่าง ๆ ด้วยการสแกน

ตัวควิอาร์โค้ดชื่อสมุนไพรนัน้ ๆ  
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ภาพที ่2 Context Diagram ของระบบ 

3. การพัฒนาระบบระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการขอ้มูลพชืสมุนไพรท้องถิ่น 

3.1. การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพืชสมุนไพร ได้มีการออกแบบหน้าจอต่าง ๆ 

ก่อนท่ีจะดำเนินการพัฒนาระบบมีส่วนของผู้ดูแลระบบท่ีสามารถทำการเข้าสู่ระบบ ดังภาพท่ี 3 (ก) เมื่อผู้ดูแลระบบ

ต้องการเข้าสู่ระบบจะต้องใส่อีเมล์และรหัสผ่านให้ถูกต้อง และสามารถเพิ่มข้อมูลสมุนไพรพร้อมกับรายละเอียด  

รูปสมุนไพรได้ ภาพท่ี 3 (ข) รวมถึงความสามารถลบและปรับแก้ไขข้อมูลสมุนไพรจากฐานข้อมูลได้  

 
(ก)                                                                 (ข) 

ภาพที่ 3 หนา้ของผู้ดูแลระบบ 

 สำหรับในส่วนของผู้ใช้ท่ัวไป สามารถจะเข้าผ่านเว็บไซต์เพื่อเรียกดูข้อมูลสมุนไพรดังภาพท่ี 4 (ก) 

ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนดิจะมีคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถสแกนดว้ยสมาร์ตโฟน เข้าไปดูรายละเอยีดได้ ดังภาพท่ี 4 (ข)  
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(ก)                                                                 (ข) 

 

ภาพที่ 4 หนา้จอส่วนของผูใ้ช ้

 3.2 การพัฒนาสื่อสมุนไพรท้องถิ่น 

 การพัฒนาสื่อสมุนไพรจะใช้โปรแกรมด้วยโปรแกรมจะใช้โปรแกรม Blender ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์

โอเพนซอร์ซ (Open Source) สำหรับขึ้นรูปโมเดล โดยทำการสร้างโมเดลเกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิ่นในรูปแบบสามมิติ 

และทำการอัดเสียงคลิปวดิีโออธิบายรายละเอยีดแสดงดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 การพฒันาสือ่เกี่ยวกบัสมุนไพรท้องถิน่ 
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3.3 ขั้นตอนการนำไปใช้ จะเร่ิมต้นด้วยผู้ใช้เข้าสู่หน้าแรกของระบบเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านท่ี

พัฒนาขึ้น ซึ่งจะปรากฎข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด และถ้าผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดสื่อข้อมูลสมุนไพร สามารถใช้  

สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ดท่ีระบบเตรียมไว้ให้แล้ว จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบสื่อดังกล่าว  

เมื่อพบจะแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช ้ดังขัน้ตอนผังงานดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 ผังงานแสดงขั้นตอนการใชร้ะบบ 
 

สถิตทิี่ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลความ 

พงึพอใจ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมิน (Best, 1997) ดังนี้  

  4.50 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมาก  

  2.50 – 3.49 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

  1.50 – 2.49  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อย 

  0.00 – 1.49  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
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ผลการศึกษา 
 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม

ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ และสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล แบ่งการทำงานของ

ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสมุนไพร เมื่อทำการนำข้อมูล

สมุนไพรเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลแล้ว ระบบจะทำการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ท่ีสามารถ

ใช้เคร่ือง สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต สแกนดูรายละเอียดพืชสมุนไพรแต่ละชนิดได้ และส่วนของผู้ใช้ท่ัวไปสามารถค้นหา

ข้อมูลพืชสมุนไพรและสแกนดูรายละเอยีดของสมุนไพรแต่ละชนดิได้  

 

ภาพที่ 7 หนา้จอระบบท่ีพัฒนาขึน้ 
 

 ผลการนำระบบท่ีพัฒนาแล้วให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนท่ีเป็นเพศชายจำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ

66.70 และเพศหญิงจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ในด้านเนื้อหาและการออกแบบ พบว่า การรายงานเนื้อหามี

ความถูกตอ้งมากท่ีสุด 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมาสื่อท่ีใชม้ีความน่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสมอ่านง่าย คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.69 โดยภาพรวมแล้วค่าเฉลี่ยในด้านเนื้อหาและการออกแบบกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.74 แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ความพงึพอใจจากผูใ้ชร้ะบบท่ีพัฒนาขึ้น ด้านเนื้อหาและการออกแบบ (n=30) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหาที่นำเสนอตรงกับความตอ้งการ 4.17 0.59 มาก 

2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเช่ือถือของขอ้มูล 4.10 0.80 มาก 

3. ปริมาณข้อมูลท่ีนำเสนอเพยีงพอกับความต้องการ 4.10 0.80 มาก 

4. การรายงานเนื้อหาถูกตอ้งแม่นยำ 4.40 0.56 มาก 

5. การออกแบบหนา้จอเหมาะสม  4.23 0.72 มาก 

6. การจัดองค์ประกอบของจอภาพน่าสนใจ สวยงาม สะดุดตา 4.07 0.64 มาก 

7. สื่อท่ีใชม้คีวามน่าสนใจ สอดคล้องกับเนื้อหาและส่งเสริมการเรียนรู้ 4.27 0.69 มาก 

8. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรมคีวามเหมาะสมอ่านง่าย 4.27 0.69 มาก 

9. สีตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 3.83 1.08 มาก 

10. ความพงึพอใจในภาพรวม 4.27 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.74 มาก 

  

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ ด้านประสิทธิภาพของระบบและการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า ภาพรวม

ของระบบแล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมาได้แก่ ระบบเข้าใช้

งานง่ายไม่ซับซ้อน และการใช้สมาร์ตโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.81 สรุปค่าเฉลี่ยรวมของผู้ใช้ระบบในด้านประสิทธิภาพของระบบและการ

นำไปใชป้ระโยชน์มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่รวม 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ความพงึพอใจจากผู้ใชร้ะบบท่ีพัฒนาขึ้น ด้านประสิทธิภาพของระบบและการนำไปใชป้ระโยชน์ (n=30) 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. ระบบเข้าใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4.40 0.81 มาก 

2. การใช ้สมาร์ตโฟน สแกนคิวอาร์โค้ดแสดงผลได้รวดเร็วและถูกต้องมี

ประสิทธิภาพ 

4.40 0.81 
มาก 

3. ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 4.27 0.64 มาก 

4. ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.50 0.63 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.39 0.72 มาก 
 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับคิวอาร์โค้ดเพื่อจัดการข้อมูลพืชสมุนไพรท้องถิ่น แบ่งการทำงานเป็น  

2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลสมุนไพรได้ เมื่อทำการนำข้อมูลสมุนไพรเก็บไวใ้นระบบ

แล้ว ระบบจะทำการสร้างคิวอาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ และส่วนของผู้ใช้ท่ัวไปท่ีดูข้อมูลสมุนไพรด้วย

การสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดพชืสมุนไพรแต่ละชนดิได้ จากนั้นนำระบบท่ีพัฒนาขึน้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า มีความพึงพอใจระบบท่ีพัฒนาขึ้นด้านเนื้อหาและการออกแบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.74 แต่ในหัวข้อสีตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าหัวข้ออื่นอาจจะเนื่องมาจากผู้ตอบ
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แบบสอบถามความพึงพอใจมีความหลากหลายระดับช่วงอายุจึงมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ด้านประสิทธิภาพของ

ระบบและการนำไปใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.72 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา และคณะ (2559) ท่ีมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ใน

พพิธิภัณฑ์เมอืงหาดใหญ่ ผลการประเมินจากผู้ใชจ้ำนวน 100 คน มีความพงึพอใจด้านความสะดวกและใชง้านง่ายอยู่

ในระดับดีมาก และมีความพงึพอใจด้านความครบถ้วนของข้อมูลอยู่ในระดับดี งานวจิัยของกัตกมล พิศแลงาม (2561) 

ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เมื่อนำไปสอบถามความพึงพอใจโดย

ภาพรวมแล้วผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.54 (S.D.=0.81) ส่วนงานวิจัยของไพศาล กาญจน

วงศ์ และอาบทิพย์ กาญจนวงศ์ (2560) ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้

นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่ มีการประเมินความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวจำนวน 250 คน พบว่านักท่องเท่ียวมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักท่องเท่ียวเห็นว่า 

ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียว การแสดงผลข้อมูลตรงกับความต้องการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เกิดความ

สะดวกในการใช้งาน เป็นต้น งานวจิัยกิติพงษ์ จันทร์ถาวร และชุติญาภัค วาฤทธ์ิ (2563) ได้ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยรีหัส

คิวอาร์เพื่อจัดทำทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งระบบได้แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของโมบาย 

แอปพลิเคชันสำหรับรหัสคิวอาร์และส่วนเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลทะเบียนพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

3.75 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 และงานวิจัยธีระ พร้อมเพรียง (2563) ได้ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี 

คิวอาร์โค้ดในพพิธิภัณฑ์เมืองเฉลมพระเกียรติ จังหวัดตาก โดยใช้คิวอาร์โค้ดร่วมกับระบบเว็บไซต์ และเมื่อมีการนำไป

ทดลงใชจ้รงิมผีู้เยี่ยมชมสนใจอย่างมาก ในระยะเวลาประมาณ 4 เดอืนมผีู้เยี่ยมชมจำนวน 938 คนในการพัฒนาระบบ

คร้ังนี้ ผู้วิจัยเป็นว่ามีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสมุนไพรเข้ามาจัดเก็บไว้ในระบบได้

เร่ือย ๆ ทำให้มฐีานข้อมูลสำหรับจัดเก็บสมุนไพรท่ีสามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได้ในอนาคต และยังอำนวยความสะดวก

ให้กับผู้ใชด้้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านเคร่ืองสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากบุคคล

ท่ัวไปมีอุปกรณ์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตกันเป็นส่วนใหญ่ แต่จะต้องมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย  

โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้ได้บนเครื่องสมาร์ตโฟนท่ีมีกล้องถ่ายรูป และเชื่อมต่อระบบอนิเตอร์เน็ตเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถประยุกต์เทคโนโลยคีิวอาร์โค้ดไปใช้กับด้านอ่ืน ๆ ได้ 

2. สามารถพัฒนาเป็นระบบความจรงิเสมอืนเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ีสนับสนุนการทำวิจัย และประชาชน ในเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ในคร้ังน้ี 
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การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับการอนุรกัษ์เรือนโบราณล้านนา 

Application of building information modeling for the conservation of Lanna 

traditional house 
 

เจษฎาพร ศรภีักดี1*, ณิชกุล ศศธิรวัฒนกุล1, นราธิป เพ็งสว่าง1, เมษา วัฒนะพงศธร1 และ  

นิอร สิรมิงคลเลิศกุล1 

Jedsadaporn Sreepakdee1*, Nichakul Sasitornwattanakul1, Narathip Pengsawang1,  

Maesa Wattanapongsatron1  and Nion Sirimongkonlertkun1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา

กรณีศึกษาเรือนกาแล(อุ้ยผัด) โดยมีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศโครงสร้างเรือนกาแล และนำแบบจำลอง

สารสนเทศเข้าสู่ระบบออนไลน์ ในรูปแบบสื่อมัลตมิีเดียปฏิสัมพันธ์ และหาความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมเีดียปฏิสัมพันธ์ 

โดยมผีู้ใชส้ื่อมัลติมเีดียปฏสิัมพันธ์จำนวน 20 คน  ผลงานวจิัยพบว่า แบบจำลองสารสนเทศโครงสร้างอาคารเรอืนกา

แลท่ีได้มีค่าระดับความละเอียด (Level Of Development ,LOD) เท่ากับ LOD300  ซึ่งแบบจำลองมี ปริมาณ ขนาด

รูปร่าง ตำแหน่ง และทิศทางท่ีแน่นอน โดยแบบจำลองสามารถแสดงชื่อล้านนาได้ ผลการนำแบบจำลองสารสนเทศ

เข้าสู่ระบบออนไลน์ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ทำให้สามารถศึกษาองค์ประกอบของโครงสร้างเรือนกาแล 

ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยสามารถดูรายละเอียด เช่น ชื่อองค์ประกอบต่างๆและชนิดของวัสดุท่ีใช้ สำหรับความ 

พงึพอใจของผู้ใชต้่อสื่อมัลติมีเดียปฏสิัมพันธ์อยู่ในระดับท่ีมาก ( x =4.33  SD.=0.49)   
 

คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การอนุรักษ,์ เรือนโบราณล้านนา  
 

 
1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 50300 
1 Department of Industrial Education and Technology, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai, 50300 

*Corresponding author: jedsadaporn@rmutl.ac.th  



56 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

Abstract  
 This research was the application of building information modeling for the conservation of Lanna 

Traditional House, a case study of Ka Lae House (Oui Phat). Creating a building information model for the house 

structure and bring the information model into online system in the form of interactive multimedia and find 

satisfaction with multimedia interactions with 20 interactive multimedia users. The research found that building 

information model of the Ka Lae House with the same resolution level (Level Of Development ,LOD) as LOD300. 

The model has the exact quantity, size, shape, position and direction. The model can display Lanna name. The 

results of bringing the building information model into the online system in the form of multimedia interactions. 

This made it possible to study the elements of the Ka Lae house structure through the online system can see 

details. such as the name of the various elements and the type of material used. For user satisfaction with 

multimedia interaction is at a high level. ( x =4.33  SD.=0.49)    
 

Keywords: Building information modeling , Conservation, Lanna traditional house 
 

บทนำ 

เมื่อความก้าวหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ คนไทยก็ให้ความสนใจในเร่ืองประวัติศาสตร์น้อยลง เพราะไม่มี

การกระตุ้นหรือสนับสนุนให้เกิดความสนใจ ดังนั้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงภูมิปัญญาและค่านิยมของชาติตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงรากฐานของแนวคิดท่ีแสดงออกมาทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวติของคนในยุคอดีตท่ีส่งผลมา

สู่คนในยุคปัจจุบันสิ่งท่ียังเหลือไว้ให้ลูกหลานได้เห็นความสามารถ ภูมิปัญญา และค่านิยมของชาติในอดีตก็คือ

โบราณสถานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสำคัญของมนุษยชาติท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับ

ความเป็นมาของสถาปัตยกรรมทางประวัตศิาสตร์ ซึ่งยังคงหลงเหลอือยู่ให้คนในปัจจุบันได้เห็นและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  

วัฒนธรรมของแต่ละชาติแสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยประเทศ ดังนั้น ประเทศมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

ประจำชาติของตนเอง ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่และมีความเจริญทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาชา้นานหลายยุคหลายสมัย 

(สิริชัยชาญ, 2539) โบราณสถานเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างท่ีมีความเก่าแก่ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีประวัติความเป็นมาที่  

เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีร่องรอยกิจกรรมของ

มนุษย์ปรากฏอยู่ (กรมศิลปากร, 2553) โบราณสถานเป็นทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนท่ีตกทอดมาให้คนรุ่น

หลัง (สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550) ซึ่งพื้นท่ีล้านนา มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีหลากหลาย และ 

มคีวามโดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ซึ่งควรคู่แก่การส่งเสริม การอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สังคม 

จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ปัจจุบันการอนุรักษ์โบราณสถานเป็นการให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ 

ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ท่ัวโลก ตัวอย่างเช่นกรมศิลปากรได้จัดทำระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และ 

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตไิด้จัดทำแหล่งเรียนรู้เสมอืนจริงและอุทยานประวัตศิาสตร์เสมือนจริง 

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร เปนแนวคิดท่ีถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใชในกระบวนการออกแบบและกอสรางอาคาร 

โดยการสรางแบบจําลองอาคาร พรอมขอมูลหรือสารสนเทศในองคประกอบของแบบจําลองนั้นๆ ปจจุบันแบบจำลอง

สารสนเทศอาคารถูกนํามาใชกับงานก่อสร้างมากขึ้น เนื่องจากความสามารถในการทํางาน ออกแบบสถาปตยกรรม  

ท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถนําแบบจําลองและข้อมูลตาง ๆ ในแบบจําลอง

อาคารไปใชในขั้นตอ ๆ ไป รวมถึงงานในสาขาวิชาชีพดานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน งานดานวิศวกรรม งานกอสรางและบริหาร
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โครงการกอสราง งานบํารุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร และงานวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร เปนตน (สมาคม

สถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2558) 

จากเหตุผลข้างต้น ทางผู้วิจัยเห็นว่า การนำเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร มาประยุกต์ใช้เพื่อการ

อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนานั้นจะเป็นประโยชน์ ในการเผยแพร่ความรู้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดน 

(เบญจวรรณและคณะ, 2559) โดยเรือนโบราณล้านนาท่ีคณะผู้วิจัยนำมาสร้างแบบจำลองสารสนเทศ คือ เรือนกาแล(อุ้ย

ผัด) เอกลักษณ์ของเรือนท่ีโดดเด่นคือ “กาแล” ตรงส่วนยอดของป้ันลมท่ีไขว้กันเป็นทรงตรงหรือโค้งมีการแกะสลักอย่าง

งดงามเป็นลายเครือเถา ลายกนกสามตัว หรือลายเมฆไหล ซึ่งเรือนกาแล(อุ้ยผัด)  มีสภาพค่อนข้างดี อันเนื่องมาจาก 

การซ่อมแซมหลังการขนย้ายมาปลูกสร้างไว้ท่ีสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2536 

(พพิิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา, 2562) ซึ่ง ปัจจุบันได้มีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคารโดยใชอ้ากาศยานไร้คนขับ

ได้ในระดับ Level 1 ซึ่งเป็นระดับของความละเอียดของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยแบบจำลองสารสนเทศอาคารใน

ระดับ Level 1 สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ (ญาสุมินท์, 2563) และได้มีการสร้างข้อมูลสามมิติพ้อยท์คลาวด์ 

จากภาพถายในโทรศัพท์มือถือเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เมื่อทําการสํารวจ บันทึกในแต่ละช่วงเวลาก็สามารถ

เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของงานสถาปัตยกรรม หรือลักษณะทางภูมิประเทศของชุมชนได้ (อภินันท์, 

2561) ได้มีการออกแบบระบบนำเสนอข้อมูลโบราณสถานด้วยเทคโนโลยท่ีีผสานโลกจริงเข้ากับโลกเสมือน ทำให้สามารถ

นำเสนอส่วนท่ีพังทลายของอาคารได้ (กวิน ,ชาวี  และ กิตติศักดิ์ , 2562)   ยังมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอ 

แอนิเมชั่นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก(ไชยพล ,2563) การนำเทคโนโลยีเมฆจุด 3 มิติ 

ร่วมกับการวัดขนาดอาคารมาสร้างแบบจำลองสารสนเทศสำหรับอาคารเก่า สามารถสร้างได้ท่ีความละเอียด LOD300 

(เจษฎาพรและคณะ, 2565) 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อสร้างแบบจำลองสารสนเทศโครงสร้างอาคาร กรณศีกึษา เรือนกาแล(อุย้ผัด) 

2. เพื่อนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรือนกาแล(อุย้ผัด) เผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

ปฏสิัมพันธ์ 

3. เพื่อหาความพงึพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียปฏสิัมพันธ์ของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรือนกาแล(อุย้ผัด) 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
1. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของ เรือนกาแล (อุ้ยผัด) โดยได้ข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า เรือนกาแลหลังนี้ เจ้าของผู้อาศัยเดิมคือ อุ๊ยผัด โพธิทา เป็นคนตำบลป่าพลู อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจึงมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “เฮือนอุ๊ยผัด” สันนิษฐานว่าตัวเรือนสร้างขึ้นกว่า 80 ปีแล้ว 

เป็นเรือนยกพื้นท่ีทำจากไมท้ั้งหลัง ขนาดของบ้านก็ดูกระทัดรัด ด้วยความกว้างราว 7 เมตร ส่วนความยาวจากเสาต้น

แรกตรงบันไดถึงชานหลังบ้าน ประมาณ 12 เมตร หลังคามุงด้วย “แป้นเกล็ด” หรือกระเบื้องไม้ หากลองสำรวจไป

รอบ ๆ จะเห็นเสาบา้นค่อนข้างมาก นับได้ถงึ 48 ต้น ดังภาพท่ี 1  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะ เรือนกาแล(อุย้ผัด) 

(พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา , 2562) 

 

2.  ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ เรือนกาแล(อุย้ผัด) โดยศึกษาจากแบบสถาปัตยกรรม เห็นได้ว่าเรือนกาแล

(อุ้ยผัด)เป็นอาคารไม้ 1 ชั้นยกพื้นสูงจากพื้นดิน 1.82 เมตร และอาคารมีส่วนท่ีสูงท่ีสุดเท่ากับ 6.40 เมตร ดังภาพท่ี 2  

และได้ทำการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบระยะ และ องค์ประกอบโครงสร้างเรือนกาแล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง 

 

 

 
ภาพที่ 2 แบบสถาปัตยกรรม เรือนกาแล(อุย้ผัด) 

(พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา , 2562) 
 

3.  ศึกษาชื่อล้านนาขององค์ประกอบของโครงสร้างบ้านไม้เรือนกาแล (เชิดชัย, 2555) ซึ่งจะมีชื่อเรียกท่ี

แตกต่างจากแบบสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งชื่อเรียกล้านนาขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น 

เสาม้าต่างไหม แวง ตง๋ ไมแ้ป้นทอง กว้าน แหนบ ยางค้ำ เป็นต้น ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

 
 

                        
 

      
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างช่ือเรียกล้านนาขององค์ประกอบโครงสร้างไม้ 
 

4.  นำข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2021  

โดยได้ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ของอาคารดังรูปท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 รูปแสดงแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

 

5. นำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เข้าสู่ระบบออนไลน์ สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ผ่านโปรแกรม Autodesk 

Fusion360 โดยสามารถดูลักษณะของอาคารได้ในระบบออนไลน์ ท้ังในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอืถอื โดยมีลักษณะ

ของอาคารท่ีแสดงออกมาในระบบออนไลน์ ในรูปแบบดังภาพท่ี 5 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

 
 

ภาพที่ 5 รูปแสดงแบบจำลองสารสนเทศอาคารผ่านระบบออนไลน์ 

 

6. นำแบบจำลองในรูปแบบ สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ออกเผยแพร่และทำการหาค่าความพึงพอใจต่อสื่อ

มัลติมีเดียปฏสิัมพันธ์ 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สามารถสร้างแบบจำลองท่ีมีเกณฑ์ของระดับความละเอียด

เท่ากับ LOD 300 คือ มปีริมาณ ขนาดรูปร่าง ตำแหน่ง และทิศทางท่ีแน่นอน โดยมรีายละเอียดและปริมาณของวัสดุท่ี

ได้จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ดังตารางที่ 1 ซึ่งเห็นได้ว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถแสดงรูปร่างใน

รูปแบบ 3 มิติแลว้ ยังสามารถแสดงชนดิและปริมาณวัสดุได้ตามเกณฑ์ของระดับความละเอยีด LOD 300 ของสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558) 

 

ตารางที่ 1 ตารางรายละเอยีดและปริมาณของวัสดุท่ีได้จากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 

องค์ประกอบ ความยาวทั้งหมด องค์ประกอบ ความยาวทั้งหมด 

กลอนไม(้กลอน) 1/2" x 2" 536.10 m อกไก่ไม(้แปจอง) 3" x 4" 32.86 m 

ขื่อไม(้ขื่อ) 3" x 5" 56.36 m อะเส(แปฟาง,แปหลวง,แปพู)้ 3" x 5" 14.50 m 

คานไม ้ 1 1/2" x 3" 126.96 m เชงิชายไม้  1/2" x 4" 33.00 m 

ค้ำยันไม(้ยางค้ำ) 2" x 4" 3.62 m แปไม(้คาบ) 1 1/2" x 3" 131.24 m 

จันทัน(ตัง้โย) 1 1/2" x 4" 34.12 m ไมแ้ป้นท้อง(แป้นตอ้ง) 8" x 1" 4.46 m 

ตงไม้(ตง๋) 1 1/2" x 3" 257.34 m ไมแ้ผ่นตีนดั้ง(ขัวย้าน) 3" x 5" 4.50 m 

พื้นไม(้พื้นเฮือนไม)้ 4" x 1" 117.61 m ดั้งไม้ ขนาด 2" x 5" 28.68 m 

ระแนงไม้(ก้านฝา้) 1" x 1" 554.07 m เสาไม ้ขนาด 7" 120.96 m 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

2. ผลการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร เรือนกาแล(อุ้ยผัด) เผยแพร่สู่ระบบออนไลน์ในรูปแบบสื่อ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ พบว่าแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในรูปแบบสื่อ

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ โดยสามารถท่ีจะหมุนดูมุมต่างๆ ขยายเข้าขยายออกตามจุดท่ีสนใจ และ แยกชิ้นส่วนเพื่อดู

รายละเอียดในแต่ละชิ้นส่วนได้ดังรูปท่ี 6 ทำให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเห็นองค์ประกอบของโครงสร้างเรือนกาแลได้อย่ าง

ชัดเจนยิ่งขึน้และ สามารถเข้าไปดูได้ตาม รหัสคิวอาร์ (QR code)  

 

   
 

  

    
 

ภาพที่ 6 รูปแสดงผลการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารผ่านระบบออนไลน์ 

 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชส้ื่อมัลตมิีเดียปฏิสัมพันธ์จำนวน 20 คน โดยผู้ใช้สื่อคือ นักศกึษา 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้แบ่งระดับความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดับ ท้ังหมด 12 ด้าน 

ได้ผลดังตารางที่ 2 เห็นได้ว่ามคี่าความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับ ดี 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ตารางที่ 2 ตารางความพงึพอใจ 

หัวข้อความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. เกณฑค์วามพึงพอใจ 

1. เร้าหรือกระตุ้นความสนใจของผู้ใช ้ 4.10 0.55 ดี 

2. ช่วยให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายสามารถจดจำได้นาน 4.30 0.57 ดี 

3. มีสอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งาน 4.25 0.44 ดี 

4. มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา 4.50 0.51 ดี 

5. ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจ 4.40 0.50 ดี 

6. เนื้อหามีความยากง่ายและเหมาะสม 4.30 0.47 ดี 

7. เป็นสื่อท่ีมกีารประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.35 0.48 ดี 

8. ประหยัดเวลาลดการบอก 4.35 0.48 ดี 

9. ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 4.45 0.51 ดี 

10. สื่อเสริมสร้างความเข้าใจ 4.35 0.48 ดี 

11. นำมาใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจสิ่ง

ท่ีเรียนรู้ไปถูกต้องมากน้อยเพียงใด 

4.40 0.50 
ดี 

12. ความพงึพอใจต่อสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีได้รับ

โดยภาพรวมเป็นอย่างไร 

4.25 0.44 
ดี 

ผลการประเมนิโดยรวม  4.33 0.49 ด ี

  
จากการประเมินความพึงพอใจเห็นได้ว่าสื่อมัลตมิีเดียปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับเนื้อหามากที่สุดเท่ากับ 

4.50 โดยรองลงมาคือ ทำให้เกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจ 

และ นำมาใช้ตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ไปถูกต้องมากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนนเท่ากับ 

4.45 4.40 และ 4.40 ตามลำดับ โดยในหัวข้อเร้าหรือกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ ได้คะแนนน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.10      
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
สรุปผลการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษา เรือนกาแลเรือนกาแล (อุ้ยผัด) เป็นการสร้าง

แบบจำลองจาก แบบก่อสร้าง 2 มิติ ร่วมกับการวัดมิติของอาคาร ทำให้ได้ค่าความละเอียดเท่ากับ LOD300 ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎาพรและคณะ (2565) ซึ่งได้บอกไว้ในงานวิจัยว่า การใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ

ร่วมกับการวัดอาคารจริงสามารถสรา้งแบบจำลองสารสนเทศอาคารได้ระดับ LOD300 ส่วนการนำข้อมูลแบบจำลอง

สารสนเทศอาคารออกเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เมื่อสำรวจผู้ใช้จำนวน 20 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไชยพล (2563) คือ เมื่อนำระบบสารสนเทศเพื่อนำเสนอแอนิเมชั่นภาพวาดจิตรกรรมฝา

ผนัง พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดยีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรกัษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Development of multimedia about utilization local herbs for preserving local wisdom 
 

ประธาน คำจนิะ1*, จุฬาวลี มณีเลิศ1, พรวนา รัตนชูโชค1 และ พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี1  

Prathan Comejina1*, Chulawalee Maneelert1, Pornwana Rattanachuchok1 and Piroon Kaewfoongrungsi1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรกัษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนรัุกษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 4) ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชง้านสื่อมัลตมิีเดียเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือกลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพสื่อ จำนวน 5 คน 

และกลุ่มตัวอย่างผู้ใชง้านสื่อ จำนวน 51 คน เคร่ืองมอืการวจิัย ได้แก่ สื่อมัลตมิเีดีย แบบประเมนิคุณภาพสื่อ แบบประเมิน

ความพงึพอใจ สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมลีักษณะการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเล่าเร่ืองและมีตัวละครดำเนนิเร่ืองประกอบกับการใชว้ดีิทัศน์สาธิต

ขั้นตอนและวิธีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ข้อมูลที่นำเสนอมีทั้งรูปแบบภาพนิ่ง ข้อความ และสื่อมัลติมีเดีย 

ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และ 

ขั้นการประเมินผล 2) ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียโดยผู้เชี ่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.25 (S.D. = 0.18)  

ซึ่งมคีุณภาพอยู่ในระดับด ี3) ผลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อมัลตมิเีดีย พบว่าคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และ 4) ความพงึพอใจในภาพรวมของ

นักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D. = 0.82) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก สรุปได้ว่าสื่อมัลติมีเดียที่

พัฒนาขึน้ สามารถนำไปใชก้ับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

คำสำคัญ:   สื่อมัลตมิเิดีย, สมุนไพรพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
 

 

 

  

 
1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Computer Department, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai, 50300 

*Corresponding author: chulawalee_man@g.cmru.ac.th 



65 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

Abstract  
The objectives of this research were 1) to develop multimedia on the utilization of local herbs for preserving 

local wisdom; 2) to assess the quality of multimedia on the utilization of local herbs for preserving local wisdom; 

3) to study the learning achievements with multimedia on the utilization of local herbs for preserving local wisdom, 

and 4) to study the satisfaction of multimedia users with the utilization of local herbs for preserving local wisdom. 

The samples were obtained from a specific sampling; consisting of five people for media quality assessment and 

51 people for media users. Research tools include multimedia about the utilization of local herbs for preserving 

local wisdom, media quality assessment, and a satisfaction assessment form. The statistical methods for data 

analysis were mean and standard deviation.  

 The results showed that 1) the development of the utilization of local herbs for preserving local wisdom 

is presented with a storytelling cartoon; there are characters working on the story together with the use of videos 

demonstrating the process and method of utilizing local herbs; presentations include static images, text, and 

multimedia formats. There were five steps in the development of multimedia, namely, analysis, design process, 

development, trial, and evaluation. 2) The results of the multimedia quality assessment by experts revealed that 

the multimedia was appropriate at good quality with a rating mean of 4.25 (S.D. = 0.18) 3) The results of the 

analysis of the academic achievement of students learning with multimedia found that the post-learning mean 

score was higher than its pre-learning counterpart at the.01 levels of statistical significance and 4) Students' overall 

satisfaction with multimedia was appropriate at a very satisfying level with a rating mean of 4.07 (S.D. = 0.82). 

We can conclude that the developed multimedia can be efficiently applied to the target group. 
 

Keywords: Multimedia, Local herbs, Local wisdom 
 

บทนำ 

 สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 กระทรวง

สาธารณสุขได้ดำเนิน โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุข โดยเน้นการนำสมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคใน สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐมากขึ้น มีการสนับสนุนการใช้ตำรับยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ส่งเสริมการผลิตและขึ้น

ทะเบียนตำรับยาสมุนไพร ผลักดันตำรับยาสมุนไพรให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน [1] และส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้

ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใชส้มุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวธีิหนึ่งท่ีจะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการ

สั่งซื้อยาสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละเป็นจำนวนมาก ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือน และ

ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการเร่ืองการใชส้มุนไพรท่ีเหมาะสมกับโรค [2] กระบวนการจัดด้านความรู้ ด้านสุขภาพชุมชน เป็น

ความรับผิดชอบของบุคคล ชุมชน และสังคม แนวทางการดูแลสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

ควรถ่ายทอดความรู้ จากภาควชิาชพี และภาคพื้นบ้าน ไปสู่ภาคประชาชน ผู้ป่วย และญาต ิโดยมอีาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้เข้าด้วยกัน [3] เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคมากยิ่งขึ้น จึงควรมี

การให้ความรู้การใชส้มุนไพรท่ีเหมาะสมกับโรคให้ถูกต้อง และการให้ความรู้ด้านสมุนไพรท่ีต่างไปจากเดิมท่ีศึกษาความรู้

จากการอ่านในเอกสาร และจากร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กล่าวถึงกลุ่มที่ประเทศไทยอาจยัง 

ไม่เข้มแข็งมากนัก แต่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบด้วย 2 กลุ่มเทคโนโลยี คือ  
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1) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทั้งยังกล่าวถึงสถานการณ์

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทางด้านรายได้ การถือครองทรัพย์สนิ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศกึษา [4]  

 จากความไม่เข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านสาธารณสุขของไทย และความสำคัญของความรู้ด้านสมุนไพรท่ี

ควรได้รับการเก็บรักษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ด้านงานมัลติมีเดียจะมีบทบาทสำคัญ

ในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มนุษย์เข้าใจในข้อมูลท่ี

นำเสนอโดยคอมพิวเตอร์มากขึน้ มัลตมิเีดียจึงมบีทบาทสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบันซึ่งเป็นยุค

ของข่าวสารและข้อมูลไร้พรมแดน ผู้ครอบครองสารสนเทศและมีศักยภาพการใช้งาน ย่อมได้เปรียบในการแข่งขันทั้งใน 

เชิงธุรกิจและการดำรงชีวิตในสังคม ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดีย จะต้องประกอบด้วยสื่อต่าง ๆ อย่างน้อยหรือ

มากกว่า 2 ชนิด จากส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง ภาพวีดิทัศน์ และการปฏิสัมพันธ์ [5] การพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และสร้างกระบวนการขัด

เกลาทางสังคม ให้เป็นกลไกการทำงานคู่ขนานกับภาครัฐและเสริมแรงการพัฒนาระดับท้องถิ่น [6] ปัจจุบันภูมิปัญญาบาง

ประการได้เริ่มเลือนลางหายไปจากชุมชน ด้วยความเจริญด้านวัตถุเข้ามาครอบงำจิตใจทำให้ชุมชนขาดสมดุล ทำให้คน

ส่วนใหญ่สนใจภูมิปัญญาน้อยลง เพราะเชื่อว่าภูมิปัญญามีความล้าหลังและไม่ทันสมัย จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

พบว่า ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มพีัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท่ีสำคัญ มีภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค การใช้สมุนไพรไทยทำเป็นลูกประคบและยา

ลูกกลอน แต่ยังขาดในเร่ืองของการจัดเก็บข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมปัิญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรใน

รูปแบบท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และมคีวามน่าสนใจ  

 ดังนัน้จึงมแีนวคิดจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นท่ีเทศบาลเมอืงเมืองแกนพัฒนา 

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ

การใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่น ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ดา้นการรักษาโรคด้วยสมุนไพร 

รวมไปถึงวิธีการใช้สมุนไพรสำหรับการรักษาโรค จัดเก็บองค์ความรู้นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเล่าเรื่องและมีตัวละคร

ดำเนินเรื่องประกอบกับการใช้วีดีทัศน์สาธิตในการนำเสนอขั้นตอนและวิธีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านอย่าง

ละเอียด ข้อมูลที่นำเสนอมีทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง ข้อความ และสื่อมัลติมีเดียที่สามารถแสดงผลได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท 

เช่น คอมพวิเตอร์ โทรศัพท์ แท็บแลต และทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการรักษาโรค โดยเนน้การถ่ายทอดความรู้ด้วย

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ท่ีสามารถศกึษาได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้ผู้สนใจทราบคุณสมบัตขิองสมุนไพรแต่ละชนิดในการรักษา

โรค รวมถึงวธีิการขั้นตอนการใชส้มุนไพรในการรักษา ท้ังยังช่วยส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในครัวเรือน และการใชส้มุนไพร

ที่มีในท้องถิ่นให้แพร่หลาย รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไปด้วย และให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านนำไป

ถ่ายทอดให้กับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่อมัลติมีเดียไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน  

เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปจนถึงการปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักการใช้ภูมิปัญญาการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพืช

สมุนไพร จนนำไปสู่ความเข็มแข็งด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านอย่างยั่งยนืต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลตมิเีดียเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น  

2. เพื่อประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 กระบวนการวิจัย ศึกษาบริบทของพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน

การปลูกสมุนไพรในครัวเรือน การใช้พืชสมุนไพรและยาสมุนไพรในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยของคนในชมุชน 

จากนั้นจัดทำเป็นชุดองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียให้ความรู้เกี ่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน 

เผยแพร่ความรู้ต่อไปยังเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

  

วิเคราะห์เนือ้หา ออกแบบการวางเนือ้เรือ่ง การ

ออกแบบฉาก ออกแบบสตอรีบ่อร์ด พัฒนาส่ือ

มัลติมีเดยี ดำเนินการประเมินคณุภาพส่ือ 

ศึกษาข้อมูลที่เกีย่วขอ้ง เก็บรวบรวมข้อมูล 

สมุนไพรพืน้บ้าน 

ทดลองใช้ส่ือกับกลุ่มตัวอย่างประเมินผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนรู้ของผู้เรียนหลังใชสื้่อ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรคือ ประชาชนและนักเรียนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม ่เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื 

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนเจ้าของภูมิปัญญาให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพร

พื้นบ้าน เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลในสื่อมัลตมิเีดียและประเมินคุณภาพสื่อ จำนวน 5 คน 

2. กลุ่มครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 (อายุ 12-14 ปี) เป็นเพศชาย จำนวน 32 คน 

เพศหญิง จำนวน 19 คน โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น และประเมินความพงึพอใจ จำนวน 51 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. สื่อมัลตมิเีดียเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ [7] 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนที่ใช้สื ่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น แบบเลอืกตอบ จำนวน 30 ข้อ 

4. แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู ้ด้วยสื ่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน 

เพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1. วิเคราะห์คุณภาพสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สรุป

ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

2. การประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียใช้เกณฑ์ 80/80 เมื่อเรียนจากสื่อแล้ว ผู้เรียนจะสามารถทำ

แบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้ผลเฉลี่ย 80% และประเมนิหลังเรียนด้วยแบบทดสอบได้ผลเฉลี่ย 80% 

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสื่อมัลตมิีเดีย โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบ

ก่อนเรียน (pre-test) กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใชก้ารทดสอบค่าที (paired t-test) 

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปตามเกณฑ์การให้คะแนน การแปลผลความพึงพอใจ  

โดยวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมนิ [7] ดังนี้  

  4.50 – 5.00   หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 

  3.50 – 4.49  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจมาก  

  2.50 – 3.49  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

  1.50 – 2.49   หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อย 

  0.00 – 1.49   หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี

กระบวนการในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 5 ขั้นตอน [8] ดังนี้ 

1. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหา ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรค 

สอบถามปราชญ์ชาวบ้าน หมอเมืองที่มีประสบการณ์การใช้พืชสมุนไพรและยาสมุนไพรในการรักษาโรคและอาการ

เจ็บป่วยในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม่ จากการสอบถามพบว่ามีสมุนไพรท่ีปลูกใน

ครัวเรือนเป็นพืชผักสวนครัว ได้แก่ สะระแหน่ พริก แมงลัก ขมิ้นชัน มะนาว ตะไคร้ ข่า กะเพรา กระเทียม มะกรูด  

มีอาหารพื้นบ้านที่มีวัตถุดิบและส่วนผสมจากสมุนไพร ได้แก่ ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม ข้าวซอย ขนมจีน แกงโฮะ 

แกงฮังเล แกงอ่อม แกงแค แกงขนุน มภีูมิปัญญาการใช้สมุนไพรรักษาโรค ได้แก่ ลูกประคบ ยาตม้แก้ริดสีดวงทวารหนัก 

สมุนไพรอบแห้ง (เชยีงดาอบแห้ง) ยาลูกกลอน ยาตม้ ยาเมอืง ยาฝน ยาลูกกลอน และกลุ่มอาการของโรคท่ีใชพ้ชืสมุนไพร

รักษา เช่น กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ จะใชพ้ชืสมุนไพรได้แก่ 1) มะนาว ใชผ้ลสด คั้นนำ้ดื่ม 2) มะแวง้ต้นและมะแว้ง

เครือ ใช้ผลสดโขลกแล้วคั้นน้ำดื่ม 3) ฟ้าทะลายโจร ใช้ใบแห้งบดทำเป็นยาเม็ด ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลของ

สมุนไพรพื้นบ้านชนดิต่าง ๆ เพื่อคัดเลอืกนำมาจัดทำเป็นสื่อมัลตมิีเดีย  

2. ขั้นออกแบบ เมื่อได้เนื้อหาข้อมูลการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านท่ีจะนำเสนอ โดยกลุ่มท่ีจะนำสื่อไปใช้ คือ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 และเนื้อหาที่จะนำเสนอเป็นลักษณะวิชาการ ดังนั้นจึงเลือกใช้การนำเสนอ

เนื ้อหาแบบสื่อมัลติมีเดียเพื ่อการนำเสนอ ซึ ่งมีรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน และวีดีทัศน์ที ่สร้างความตื่นตาตื ่นใจ  

ความน่าสนใจ และการถ่ายทอดประสาทสัมผัสที่หลากหลายผ่านตัวอักษร ภาพและเสียง ขั้นต่อไปจึงทำการออกแบบ 

การนำเสนอ และการถ่ายทอดเนื้อเร่ืองในตัวสื่อมัลตมิีเดีย ซึ่งมขีั้นตอนการออกแบบ ดังนี้ 

2.1 การวางเนื้อเร่ือง ลักษณะของการดำเนินเร่ือง จะเป็นการเล่าเร่ืองจากครอบครัวหนึ่งมีตัวละครคือ 

ตากับยายผู้รอบรู้ด้านสมุนไพรไทยในป่าและยังใชภู้มิปัญญาแบบชาวบ้านอยู่ เมื่อมอีาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็จะรักษา

โรคกันเองโดยใช้สมุนไพร โดยการบอกเล่าสรรพคุณของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนั้น ก็จะมี

การนำเสนอตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเช่น วันหนึ่งหลานสาวเกิดโดนแมลงกัดต่อย จึงทำให้ยายได้เล่าถึงสมุนไพรท่ี

ใช้รักษาอาการนั้น ๆ  และก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดการเจ็บป่วย  ทั้งตาและตัวของยายเอง ก็จะมีการใช้สมุนไพรไทยที่มี

อยู่ในป่าสมุนไพรนำมารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของแต่ละคนจนอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นได้หายไป ผู้ชมสามารถทำ 

การเลอืกได้ว่าจะชมข้อมูลจากการ์ตูนแอนิเมชัน หรือวดีทัีศนส์าธิตการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร 

2.2 การออกแบบฉาก เมื่อวางเนื้อเรื่องเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปจึงทำการออกแบบฉากที่เกี ่ยวข้อง

ท้ังหมดสำหรับการนำเสนอข้อมูล โดยมฉีากตามลำดับ ดังนี้ ฉากท่ี 1 สวนสมุนไพร ฉากท่ี 2 บา้น ฉากท่ี 3 ลานท่ีนั่งหน้า

บ้าน และฉากท่ี 4 หมู่บ้าน 

2.3 การออกแบบสตอรี ่บอร์ด ลำดับต่อไปคือการออกแบบสตอรี ่บอร์ด ซึ ่งเป็นการออกแบบ 

โดยละเอียดของการนำเสนอเนื้อเรื่อง ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ภายในแต่ละฉาก รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ  ที่จะต้อง

ใชป้ระกอบในการนำเสนอ โดยมกีารออกแบบสตอร่ีบอร์ดดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่่ 2 แสดงสตอร่่ีบอร์์ด 
 

3. ขั้นการพัฒนา เมื่อทำการออกแบบเนื้อเรื่อง ฉาก และสตอรี่บอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจึงทำ 

การพัฒนาสื่อ โดยเริ่มจากการวาดรูปตามสตอรี่บอร์ดที่ได้ออกแบบไว้ในแต่ละฉากโดยละเอียด พร้อมทั้งลงสีโดยการใช้

โปรแกรม Adobe Illustrator จากนัน้จึงใส่การเคลื่อนไหวของตัวละคร และรายละเอยีดต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มีการเคลื่อนไหว 

โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects ทำการพากย์เสียงตามเนื้อเรื ่องที่ออกแบบไว้และนำมาประกอบตัวสื่อ โดยใช้

โปรแกรม Adobe Premiere เพื่อให้เสียงบรรยายและการดำเนินเนื้อเรื่องมีความต่อเนื่องและตรงกัน จนได้สื่อมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อย จึงนำสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ทำการตรวจสอบคุณภาพสื่อ และทำการตอบแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลตมิีเดีย เพื่อนำมาทำการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ก่อนนำไปทดลองใช ้

4. ขั้นการทดลองใช้ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ใช้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้

สื่อมัลตมิเีดีย 

5. ขั้นการประเมินผล หลังจากนำสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและมีการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

แล้ว ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลที่ได้จากการศึกษา จากนั้นนำสื่อที่ผ่านการประเมินไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

ชุมชน ร่วมกับครูผู้สอน เจ้าของภูมิปัญญา โดยการจัดเวทีสาธิตวิธีการใช้งานสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่นตามแผนการดำเนนิงานท่ีได้วางแผนไว ้ผู้วิจัยเป็นผู้แนะนำสื่อและมอบ

คู่มือการใช้งานสื่อการสอนให้กับผู้เรียน และผู้สนใจกลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลได้ทดลองใช้ 

โดยนำสื่อมัลตมิีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่นไปใช้เป็นสื่อประกอบการ

เรียนการสอนในห้องเรียนโดยบรรจุอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม. 3) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

อย่างยั่งยนื) 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ที่มีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเล่าเรื่องและมีตัวละครดำเนินเรื่องตามเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ประกอบกับการใช้วดีิทัศนส์าธิตในการนำเสนอขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ตามตัวอย่างดังภาพท่ี 3 

และภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการ์ตูนเล่าเร่ืองและวีดิทัศน์สาธติการใชป้ระโยชน์จากสมุนไพร 

 

2. ผลประเมินคุณภาพของสื่อมัลตมิเีดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ  
 

ตารางที่ 1 คุณภาพของสื่อมัลตมิเีดียเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

 5 4 3 2 1    

ด้านเนื้อหาและการดำเนนิเร่ือง 2 3 0 0 0 4.40 0.55 มาก 

ด้านภาพ ภาษาและเสยีง 1 4 0 0 0 4.20 0.45 มาก 

ด้านตัวอักษรและส ี 1 3 1 0 0 4.00 0.71 มาก 

ด้านความถูกตอ้งครบถ้วนของขอ้มูล 2 3 0 0 0 4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.18 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมนิคุณภาพของสื่อมัลตมิีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย พบว่า ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุดคือ ด้านเนื้อหา

และการดำเนินเรื่องและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.40 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก และ

ด้านที่มีคุณภาพน้อยสุดคือ ด้านตัวอักษรและสีมีค่าเฉลี่ย 4.00 และโดยภาพรวมคุณภาพของสื่อโดยรวมได้ค่าเฉลี่ยท้ัง  

4 ด้านเท่ากับ 4.25 (S.D. = 0.18) คุณภาพอยู่ในระดับมาก  
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3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธ์ิ

ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้การทดสอบค่าที (paired t-test) โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 51 คน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผล 

การทดลองสรุปได้ว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้ด้วยตนเองและสามารถทำแบบทดสอบได้ โดย

ครูผู้สอนเป็นผู้ช้ีแนะ ดังนัน้วธีิการเรียนการสอนดังกล่าวจึงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิผลดีขึ้น 

3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านจากการทำ

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน สามารถหาประสิทธิภาพของสื่อมัลตมิีเดีย แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าประสิทธิภาพของสื่อ 

รายการ จำนวน

ผู้เรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

คะแนนทีไ่ด้

(เฉลี่ย) 

ประสทิธิภาพ 

คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 51 5100 4157 81.51 81.51 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 51 1530 1249 24.49 81.63 
 
 

จากตารางท่ี 2 ผลคะแนนท่ีได้จากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน E1 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.51 และผลคะแนน

ที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน E2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 สรุปได้ว่าสื่อที่

พัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพ สามารถนำไปใชง้านได้ตามวัตถุประสงค์ 

 3.2 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังการใชง้านสื่อของกลุ่มตัวอย่างแสดงผลการ

วเิคราะห์ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสื่อมัลตมิเีดีย 

รายการ N (คน) คะแนน

เต็ม 

x̄  S.D. df t-test Sig. 

ก่อนเรียน 51 30 8.75 2.46 
50 35.57 0.000* 

หลังเรียน 51 30 24.49 2.85 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

หมายเหตุ: (Degree of Freedom: df) ระดับแห่งความเป็นอิสระ เป็นจำนวนของตัวแปรที่เป็นอิสระในการ

เปลี่ยนแปลงค่าในกรณีใดกรณหีนึ่งท่ีได้รับจากการสุ่มขึ้นมาศกึษาในแต่ละครัง้ [9]  
 

จากตารางที่ 3 พบว่าค่า p < .01 หมายความว่า คะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนแสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้

พัฒนาขึน้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 
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4. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดีย หลังจากนำสื่อดังกล่าวไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ 

ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นผู้ใช้งาน 

สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเมินความพึงพอใจ 

จำนวน 51 คน ผลประเมนิความพงึพอใจ มดีังนี้ 
 

ตารางที่ 4 การประเมินความพงึพอใจจากผู้ใชง้าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา    

1.1 ความสะดวกในการเชื่อมโยงขอ้มูลไปยังแอนเิมชัน 4.23 0.60 มาก 

1.2 ความสะดวกในการเชื่อมโยงขอ้มูลไปยังวดีิทัศน์ 3.95 0.74 มาก 

1.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสื่อ 4.05 0.64 มาก 

1.4 ความเหมาะสมของขอ้มูลภายในสื่อ 4.04 0.71 มาก 

1.5 ความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล 4.05 0.97 มาก 

รวม 4.06 0.73 มาก 

2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ    

2.1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของสื่อ 4.14 0.93 มาก 

2.2. การจัดรูปแบบสื่อง่ายต่อการอ่านการใช้งาน 4.09 0.85 มาก 

2.3. เมนูต่างๆ ในสื่อท่ีพัฒนาใชง้านได้ง่าย 4.11 0.90 มาก 

2.4. สีสันในการออกแบบสื่อมคีวามเหมาะสม 4.14 0.85 มาก 

2.5. สีพืน้หลังกับสตีัวอักษรมคีวามเหมาะสมต่อการอ่าน 4.00 0.96 มาก 

2.6. ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายสวยงาม 3.75 0.95 มาก 

2.7. ภาพกบัเนื้อหามีความสอดคล้องกันสื่อความหมายได้ 4.07 0.84 มาก 

รวม 4.04 0.90 มาก 

3. ด้านการใช้งาน    

3.1. การรับชมสื่อทำให้มีความรู้มากขึ้น 4.18 0.66 มาก 

3.2. ได้ประโยชน์จากการรับชมสื่อ 4.16 0.73 มาก 

3.3. สามารถนำสื่อไปประยุกต์ใช้ได้ 4.11 0.92 มาก 

รวม 4.15 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.82 มาก 

  
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ใชป้ระเมินความพงึพอใจจากการใชง้านสื่อมัลตมิเีดียได้ค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ด้านเท่ากับ 4.07 

(S.D. = 0.82) มคีวามพงึพอใจในระดับมาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อ

มัลติมีเดียที่มีการนำเสนอวิธีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้าน ที่รวมองค์ประกอบของมัลติมีเดียทั้งข้อความ  

ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์ในการนำเสนอเนื้อหา โดยมีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเล่าเรื่องและ 

มตีัวละครดำเนนิเร่ืองและใชว้ดีิทัศน์ในการนำเสนอขั้นตอนการสาธิตมคีวามน่าสนใจ สอดคล้องกับงานวจิัยของ [10] เร่ือง 

สื ่อประสมส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุ ในพื้นที ่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   

ที่มีการรวบรวมข้อมูลมาสร้างเป็นสื่อมัลติมีเดียสำหรับนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของโรค และการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยโรคไต ท่ีเป็นลักษณะของการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว ให้ความรู้เร่ือง

การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยใชต้ัวการ์ตูนเล่าเร่ืองราวจึงทำให้ไม่น่าเบ่ือ ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับ

การใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 

5 คน พบว่า ด้านที่มีคุณภาพสูงที่สุดคือ ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่องและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ระดับ

คุณภาพอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีคุณภาพน้อยสุดคือ ด้านตัวอักษรและสี อาจเนื่องมาจากรูปแบบ ขนาด และสีของ

ตัวอักษรอ่านยากต้องปรับรูปแบบอักษรให้อ่านง่ายขึ้น ควรเลือกขนาด และสีให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียนใน

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ท่ีต้องการเพิ่มสีสันและการเน้นขนาดตัวอักษรให้หัวข้อหลักจะช่วยดึงดูดและกระตุ้นความสนใจ

ให้ผู้เรียนเลอืกเข้าชมเนื้อหาต่อไปไดม้ากกว่านี้ และโดยภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดับด ี

ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 51 คน ที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าก่อนเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านเล็กน้อย เมื่อได้เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดีย แล้วทำให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงสามารถนำความรู้มาทำแบบทดสอบหลังเรียนและได้คะแนนมากกว่าก่อนเรียน แสดงว่าเป็นสื่อ

มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ [11] ที่การพัฒนาสื่อประสมตามหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการ

เรียนรู้การแกะสลักไม้ อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลการวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ที่เรียนด้วยสื ่อประสมดังกล่าว พบว่าคะแนนเฉลี ่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิตท่ีิระดับ .05 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ผลประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 แสดงว่านักเรียน 

มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

มีข้อสังเกตว่านักเรียนมีความพึงพอใจกับการใช้สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบการ์ตูนที่มีตัวละครดำเนินเรื่อง ประกอบกับ 

มีวีดิทัศน์สาธิตขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการได้ง่ายขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัย [12] ที่พัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นสำหรับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ พบว่า ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจต่อบทเรียนในระดับมาก สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ [13] ที่พัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวงอกฮางกล้อง 

บ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธ์ุ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญา

ท้องถิ่นการทำข้าวฮางพบว่าอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ [14] ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมเกี่ยวกับ

สมุนไพรพื้นบ้าน กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งภาพรวมแล้ว 

กลุ่มตัวอย่างมรีะดับความพงึพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของระบบท่ีพัฒนาขึ้นระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1. งานวิจัยนี้จะมีการนำผลการวิจัยไปใช้ ควรนำสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน 

เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ศึกษา

เรียนรู้ท้ังเอกสารวชิาการและเรียนรู้จากประสบการณ์จรงิจากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการรักษาและคงไว้ให้

คงอยู่กับชุมชนต่อไป 

2. การวจิัยในครัง้ต่อไปควรพัฒนาสื่อมัลตมิเีดียเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบการนำเสนอให้มีตัวเลือกทางภาษามากกว่า 1 ภาษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นไปกับชาวต่างชาตท่ีิสนใจได้เรียนรู้ 

3. การวิจัยควรเพิ่มเติมการขยายกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานให้หลากหลายกว่าเดิม  คือนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะทำให้เห็นการรับรู้และความเข้าใจที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 บทความฉบับนี้นําเสนอการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ใน

ปัจจุบันมีการพัฒนาวิดีโอเกมที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา โดยการสอดแทรกการเรียนรู้ การฝึกทักษะ และความ

บันเทิงสนุกสนาน ร่วมกับเรื่องราวของเกม วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย การพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติ

เพื่อที่จะเสริมสร้างความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้ การออกแบบสำหรับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ มีการทดสอบ 

และประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติ ซึ่งวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาใช้อันเรียลเอนจินเป็น

เครื่องมือในการพัฒนา ประกอบด้วย ด่านผจญภัย ตัวละคร และส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ผลการทดสอบบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ได้แก่ ผู ้เล่นวิดีโอเกมได้รับความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้รายวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

ประสิทธิภาพการแสดงผลของวิดีโอเกมสามมิติบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ มีอัตราเฟรมสูงกว่า 40 เฟรมต่อวินาที 

และสูงกว่า 75 เฟรมต่อวินาทีในระดับคุณภาพกราฟิกที่ต่ำสุด ผลการประเมินความพึงพอใจจากวิดีโอเกมสามมิติ 

พบว่าภาพรวมด้านการออกแบบและระบบ มีความพึงพอใจในระดับมากถึงร้อยละ 70 สามารถนำไปพัฒนาหรือ

ประยุกต์ใช้กับรายวชิาอ่ืน ๆ ได้ในอนาคต 
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1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 10300 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 10300 
1 Department of Computer Engineering, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok 10300 
2 Department of Robotics Engineering, Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok 10300 

*Corresponding author email: s60122519041@ssru.ac.th 



78 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

Abstract  
 This paper presents the 3D video game development for computer organization course. At present, the 

development of video games is useful for education including with the integrating knowledge of computer 

organization course and learning, skill training and entertainment into the game’s story. The objectives of this 

research include the development of 3D video games to enhance entertainment by putting knowledge, designing 

for computer platforms, testing, and evaluating their performance. The educational 3D video game uses the Unreal 

Engine as a development tool, consisting of adventure levels, characters, and user interface. The test results 

achieved the objectives that video game players enjoyed the 3D video games. The performance of 3D video 

games on computer platforms has a frame rate of 40 frame per second (fps) and above 75 fps at the lowest 

graphics quality. A satisfaction assessment from the 3D video game found that the overall design and system 

satisfaction level was up to 70 percent. In the future, this 3D video game can be further improved or applied  

to other courses. 
 

Keywords:  3D Video Game, Computer Organization, Unreal Engine 
 

บทนำ 
 วดิีโอเกมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติประจำวันท่ีอยู่ในรูปแบบการนำเร่ืองราวของวิดีโอเกม โดยวิดีโอเกมสาม

มิติเป็นสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้บนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น

วิดีโอเกมสำเร็จรูป สมาร์ทโฟน เป็นต้น ผู้เล่นวิดีโอเกมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครได้อย่างอิสระ วิดีโอ

เกมสามมิติจึงมีความสมจริงในเรื่องที่นำเสนอต่อต่อสายตาผู้เล่นวิดีโอเกม ยกตัวอย่างเช่น วิดีโอเกมสามมิติ

แพลตฟอร์มปริศนาหรือวดิีโอเกมพอร์ทัล 2 (Valve Corporation, 2022) 

เนื ่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื ้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ใหม่2019 (Coronavirus: Covid-19)  

โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ประกาศเป็นภาวะ

ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร และเศรษฐกาล โปร่งนุช, 2563) ทำให้สถาบันการศึกษาไม่

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) จึงจำเป็นต้องใช้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการจัดการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid Learning) 

เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนในห้องเรียนควบคู่กับการใช้การเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ สามารถ

ดาวน์โหลดบทเรียนท่ีเรียนในห้องเรียนได้จากทางเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต นักศกึษาสามารถส่งงานและตดิต่อสื่อสารกับ

อาจารย์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่การจัดการเรียนแบบวิธีดังกล่าวนั้น ต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและวชิาชพี และกระตุน้ให้ผู้เรียนมคีวามสนใจในการเรียน ซึ่งมีงานวจิัยทางด้านการศึกษา

จำนวนมากที่นำเสนอวิธีการเรียนการสอนในยุควิถีชีวิตแบบใหม่ เช่น การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ด ้วย 

การจัดการเรียนรู ้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ( Innovation–based Learning: IBL) สำหรับวิชาระบบดิจิทัลขั ้นสูง 

(Prongnuch & Sitjongsataporn, 2021A) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีช่วย (Technology–assisted Learning: 

TAL) สำหรับระบบสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ดหลายตัว (Prongnuch & Sitjongsataporn, 2021B) 

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยมีความสนใจที่จะศึกษาวิดีโอเกมใน 

การเสริมสร้างความบังเทิงโดยสอดแทรกความรู้ เพื่อช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจ ด้วยการออกแบบและพัฒนา
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วิดีโอเกมสามมิติบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ชื่อ Computer Organization Education 3D Game (COE 3D GAME)  

โดยใช้เกมเอนจิน (Game Engine) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนา

วดิีโอเกมสามมติเิพื่อการทำงานของคอมพวิเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. ศกึษาวดิีโอเกมสำหรับการเสริมสร้างความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู ้ 

2. ออกแบบและพัฒนาวดิีโอเกมสามมติบินแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์  

3. ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาวดิีโอเกมสามมติ ิ 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

ในหัวข้อนี้นำเสนอการศึกษาทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 7 หัวขอ้ ดังนี ้

1. วิด ีโอเกม หมายถึง เครื ่องเกมอิเล ็กทรอนิกส์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการปฎิส ัมพันธ์ระหว่างผ ู ้ใช ้งาน  

(User Interface) ส่งผลกระทำ (Input) กลับไปยังหน่วยประมวลผลกลางในตัวเครื่องให้คิดคำนวณแล้วแสดงผลโต้ตอบ

กลับมาด้วย แสง เสียง การสั่น และภาพบนจอภาพในรูปแบบสองมติหิรือสามมติ ิ(Lifestyleissue, 2019)  

2. ประเภทของวิดีโอเกม มีการจัดหมวดหมู่วิดีโอเกมบนพื้นฐานการเล่นวิดีโอเกมของการปฏิสัมพันธ์ โดย

ประเภทของวิดโีอเกมมีหลัก ๆ 13 ประเภท เช่น วดิีโอเกมเล่นตามบทบาท วดิีโอเกมผจญภัย วดิีโอเกมปริศนา เป็นต้น  

3. หลักการออกแบบวิด ีโอเกม คือ การออกแบบวิด ีโอเกมเป็นศิลปะในการนำการออกแบบและ

สุนทรียศาสตร์มาใช้ในการสร้างวิดีโอเกมเพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา องค์ประกอบและหลักการออกการตอบโต้ 

(Interactive Design) การปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับวัตถุ (Physical Objects) หรือพื้นที่ (Space) เมื่อมีการกระทำ 

(Action) บางอย่างเกดิขึน้ แล้วจะออกแบบให้ผู้ใช้มีการตอบโตก้ลับ (กล้วยหอม, 2564).  

4. แอนิเมชัน (Animation) เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วย

ความเร็วสูงโดยการนำภาพนิ่งมาเรียงต่อกัน การใช้คอมพวิเตอร์กราฟกิในการคำนวณสร้างภาพจะเรียกว่า การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation) โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกทั้งสองมิติหรือสามมิติ 

(จรูญ ปรปักษ์ประลัย, 2559)  

5. วิดีโอเกมพอรทัล 2 (Portal 2) คือ วิดีโอเกมแพลตฟอร์มปริศนาที่พัฒนาโดยวาล์ว (Valve Corporation) 

สำหรับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นวิดีโอเกม โดยวิดีโอเกมพอร์ทัล 2 เป็นวิดีโอเกมไขปริศนามุมมอง

บุคคลที่หนึ่ง (Frist Person) การเล่นเบือ้งต้นจะแนะนำผู้เล่นผ่านการควบคุมการเคลื่อนไหวและแสดงวธีิการตอบโต้กับ

สิ่งแวดล้อม ผู้เล่นจะต้องไขปริศนาโดยใช้ “ปืนพอร์ทัล” ซึ่งสามารถสร้างพอร์ทัลสองแห่งที่เชื่อมต่อสองพื้นผิวที่

ห่างไกล ตัวละครสามารถใช้พอร์ทัลเพื่อย้ายระหว่างห้องหรือ “เหวี่ยง” วัตถุหรือตัวละครในระยะไกล โครงร่างของ

พอร์ทัลที่วางจะมองเห็นได้ผ่านกำแพงและสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการระบุตำแหน่ง  (Valve Corporation, 

2022) ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 การเคลื่อนย้ายผา่นพอร์ทัล 

 

6. รายวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา CPE2224 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา โดยนำเนื้อหาในวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้สำหรับการพัฒนาวิดีโอเกมโดยสอดแทรก

ความรู้ มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การคํานวณของคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจํา 

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเชื่อมประสานและการติดต่อสื่อสาร และระบบย่อยและอุปกรณ์ 

(เศรษฐกาล โปร่งนุช, 2563) 

7. โปรแกรมอันเรียลเอนจิน (Unreal Engine) เกมเอนจินที ่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอปิคเกม (Epic Games) 

อันเรียลเอนจินใช้ภาษา C/C++ โดยปัจจุบันอันเรียลเอนจินเวอร์ชัน 5 รองรับระบบปฏิบัติการ ได้แก่ วินโดวส์ 

(Windows) แมคโอเอส (macOS) ลิน ุกซ์  (Linux) และแอนดรอยด์ (Android) ซึ ่งถ ูกใช ้ในการพัฒนาวิด ีโอเกม

คอมพิวเตอร์ เช่น Fortnite, Gears of War, Player Unknown’s Battlegrounds เป็นต้น อันเรียลเอนจินได้รับความสนใจ

อย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างกราฟิกต่าง ๆ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวของใบหน้าท่ีสมจรงิจนถึงการเรนเดอร์

ทางฟิสิกส์ (PhysX Rendering) ที่แม่นยำและซับซ้อน ประกอบด้วยส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีเทม

เพลต (Template) พื้นฐานที่สามารถเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นพัฒนาวิดีโอเกม อันเรียลเอนจินมี

เครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้น “Blueprint Visual Scripting” ซึ่งสามารถสร้างต้นแบบและการแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไม่ตอ้งเขียนโค้ด (Code) อันเรียลเอนจินมีศักยภาพในการขยายขอบเขตขีดความสามารถของกราฟิก การปรับแต่ง

ประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลกลางและประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ (Bhutani, 2021) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ปี พ.ศ. 2565 โอสเตรช (Oestreich) และกาย 

(Guy) ได้นำเสนอการเรียนรู้จากเกมในการศึกษาเภสัชศาสตร์ (Oestreich & Guy, 2022) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

การเรียนรู้ในการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ผ่านเกม และประเมินความรู้ที่ได้รับของนักศึกษา จุดเด่นของงานวิจัยน้ี

ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ แต่ขาดความครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด ถัดมาเชา (Chow) และคณะ 

ได้นำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของนักศึกษาพยาบาลในการใช้เกมสามมิติเพื่อการเรียนรู้ทักษะการทดสอบ

ภาคสนาม (Chow et al., 2022) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความตั้งใจของนักศึกษาในการใช้เกมสามมิติ

สำหรับการวิเคราะห์ภาคสนาม ข้อดีคือช่วยในการตัดสินใจ รู ้จักแก้ปัญหา งานวิจัยนี ้ขาดความเชื ่อมโยงกับ

สถานการณ์จริง และงานวิจัยสุดท้ายชุง (Chung) และหลิน (Lin) ได้นำเสนอเกมสามมิติออนไลน์สำหรับการสอน

หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Chung & Lin, 2022) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านเกมสามมิติออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา มีจุดเด่นที่

ส่งเสริมด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่ขาดความครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรท้ังหมด 
 

วิธีการวจิัย 

1. แบบสอบถาม  

1.1 แบบฟอร์มสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาวดิีโอเกมสามมติสิำหรับการศกึษารายวชิาองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ในสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 การพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติใน

กรณศีกึษารายวชิาองค์ประกอบคอมพวิเตอร์ ดังภาพท่ี 2   

 

  
 

ภาพที่ 2 แบบฟอร์มสอบถามขอ้มูลตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 

1.2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี ่ยวกับการพัฒนาเกมสามมิติในกรณีศึกษารายวิชา

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ทำแบบสอบถามจำนวน 52 คน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ชั้นปี เพศ อายุ ของนักศึกษา  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาเกมสามมติใินกรณีศึกษารายวชิาองค์ประกอบคอมพวิเตอร์ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ผลวเิคราะหแ์บบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
 

2. การออกแบบวดิโีอเกม COE 3D GAME 

 COE 3D GAME (Computer Organization Education 3D Game) เป็นวิด ีโอเกมที ่ออกแบบให้ม ีความเป็น 

การผจญภัยที่เน้นการไขปริศนาในวิดีโอเกม โดยปริศนาจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละด่าน ผู้เล่นต้องใช้ความรู้  

การสังเกตและการคาดการณ์ถึงวธีิการหรือกลไกในการไขปริศนาต่าง ๆ 

 

2.1 เร่ืองราวของวดิีโอเกม 

 
 

ภาพที่ 4 ลำดับขั้นตอนของเนื้อเร่ือง COE 3D GAME 
 

จากภาพที่ 4 มีลำดับขั้นตอนเนื้อเรื่องเป็นภาพรวมของวิดีโอเกม COE 3D GAME ที่มีจุดเริ่มต้นความเป็นมา 

เหตุการณ์ การกระทำท่ีตอ้งไขปริศนา จนได้รับใบความรู้ ทำให้ส่งผลไปยังจุดสิน้สุด 
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2.2 การออกแบบด่าน 

การพัฒนาวิดีโอเกม COE 3D GAME เป็นแนววิดีโอเกมปริศนาที่มีความซับซ้อน สร้างกลไกลของ

วัตถุให้เหมาะสมกับการออกแบบด่าน โดยสอดแทรกเนื้อหาความรู้รายวิชาผสมผสานอยู่ในตัววิดีโอเกมจะแบ่ง

ออกเป็น 8 ด่าน ท่ีแตกต่างกันตามปริศนาต่าง ๆ ของด่านท่ี 1 - 8 ดังภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 การออกแบบด่านท่ี 1 - 8 ตามลำดับ 

 

2.3 การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครมนุษย์ดิจิทัล (Meta Human) สามารสร้างและออกแบบตัวละครมนุษย์ดิจิทัล

ได้อย่างอิสระโดยมีเครื่องมือท่ีปรับแต่งทรงผม รูปร่าง หนา้ตา ซึ่งง่ายต่อการสร้างตัวละครสามมิติ ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบมนุษย์ดจิิทัล 
 

2.4 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใชง้าน 

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของหน้าจอแสดงผลเมนูหลักและฟังก์ชันการตั้งค่าคุณสมบัติ

ของวิดโีอเกม COE 3D GAME ผู้ใชส้ามารถเลอืกคุณสมบัตใิห้เหมาะสมกับการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้งานของหนา้จอแสดงเมนูหลัก 

และหนา้จอแสดงการตัง้ค่าของวดิีโอเกม 
 

2.5 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ 

การรออกแบบสร้างเร่ืองราวเนื้อหาของวดิีโอเกม COE 3D GAME มรูีปแบบโครงสร้างเร่ืองราวเป็น

วดิีโอเกมเชงิเส้น (Linear Gameplay) ซึ่งทุกเหตุการณ์ ทุกสถานการณ์จะต่อเนื่องกัน และจะไม่มทีางออกนอกเส้นทาง

บังคับให้เล่นตามสิ่งท่ีผู้ออกแบบตอ้งการ ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 โครงสร้างเร่ืองราววดิีโอเกมเชงิเส้น 
 

2.6 การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ 

ขั้นตอนการทำงานการเริ่มเกม เริ่มต้นจากหน้าจอแสดงผลหน้าเมนูหลัก เมื่อกดเริ่มเกมจะทำ  

การเข้าสู่วิดีโอเกม COE 3D GAME จากนั้นเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องเกมไปจนพบเหตุการณ์ต่าง ๆ และผู้ใช้งานต้องไข

ปริศนาถึงจะสามารถดำเนนิเนื้อเร่ืองต่อไปได้ และหลังจากดำเนนิเนื้อเร่ืองไปถงึระดับหนึ่งจะสามารถบันทึกข้อมูลเกม

ยังจุดล่าสุดได้ ดังภาพท่ี 9 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการทำงานการเร่ิมเกม 

 

3. การทดสอบและผลการทดสอบ 

3.1 การทดสอบ 

การทดสอบของการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์หรือ 

COE 3D GAME มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม (MSI Afterburner) โดยจะ

แสดงผลการทำงานของพวิเตอร์สำหรับการเล่นวิดโีอเกมในระดับคุณภาพกราฟกิสูงสุด (Epic) โดยคอมพวิเตอร์เคร่ือง 

A ดังตารางที่ 1 และคอมพิวเตอร์เครื่อง B ดังตารางที่ 2 โดยใช้ระยะเวลาทดสอบการทำงาน 60 นาที โดยเก็บข้อมูล

การทำงานของคอมพวิเตอร์ในช่วงเวลา 10 นาที ซึ่งมีการทดสอบการทำงานของคอมพวิเตอร์ดังนี้ 

การทดสอบกำหนดให้คอมพิวเตอร์แบบตั ้งโต๊ะจำนวน 2 เครื ่อง โดยเครื ่อง A มีคุณสมบัติ

คอมพิวเตอร ์  CPU: Intel(R) Core (Tm) i5-10400, GPU: Nvidia GeForce RTX 2060, RAM 16 GB และกำหนดให้

คอมพิวเตอร์เครื ่อง B มีคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ CPU : AMD Ryzen 5 1600, GPU: Nvidia GeForce GTX 1060,  

RAM 16 GB 
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3.2 ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ จากการเก็บข้อมูลการใช้งานของหน่วย

ประมวลกลาง หน่วยประมวลผลกราฟกิ หน่วยความจำหลัก และอัตราเฟรมสำหรับการเล่นวดิีโอเกม 60 นาที ได้ผล

การทำงานของคอมพวิเตอร์ดังตารางที่ 1 คอมพวิเตอร์เครื่อง A และตารางที่ 2 คอมพวิเตอร์เคร่ือง B 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมพวิเตอร์เครื่อง A ขณะเล่นวดิีโอเกม 

การทดสอบที ่ A 

10 นาท ี 20 นาท ี 30 นาท ี 40 นาท ี 50 นาท ี 60 นาท ี

1.GPU Usage 73 - 75 % 73 – 79 % 74 -80 % 73 – 75 % 73 – 79 % 74 – 80 % 

2.GPU Temperature 70 - 80 % 70 - 80 % 70 - 82 % 70 – 80 % 70 – 80 % 70 – 82 % 

3.CPU Usage 9 - 14 % 10 - 17 % 10 – 21 % 9 - 14 % 10 - 17 % 10 – 21 % 

4.CPU Temperature 59 - 60 % 60 – 64 % 62 – 64 % 59 – 60 % 60 – 64 % 62 - 64 % 

5.RAM Usage 7680 - 

7920 MB 

7750 - 

7920 MB 

7880 - 

7920 MB 

7680 - 

7920 MB 

7750 - 

7920 MB 

7880 - 

7920 MB 

6.Framerate (FPS) 73 – 75  73 – 79  74 – 80  73 – 75  73 – 79  74 - 80  
 

 

จากตารางที่ 1 กับตารางที่ 2 นำข้อมูลผลการทดสอบของวิดีโอเกมมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การทำงานของคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นกราฟเส้นแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนสำหรับการใช้งานต่อ

เวลาผ่านโปรแกรมแมตแล็บ (MATLAB) โดยเส้นสีเขียวเป็นข้อมูลการทดสอบจากของคอมพิวเตอร์เครื่อง A และ 

เส้นสีแดงเป็นขอ้มูลการทดสอบของคอมพวิเตอร์เครื่อง B ดังภาพท่ี 10 - 15 

จากการเปรียบเทียบการทำงานของคอมพวิเตอร์ด้านการใชง้านหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วย

ประมวลผลกราฟิก ในภาพรวมการใช้งานกราฟเส้นสีเขียวมีการใช้งานที่น้อยกว่า ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง

กว่ากราฟเส้นสีแดง และอัตราเฟรมของกราฟเส้นสีเขียวอยู่ที่ 72 - 80 ภาพต่อวินาที ส่งผลให้เล่นวิดีโอเกมได้อย่าง

ลื่นไหลมากกว่ากกราฟเส้นสีแดงที่มีอัตราเฟรมอยู่ที ่ 42  - 60 ภาพต่อวินาที ดังนั้นคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 

มผีลกระทบต่อประสิทธิภาพของวิดโีอเกม 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมพวิเตอร์เครื่อง B ขณะเล่นวดิีโอเกม 

การทดสอบที ่ B 

10 นาท ี 20 นาท ี 30 นาท ี 40 นาท ี 50 นาท ี 60 นาท ี

1.GPU Usage 98 – 99 % 98 – 99 % 98 –    

100 % 

98 –     

100 % 

98 –    

100 % 

98 – 99 % 

2.GPU Temperature 68 – 70 % 68 – 70 % 68 – 70 % 68 – 70 % 68 – 70 % 68 – 70 % 

3.CPU Usage 9 – 21 % 12 – 19 % 11 – 19 % 14 – 23 % 12 – 20 % 12 – 21 % 

4.CPU Temperature 49 – 51 % 49 – 51 % 49 – 51 % 49 – 51 % 49 – 51 % 49 – 51 % 

5.RAM Usage 5620 –  

5850 MB 

5635 –  

5850 MB 

5611 – 

5830 MB 

5735 –  

5911 MB 

6005 – 

5830 MB 

5645 –  

5870 MB 

6.Framerate (FPS) 42 – 60 42 – 60  42 – 60  42 – 60  41 – 60  42 – 60  
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ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบการใช้งาน 

ของหน่วยประมวลผลกราฟิก 

ภาพที่ 11 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ 

ของหน่วยประมวลผลกราฟิก 

ภาพที่ 12 การเปรียบเทียบการ 

ใชง้านหน่วยประมวลผลกลาง 

 
ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ 

ของหน่วยประมวลผลกลาง
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ภาพที ่14 แสดงการเปรียบเทียบการใช้งาน 

ของความจำ 
ภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนภาพ 

ท่ีแสดงได้ของหน่วยแสดงผลภาพต่อวินาที 
 

4. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ 

4.1 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิต ิสำหรับการศึกษาวิชา

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์หรือ COE 3D GAME ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1-5 ในสาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งเป็น ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจ

การพัฒนาวดิีโอเกมสามมิตดิ้านประโยชน์ และตอนท่ี 3 ความพงึพอใจการพัฒนาวดิีโอเกมสามมิติด้านการออกแบบ

และระบบวดิีโอเกม ดังภาพท่ี 16-17 
 

  
 

ภาพที่ 16 แบบฟอร์มประเมินความพงึพอใจตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 
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ภาพที่ 17 แบบฟอร์มประเมินความพงึพอใจตอนท่ี 3 
 

  4.2 ผลแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์หรือ COE 3D GAME โดยมีนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ ทำแบบประเมินจำนวน 

45 คน ตอนท่ี 1 ผลแบบประเมินความพงึพอใจ แสดงข้อมูลท่ัวไป ชัน้ปี เพศ ของนักศึกษา ดังภาพท่ี 18 
 

  
ภาพที่ 18 ผลแบบประเมินความพงึพอใจ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาวดิีโอเกมสามมติิสำหรับการศกึษาวชิาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

หรือ COE 3D GAME ด้านประโยชน์ ดังภาพท่ี 19 

 

11%

36%

13%
11%

29%

ผลแบบประเมินความพึงพอใจ ตอนท่ี 1 ชั้นปี

ช้ันปี1 ช้ันปี2 ช้ันปี3 ช้ันปี4 ช้ันป5ี

79%

14%

7%

ผลแบบประเมินความพึงพอใจ ตอนท่ี 1 เพศ

ชาย หญิง LGBT+
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ภาพที่ 19 ผลแบบประเมินความพงึพอใจ ตอนท่ี 2 ด้านประโยชน์ 

 

ตอนที ่ 3 ความพึงพอใจคุณสมบัติการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบและระบบวดิีโอเกม ดังภาพท่ี 20 
 

 
ภาพที่ 20 ผลแบบประเมินความพงึพอใจ ตอนท่ี 3 ด้านการออกแบบและระบบวดิีโอเกม 

 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์ พบว่าความพึงพอใจต่อภาพรวมด้านการออกแบบและระบบวิดีโอเกมโดยมีองค์ประกอบ เช่น  

การตอบสนองของฟังก์ชัน ความสวยงามของการออกแบบฉาก และการออกแบบหน้าจอแสดงส่วนต่อประสานกับ

ผู้ใชง้าน เป็นต้น ของนักศกึษามคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สุดรวมกันสูงกว่ารอ้ยละ 70  
 

อธิปรายผล 
พบว่าการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสามารถทำได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และวิดีโอเกมสามมิติสามารถ

สอดแทรกความรูร้ายวชิาองค์ประกอบคอมพวิเตอร์รวมกับความบังเทิงสำหรับผู้เล่นได้ และวดิีโอเกมสามมติสิามารถ

ทำงานบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ได้ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของวิดีโอ เกม 

ดังนั้นควรตั้งค่าเลือกคุณภาพของวิดีโอเกมให้เหมาะสมกับคุณสมบัติเพื่อการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

29%

45%

24%

2%

ผลแบบประเมินความพึงพอใจตอนท่ี 2

ได้รับความรู้วิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

56%31%

13%

ผลแบบประเมินความพึงพอใจตอนที่ 2

รู้สึกบันเทิงกับการเล่นวิดีโอเกม

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

44%

40%

16%

ผลแบบประเมินความพึงพอใจตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อ

ภาพรวม

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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ข้อแนะนำคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำ (Minimum Requirement)  

ระบบปฏบัิตกิาร: Microsoft Windows 10 64-bit 

ตัวประมวลผลกลาง: Six-Core หรือ AMD 3.2 GHz  

หน่วยความจำ: RAM 8 GB 

กราฟกิส์: NVIDIA GeForce GTX 1060 หรือสูงกว่า 

DirectX: เวอร์ชัน 11.0 

พื้นท่ีจัดเก็บขอ้มูล: พืน้ท่ีว่างที่พร้อมใช้งาน 10 GB 
 

สรุปผล 
บทความนี้นำเสนอการพัฒนาวดิีโอเกมสามมติสิำหรับการศกึษาวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ

นำความรู้ที่ศึกษาวิดีโอเกมในการเสริมสร้างความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้มาออกแบบและพัฒนาวิดีโอเกมสาม

มิติบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์จนสำเร็จเป็นวีดีโอเกมสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ และสามารถ

ทดสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของวิดีโอเกมสามมิติที่มีอัตราเฟรมสูงกว่า 30 เฟรมต่อวินาที ผลแบบ

ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาวิดีโอเกมสามมิติสำหรับการศึกษาวิชาองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ พบว่าความ  

พึงพอใจต่อภาพรวมด้านการออกแบบและระบบวิดีโอเกมของนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดสูง

กว่าร้อยละ 70 แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ สามารถพัฒนาต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ หรือร่วมกับ

ประเภทของวดิีโอเกมอื่น ๆ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นวดิีโอเกมออนไลน ์
 

ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากเนื้อหาและเรื่องราวของวีดีโอเกมสามมิติบน

แพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ไม่เป็นท่ีนิยมในเพศหญิงหรือกลุ่ม LGBT+ ดังนัน้ สามารถนำไปพัฒนาให้วีดีโอเกมสามมิติให้

มคีวามเหมาะหรอืมีความน่าใจสนให้กับท้ัง 2 กลุ่มนี ้

2. สามารถนำไปพัฒนาให้ใช้งานได้ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือการแสดงผลแบบ

รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลายชนดิ (Responsive Design) 

3. การทดสอบประสิทธิภาพของวดิีโอเกมควรใช้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพราะผู้เล่นวิดโีอเกมโดยส่วนใหญ่ใช้

เวลาในการเล่นวิดโีอเกม 1-3 ชั่วโมงหรือมากกว่า 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา สำหรับการตอบแบบประเมินความพงึพอใจ และกลุ่มชุมชนออนไลนอ์ันเรียลเอนจินท่ีให้ขอ้แนะนำต่างๆ 
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การพัฒนาระบบการขายผลติภัณฑ์ของชาวกะเหรี่ยงออนไลน์ 

Developing an online sales system from Karen products 
 

กาญจนา ขัตทิะจักร์1*, ศศณิิส์ภา พัชรธนโรจน์1 และ พูนศร ีประจักษ์วิไล1 

Khanchana Khatthachak1*, Sasinipa Patcharathanaroach1 and Poonsri Prajakwilai1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบการขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์    

2) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการขายสินค้า และ3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบการขายสินค้า กลุ่มตัวอย่าง

ทีใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยผู้ประกอบการและนักวิชาการ 

จำนวน 5 ท่าน ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบท่ีได้คัดเลือกจากผู้ใช้งานท่ี

เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบการขาย

สินค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน์ แบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 

ผลการวจิัยพบว่า  1) ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชกิ ข้อมูลสินค้า ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน

อนิเตอร์เน็ต โดยมรีะบบตะกร้าสินค้า ระบบจัดการสั่งซื้อสินค้า ระบบการชำระเงิน ระบบการจัดส่ง รวมไปถึงการอนุมัติ

และตรวจสอบรายการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังมีการออกรายงานต่าง ๆ 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

จำนวน 5 คน  ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งอยู่

ในระดับคุณภาพดี 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจำนวน 30 คน พบว่าผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ย

เท่ากับ 4.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ซึ่งอยู่ในระดับความพงึพอใจมาก 

 

คำสำคัญ:  ระบบขายสนิค้าออนไลน์, ผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง, พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส ์
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Abstract  
The objectives of this research were 1 )  to develop an online sales system from Karen products,  

2) to assess the quality of the selling system, and 3 ) to be satisfied with the selling system. The sample groups 

used in this study were divided into 2 groups: 1) A group of experts 5 entrepreneurs and academics who selected 

a specific sample group, and 2 )  A sample of 3 0  system users selected from users involved in selling Karen 

products. The tools used in the research consisted of Online sales system from Karen products, quality assessment 

form, and system usage satisfaction evaluation form. The results of the research showed that 1) the system has 

increased the distribution channels of products via the Internet. The system can manage member information, 

product information, shopping cart system, Order management system, Payment system, delivery system,  

order approval and verification, and issuing various reports. 2 )  The results of the system quality assessment  

by 5 experts, the total mean system quality analysis result was 4.33, and the standard deviation was 0.61, which 

was in good quality level. 3) The results of the satisfaction assessment of 30 system users found that the average 

satisfaction was 4.43, and the standard deviation was 0.74, which was at a high level of satisfaction. 
 

Keywords: Online Sales System, Karen Products, E-commerce 
 

บทนำ 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยไีด้เข้ามามีความสำคัญและมีบทบาทในชวีิตประจำวันมากขึ้นโดยอำนวยความสะดวก

และช่วยลดแรงงานจากมนุษย์ได้มาก  ท้ังทางด้านการศกึษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านอาชพีและแรงงาน เป็นต้น จึงเกิด

ความคุ้นเคยและมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีมากขึ้น ซึ่งเป็นแหล่งรวม

ความรู้ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ผลจากการใชบ้ริการอนิเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีมากขึ้น ก่อให้เกิดธุรกิจ

การค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่งเป็นช่องทางการค้าท่ีใหม่และน่าสนใจ 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการค้าขายทางอินเตอร์เน็ตเป็นรูปแบบการค้าขายท่ีสำคัญและการเป็นช่องทางทาง

การค้าท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย การค้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการขยายตลาดของสินค้าได้อย่างดี การขยาย

ตลาดสินค้าต่าง ๆ ของประเทศไทยไปยังตลาดอื่นๆ โดยไร้ขอบเขต พรมแดนจึงเป็นกลยุทธ์ท่ีสำคัญอย่างหนึ่งใน 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน  ซึ่งสินค้านั้นๆ สามารถเป็นได้ ทั้งสินค้าท้องถิ่นของแต่ละชุมชน สินค้าหัตถกรรม สินค้า

เกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหร่ียงตั้งอยู่ 253 หมู่ 3 

ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์การเรียนรู้จะมีผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหรี่ยง ได้แก่ ผ้าทอ
กะเหรี่ยง ชุดกะเหรี่ยง ผ้าถุงกะเหรี่ยง เครื่องประดับตกแต่ง และผ้าทอกะเหรี่ยงที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่มชาวกะเหรี่ยง  เป็นสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย ผ้าทอกะเหร่ียง ชุดกะเหร่ียง ผ้าถุงกะเหร่ียง 

เครื่องประดับตกแต่ง และผ้าทอกะเหร่ียงท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาวกะเหร่ียง  ท่ีมคีวามโดดเด่นใน เร่ือง

ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ และมฝีีมอืทอผ้า มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวกะเหร่ียง โดยชาวกระเหร่ียงท่ีอยู่อาศัยในต่างพื้นท่ีจะมีการทอผ้าที่มลีวดลายแตกต่าง และไม่มกีารลอกเลียนแบบ

กนั ชาวกะเหร่ียงมชีื่อเสียงด้านการทอผ้า และมคีวามสามารถด้านการสร้างลวดลาย ด้วยการทอและปักมือ ได้อย่าง

ละเอยีด สวยงาม  
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ระบบงานเดิมของร้านค้าพบว่ามีการสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ การสั่งซื้อผ่านทาง

โทรศัพท์นั้นจะมีพนักงานในร้านทำการจดบันทึกขอ้มูลการสั่งซื้อในรูปแบบเอกสาร ซึ่งเมื่อมีลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้เกิดปัญหาการรับสินค้าไม่ทัน อกีท้ังเอกสารท่ีจดบันทึกข้อมูลนั้นสูญหายอยู่บ่อยคร้ัง และการจัดส่งสินค้าในแต่

ละคร้ังนั้นจำเป็นต้องระบุท่ีอยู่ผู้ รับเมื่ อเอกสารท่ีจดบันทึกข้อมูลนั้นไม่ชัดเจน ชำรุด หรือสูญหาย ทำให้ต้อง

ตดิต่อสื่อสารกับลูกค้าอกีคร้ัง บางคร้ังการสั่งสินค้าท่ีมีการระบุ หรือส่งสินค้าตามวันท่ีกำหนด  แล้วข้อมูลการสั่งซื้อ

สูญหายจึงทำให้พนักงานไม่สามารถส่งสนิค้าได้ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการขายสินค้าผ้าทอกะเหร่ียง ออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลสินค้า 

ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลการค้นหาสินค้า ข้อมูลการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า 

ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลสินค้าใกล้หมด ข้อมูลสินค้าโปรโมชั่น เพื่อความสะดวกของผู้ท่ีสนใจในการสั่งซื้อสินค้าได้

ตามความต้อง และง่ายต่อการค้นหา โดยการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บรักษา 

การส่งข้อมูล การติดต่อสื่อสารสามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะ

ยาวและลดเวลาในการทำงาน โดยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล My SQL ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น

ระบบมากขึ้น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ทำให้ระบบการขายสินค้ามีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถซื้อ

ขายได้อย่างสะดวกรวดเร็วอย่างไม่มีขอบเขตจำกัด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาระบบการขายสินค้าจากผลิตภัณฑข์องชาวกะเหร่ียงออนไลน์   

2. เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน์    

3. เพือ่ประเมินความพงึพอใจของระบบการขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบการขายผลติภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน ์

2. กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

2.1 กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 ท่าน โดยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบกิจการขายสินค้าศูนย์การเรียนรู้

วัฒนธรรมผ้าทอกะเหร่ียง เป็นเพศชายช่วงอายุ 30-45 ปี จำนวน 3 ท่านและตัวแทนเพศหญิง ช่วงอายุ 28-40 ปี 

จำนวน 2 ท่าน  

  2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้ ใช้งานระบบ โดยได้คัดเลือกจากผู้ ใช้งานระบบการขายผลิตภัณฑ์ของ 

ชาวกะเหร่ียงออนไลน์ ท่ีอยู่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหร่ียงจำนวน 30 คน ได้คัดเลือกโดยการกำหนด 

กลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 สัดส่วนความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่าง

ได้มาจากการสุ่มเป็นเพศชาย ช่วงอายุ 28-45 ปี จำนวน 18 คนและเพศหญิง ช่วงอายุ 28-45 ปี จำนวน 12 คน   

รวมท้ังหมด 30 คน  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ ดังนี้ 

 1. ระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์  

            2. แบบประเมินคุณภาพระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ เป็นการประเมินความถูกต้อง

ในการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ โดยการมกีารแบ่งระดับคุณภาพ [1] ดังนี้    

5    หมายถงึ  คุณภาพดมีาก  

4    หมายถึง   คุณภาพด ี

3     หมายถงึ  คุณภาพปานกลาง  

2    หมายถงึ  คุณภาพน้อย  

1   หมายถงึ  คุณภาพนอ้ยท่ีสุด  

 

การแปรผลจากการตอบแบบประเมินคุณภาพ สามารถแปรผลได้ ดังนี ้ 

  5.00 – 4.50  หมายถงึ  คุณภาพดมีาก 

  4.49 – 3.50  หมายถงึ  คุณภาพด ี 

  3.49 – 2.50  หมายถงึ  คุณภาพปานกลาง 

  2.49 – 1.50  หมายถงึ  คุณภาพนอ้ย 

  1.49 – 0.00  หมายถงึ  คุณภาพนอ้ยท่ีสุด 

  3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหรี่ยงออนไลน์ เป็นการ

ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน จากการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบสำรวจเรียงอันดับ ซึ ่งมี 5 ระดับ คือ  

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจน้อย และความพึงพอใจน้อย

ท่ีสุด [2] ดังนี้    

 เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจต่อสื่อประสมดังนี้ 

ความพงึพอใจมากท่ีสุด  กำหนดให้   5  คะแนน  

ความพงึพอใจมาก  กำหนดให ้  4  คะแนน  

ความพงึพอใจปานกลาง  กำหนดให้   3   คะแนน 

ความพงึพอใจน้อย  กำหนดให้  2   คะแนน  

ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด  กำหนดให้   1   คะแนน  
 

นำผลการประเมินท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์การตัดสนิใจ ดังนี้ 

4.50 – 5.00  หมายถงึ ความพงึพอใจมากท่ีสุด  

3.50 – 4.49   หมายถงึ ความพงึพอใจมาก  

2.50 – 3.49  หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง  

1.50 – 2.49  หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 

1.00 – 1.49   หมายถงึ ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1. วิเคราะห์คุณภาพระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ เป็นการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

โดยใชค้่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปตามเกณฑ์การให้คะแนน 

2. วเิคราะห์ความพงึพอใจของการใชร้ะบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ โดยใชค้่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สรุปตามเกณฑ์การให้คะแนน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

การพัฒนาระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์มีขั้นตอน

ดำเนินการด้วยกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) [3] คือ การแบ่งขั้นตอน

กระบวนการพัฒนาระบบงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ หรือตอบสนองความต้องการขององคก์ร โดยระบบท่ีจะพัฒนา

นัน้อาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่ หรือการปรับปรุงระบบเดิมให้ดีขึ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1.  การค้นหาปัญหาระบบงานเดิม โดยทำการศกึษารวบรวมข้อมูลระบบงานเดิมเกี่ยวกับการขายสินค้า 

จากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง พบว่าในระบบการทำงานเดิมมีการติดต่อซื้อขายจะเป็นการสั่งซื้อโดยตรงผ่าน

หนา้ร้าน และสั่งซือ้ผ่านโทรศัพท์ ดำเนนิการจัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ โดยการสั่งซื้อจะมพีนักงานหน้าร้านทำการจด 

และเขียนบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อลงในกระดาษ  อาจทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ชำรุด หรือสูญหายได้ ทำให้ต้องติดต่อกลับไป

หาลูกค้าอีกครั้ง และอาจทำให้ไม่ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวันเวลาที่กำหนดได้  นอกจากนี้การจัดเก็บสินค้ายังไม่เป็น

ระบบ ทำให้จำนวนสินค้าในคลังสินค้า และรายได้จากการขายของระบบงานเดิมนั้นเกิดความผิดพลาดได้  จากนั้น 

นำข้อมูล และปัญหาท่ีรวบรวมได้จากระบบงานเดิมท่ีได้มาวางแผนเพื่อพัฒนา กำหนดความต้องการใหม่ของระบบ 

ในขั้นตอนถัดไป 

2.  การศกึษาความเป็นไปได้ จากการศกึษาระบบงานเดิมท่ีผู้วจิัยได้ทำการสอบถาม และศกึษา 

ความเหมาะสมเพื่อหาความตอ้งการของผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่าควรนำเอาอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้า และการติดต่อสื่อสารสามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว 

ประหยัดค่าใชจ้่ายในระยะยาว และลดเวลาในการทำงาน  

3. การวิเคราะห์ ทำการรวบรวมข้อมูลความต้องการต่าง ๆ ของผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการขายสินค้าจาก

ผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง โดยดำเนินการได้จากการรวบรวมเอกสารการสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถามจากบุคคล 

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นนำความต้องการดังกล่าวมาผ่านการวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกำหนดขอบเขตของระบบท้ังหมด 

ซึ่งการทำงานของระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนสมาชกิ และส่วนผู้ดูแลระบบ/พนักงาน ดังนี้  

3.1 สมาชิก สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลสมาชกิ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และยกเลิกการสั่งซื้อ

สินค้า สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า รวมถึงสามารถดูรายงานประวัติ

การสั่งซื้อสินค้าของตนเองได ้

3.2 ผู้ดูแลระบบ/พนักงาน สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหา ข้อมูลสินค้า ข้อมูลประเภทสินค้า ข้อมูล 

การจัดส่งสินค้า และสามารถการอนุมัติการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า นอกจากนี้สามารถดูรายงานข้อมูลการสั่งซื้อ

สนิค้า ประจำวัน/เดือน/ปี รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลอื และรายงานการแจ้งเตอืนสินค้าใกล้หมด เป็นตน้ 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์นี้ได้จัดทำภาพรวมการทำงานของระบบ เพื่อกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบ 

โดยการเขียนแผนภาพ Context Diagram และแสดงรายละเอยีดของแต่ละกระบวนการ  ดังภาพท่ี 1   



98 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

 
ภาพที่ 1 Context Diagram ระบบการขายสนิค้าจากผลิตภัณฑข์องชาวกะเหร่ียงออนไลน์ 

 

     4. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนท่ีนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหา  

โดยในส่วนนี้เน้นการออกแบบระบบท้ังส่วนของการออกแบบฐานข้อมูลตามโครงสร้างของฐานข้อมูล และการเขียน

ออกมาในลักษณะของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) ดังภาพท่ี 2 แล้วส่งให้

ผู้ออกแบบระบบในขัน้ตอนต่อไป 

 

   

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของขอ้มูล (ER Diagram) 

ระบบขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน ์

 

5. การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test) เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบซึ่งใน 

การพัฒนาระบบใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน  ระบบฐานข้อมูลใช้มายเอชคิวแอล 

(MySQL) และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใช้ PHPMyAdmin ส่วนในการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมใช้เอชทีเอมแอล 

(HTML) และซีเอสเอส (CSS) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน  

ด้านการทดสอบระบบผู้วิจัยได้นำระบบดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของระบบ  

โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญ
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ทางด้านการประกอบกิจการขายสินค้าศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหร่ียง จำนวน 5 ท่าน  เพื่อเป็นการประเมิน

คุณภาพของระบบ และตอบแบบประเมิณคุณภาพ เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  

ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากนั้นนำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน โดยได้คัดเลือกได้จาก 

การสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบคัดเลือกได้จากผู้ใช้งานระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง จำนวน  

30 คน  โดยให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานดังกล่าว ทำแบบประเมินความพงึพอใจในการใชง้านระบบแล้วนำผลมาวเิคราะหด์้วย

วิธีทางสถิติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีจะสามารถนำไปปรับปรุง

แก้ไขให้มีความถูกตอ้งพร้อมใชง้านก่อนนำไปตดิตัง้ใชจ้ริง 

6. การติดตั้ง (Implementation) เป็นขั้นตอนการนำระบบท่ีพัฒนาจนสมบูรณ์มาตดิตัง้ และเร่ิมใช้งานจริง ในส่วน

นี้นอกจากตดิตั้งระบบใชง้านแล้วยังตอ้งมีการจัดเตรียมขั้นตอนการสนับสนุนส่งเสริมการใชง้านให้สามารถใชง้านได้อย่าง

สมบูรณ์ เช่น จัดทำคู่มอืใชง้านระบบ และแผนการบริการให้ความช่วยเหลอื เพื่อให้ระบบสามารถใชง้านได้อย่างต่อเนื่อง 

7. การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance) เมื่อทดสอบการทำงาน และติดตั้งระบบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะ

เป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากเร่ิมดำเนินการผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายหลัง 

เช่น ปัญหาเนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ โดยช่วงแรกจะคอยติดตามการใช้งาน และตรวจสอบการทำงานของ

ระบบอย่างสม่ำเสมอ ค้นหาปัญหาในการใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุง

ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบการทำงานท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไขและ หาวิธีการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาท่ีดยีิ่ง ๆ ขึน้ไป 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้ 

1.  ผลของการพัฒนาระบบขายสนิค้าจากจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนของสมาชกิ และ ส่วนของผูดู้แลระบบ/พนักงาน ดังนี้ 

1.1  ส่วนของสมาชกิ เมื่อสมาชกิเข้าสู่ระบบสำเร็จจะแสดงเมนูเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ 

ของระบบ ซึ่งสมาชิกสามารถค้นหารายการสินค้า ทำการสั่งชื้อสินค้า แจ้งการชำระเงิน ตรวจสถานะการส่งสินค้าและ

ติดตามพัสดุ สามารถดูประวัตกิารสั่งชื้อของตนเองได้ ตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 3-4 
 

  

 

 

 

 

       

 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอหลกัในการเลอืกซือ้สนิค้า 
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ภาพที่ 4  หนา้จอแจ้งการชำระเงิน 

 

1.2  ส่วนของผู้ดูแลระบบ/พนักงาน  เมื่อทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะแสดงเมนูท่ีใช้เชื่อมโยงไปยังส่วน

ต่าง ๆ ของระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลสินค้า การอนุมัติ หรือยกเลิกการสั่งชื้อ แจ้งเลขติดตามพัสดุให้ลูกค้า นอกจากนี้

ระบบแจ้งเตอืนรายการสินค้าท่ีใกล้หมด และรายงานยอดการขายประจำวันเดอืน/ปีได้ ตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 5-6 

  

 
ภาพที่ 5 หนา้จอแสดงการจัดการสนิค้า 

 

 
ภาพที่ 6 หนา้จอรายงานยอดขายประจำวัน/เดอืน/ปี 

 

ผลการประเมินคุณภาพของระบบขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน์    

การศึกษานี้ได้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่ม

ตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบกิจการขายสินค้าศูนย์การเรียนรู้

วัฒนธรรมผ้าทอกะเหร่ียง จำนวน 5 ท่าน  ทำการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพระบบขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของ

ชาวกะเหร่ียง ออนไลน ์ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  แสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพของระบบขายสนิค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์    

ลำดับ รายการ Mean S.D ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการในส่วนของผูดู้แลระบบ 4.80 0.45 ดีมาก 

2. การบริหารจัดการในส่วนของสมาชกิ 3.40 0.55 ปานกลาง 

3. การบริหารจัดการในภาพรวมของระบบ 4.20 0.84 ด ี

4. ระบบสามารถใช้งานง่าย และไม่มคีวามซับซ้อน 4.40 0.55 ด ี

5. คุณภาพและความน่าเชื่อถอืของระบบ 4.40 0.55 ด ี

6. ความถูกต้องและแม่นยำของระบบ  4.60 0.55 ดีมาก 

7. ความเร็วในการตอบสนองการทำงานของระบบ 4.60 0.55 ดีมาก 

8. การออกแบบและรูปแบบการทำงานระบบ 4.20 0.84 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.61 ด ี

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยแบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ แยกประเมินคุณภาพออกเป็น 8 ด้าน พบว่า ด้านท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หมายถึง ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านอื่น ๆ มีระดับคุณภาพ

ท่ีรองลงมา คือ อยู่ระดับคุณภาพดี  และผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี จึงผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบ และสามารถนำไปใช้งาน 

ได้จริง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์  เมื่อระบบได้ผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำระบบไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างผู้ใช้งาน โดยได้คัดเลือกจากการสุ่มอย่างง่าย จากผู้ใช้งานระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ 

จำนวน 30 คน ให้กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานดังกล่าว ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบ แล้วนำผลมาวิเคราะห์

ด้วยวธีิทางสถิต ิเพื่อพจิารณาความเหมาะสม และร่วมกันให้ขอ้เสนอแนะ ทำการปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามถูกตอ้งพร้อมใช้

งานก่อนนำไปตดิตัง้ใชจ้ริง ผลการประเมนิดังกล่าวสามารถนำมาทำการวเิคราะห์ได ้ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านของการระบบขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียงออนไลน์    

ลำดับ รายการ Mean S.D ระดับคุณภาพ 

1. ระบบใชง้านง่ายและไมซ่ับซ้อน 4.50 0.64 พอใจมากท่ีสุด 

2. การออกแบบและรูปแบบการทำงานระบบ 4.25 0.90 พอใจมาก 

3. ระบบการทำงานมีความแน่นอนและถูกตอ้ง 4.42 0.58 พอใจมาก 

4. ความเร็วในการตอบสนองการทำงานของระบบ 3.95 0.83 พอใจมาก 

5. ระบบมคีุณภาพและเชือ่ถอืได้ 4.50 0.51 พอใจมากท่ีสุด 

6. ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.30 0.73 พอใจมาก 

7. ประโยชน์ท่ีได้จากการใชง้านระบบ 3.58 0.81 พอใจมาก 

8. ความพงึพอใจในภาพรวมของระบบ 4.25 0.74 พอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.43 0.74 พอใจมาก 
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จากตารางท่ี 2   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจำนวน 30 คน โดยแบบประเมินมาตรา

ส่วนประมาณค่า  5 ระดับ แยกประเมินความพึงพอใจเป็น 8 ด้าน พบว่าด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือด้านท่ี 1 

คือระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเบ่ียงเบ น

มาตรฐานเท่ากับ 0.64  และระบบมคีุณภาพและเชื่อถือได้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51  

และ ค่าเฉลีย่รวมอยู่ท่ี 4.43  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การพัฒนาระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก 

ข้อมูลสินค้า อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า โดยมีระบบตะกร้าสินค้า ระบบจัดการสั่งซื้อสินค้า ระบบการ

ชำระเงิน ระบบการจัดส่ง ช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้ตลอดเวลา ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ืองระบบขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษา

ร้าน F&O SHOPMAKE [4] พบว่า ระบบร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้า และสั่งซื้อสินค้า

ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของทางร้านขาย

เสื้อผ้าออนไลน์ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำเนนิกิจการ ทำให้ลูกค้าเขา้ถึงสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ได้  

ระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของสินค้า 

ข้อมูลในคลังสินค้า รายละเอยีดการสั่งซื้อ และการชำระเงิน รายงานการซื้อของลูกค้า การจัดส่งสินค้า นอกจากนี้ยัง

เป็นทางเลอืกในการเพิ่มยอดขายให้ดีมากขึน้ สอดคลอ้งกับงานวจิัย เร่ือง ระบบร้านขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ [5] พบว่า 

ระบบสามารถจัดการการทำงาน เช่น จัดการคลังสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม การแก้ไขข้อมูล และการเรียกดูรายงาน 

การขาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ จากผลสำรวจแบบสอบถาม พบว่า

สามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งาน และช่วยให้การจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การประเมินคุณภาพของระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญ ท้ัง 5 ท่าน  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบ ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี จึงผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบ และสามารถนำไปใชง้าน

ได้จริง สอดคล้องกับ งานวจิัย เร่ือง ระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม 

[6] พบว่า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห่วงโซ่คุณค่าผักปลอดภัยใน จังหวัด

นครปฐม ผลการทดลองจำหน่ายโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเว็บไซต์ท่ีพัฒนาขึน้กับเฟซบุ๊ก พบว่าเฟซบุ๊กมี

รายได้จากการขายสูงกว่าการขายผ่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์สำหรับผักปลอดภัยทุกชนิด เนื่องจากเฟซบุ๊กเป็น

ช่องทางการตลาดท่ีเข้าถึงได้ง่าย กลุ่มลูกค้ามีจำนวนมากกว่าท้ังการเข้าถึงการใช้งาน  และสอดคล้องกับงานวิจัย 

เร่ือง การพัฒนาระบบจำหน่ายเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [7] พบว่า ผลประเมินคุณภาพของระบบ

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพระบบท่ีพัฒนาขึ้น 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 3 คน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( Mean = 3.86, S.D. = 0.61) 

ระบบนี้ได้รับการออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

ผ่านทางเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

การประเมินความพึงพอใจของระบบการขายผลิตภัณฑ์ของชาวกะเหร่ียง ออนไลน์ ผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจำนวน 30 พบว่า ผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.74 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  สอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วงอบ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา [8] ประเมินความพงึพอใจต่อการใชง้าน
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ระบบ กับกลุ่มทดลอง จำนวน 217 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบดำเนินการด้วยวงจรการพัฒนาระบบ

สารสนเทศแบบเอสดีแอลซี ได้ผลประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มทดลอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.33, 

S.D. = 0.23) และสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์

หัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว [9] พบว่า ผลการประเมินการทำงานของระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้

งานระบบอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยผู้ใชม้คีวามพงึพอใจระดับมาก ร้อยละ 77.85 เนื่องจากระบบสามารถ

เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทองเหลือง และสามารถสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของปราชญท้์องถิ่น ซึ่งบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 
ข้อเสนอแนะ ในการวิจัยต่อยอดงานวิจัยนี้ ควรมีการพัฒนาระบบให้สามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าได้หลาย

รูปภาพ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็นรูปภาพสินค้าได้หลากหลายมุมมอง หลายมิติ ควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการชำระเงนิ และวธีิการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน  
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การพัฒนาระบบวัดเสียงการหายใจด้วยเทคนิคทางดิจิทัล 

Development of digital lung sound measurement system 
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บทคัดย่อ 
 โรคทางเดินหายใจเป็นโรคท่ีส่งผลต่อชีวิตและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนส่วนใหญ่  การวินิจฉัยโรค

ทางเดินหายใจใชก้ารฟังเสียงทางเดินหายใจผ่านหูฟังแพทย์เพื่อวินิจฉัยพยาธสิภาพของทางเดินหายใจซึ่งจำเป็นต้องใช้

ประสบการณ์ในการวินิจฉัย งานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดเสียงการหายใจท่ีสามารถคัดแยกเสียง 

การหายใจ เพื่อใช้ในการวินจิฉัยเสียงการหายใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคนิคทางดิจิทัลโดยการพัฒนาอุปกรณ์

บันทึกเสียงการหายใจด้วยไมโครโฟนแบบดิจิทัลและเซิร์ฟเวอร์สำหรับประมวลผลท่ีบรรจุตัวกรองแบบดิจิทัล       

ระบบท่ีพัฒนาจะถูกทดสอบประสิทธิภาพด้วยการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์มาตราฐานในทางตลาดโดยใช้สเปกตรัม

พลังงานของสัญญาณเสียงการหายใจท่ีได้จากระบบในการวัดท่ีตำแหน่งต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพพบว่า ระบบมีผลตอบสนองต่ำกว่าอุปกรณ์มาตราฐานในช่วง passband โดยเฉลี่ยเท่ากับ 5 dB และ 

ผลตอบสนองในช่วง passband และ stopband มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าระบบท่ีพัฒนามี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับอุปกรณ์มาตราฐาน และมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดสู่การนำไปใช้งานจรงิในอนาคต 
 

คำสำคัญ:   เทคนิคทางดจิทัิล, เสียงทางเดินหายใจ, หูฟังแพทย ์ 
 

Abstract  
 Respiratory disease is a life-threatening disease and is the leading cause of death for most people.  
The diagnosis of airway disease is based on auscultation of breathing with a stethoscope, which requires 

experience in diagnosing respiratory diseases. This research proposes to develop a breathing sound 

measurement system to make it easier to interpret breathing sounds using digital techniques. It developed digital 

microphone recording equipment and processing servers with digital filters. The proposed system is compared 

with commercial devices using the power spectrum. The results of the performance test found that the system 

has an average 5 dB lower response than commercial devices in the passband range and a difference in 

response between the passband and stopband frequency range. It shows that the developed system has similar 

performance to the commercial devices and has the opportunity to develop to practical applications in the future. 
 

Keywords: Digital technique, Respiratory sound, Stethoscopes. 
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บทนำ 

ระบบทางเดินหายใจ เป็นระบบท่ีทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ในกระแสเลือดกับแก๊ส

ออกซิเจนในบรรยากาศ โดยความผิดปกติของระบบหายใจนั้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบทางเดิน

หายใจลดลงจนส่งผลต่อชีวิต [1] และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย [2] จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ร้อยละ 10  

ของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อท่ัวโลกมีสาเหตุมาจากโรคทางเดินหายใจ[3]จะเห็นได้ว่า โรคทางเดินหายใจเป็นสาเหตุ

การเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ การวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก 

เพื่อการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพ  กระบวนการวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจในปัจจุบัน ใช้วิธีการซักประวัติและฟังเสียง 

การหายใจด้วยหูฟังแพทย์ เป็นขั้นตอนในการคัดกรองโรคก่อนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคพิเศษซึ่งเปลี่ยนไปตาม 

โรคต้องสงสัย เช่น การใชภ้าพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกในผู้ป่วยต้องสงสัยโรคมะเร็งปอด [4] การทดสอบสมรรถภาพปอดใน

ผู้ป่วยต้องสงสัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อร้ัง [5] หรือ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในผู้ป่วยต้องสงสัยโรคน้ำในเยื่อหุ้มปอด 

[6] เป็นต้น ซึ่งจำเป็นตอ้งอาศัยประสบการณ์ในการแยกแยะลักษณะเสียงการหายใจเพื่อใช้ในการวนิิจฉัยพยาธิสภาพของ

ทางเดินหายใจ 

หูฟังแพทย์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทำหน้าทีในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของอวัยวะภายในโดยฟังจากเสียง

ของอวัยวะ ปัจจุบันหูฟังแพทย์ แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ หูฟังแบบดั้งเดิม (Conventional stethoscopes) และ หูฟังแพทย์

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic stethoscopes) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหูฟัง

แพทย์แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาเทคนิคใน 

การแยกเสียงหัวใจออกจากเสียงปอดและเสียงสิ่งแวดล้อม [7] การลดเสียงรบกวนจากภายนอก [8, 9] การประยุกต์ใช้

ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ในการระบุชนิดเสียงการหายใจ [10] การลดขนาดอุปกรณ์เพื่อติดตามโรค [11] เป็นต้น ซึ่งยังคง

พบว่า การพัฒนาในอดีตส่วนใหญ่เป็นการใช้เทคนิคแอนะล็อกในการบันทึกเสียงท่ีส่งข้อมูลออกมาเป็นสัญญาณ 

แอนะล็อก ซึ่งถูกรบกวนได้ง่ายและจำเป็นต้องมีตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลก่อนนำสัญญาณมา

ประมวลผล 

ทางผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบในการตรวจวัดเสียงการหายใจท่ีใช้ไมโครโฟนแบบดิจิทัลซึ่งถูกรบกวนจากสัญญาณ

ภายนอกได้ยากในกระบวนการบันทึกเสียง และ ประมวลผลสัญญาณเพื่อลดสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองแบบดิจิทัลบน

เซิฟเวอร์ประมวลผลทำให้ระบบมีขนาดเล็ก พกพาสะดวก โดยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาเทียบกับ

อุปกรณ์มาตราฐาน ระบบพัฒนามีเป้าหมายสำหรับให้แพทย์นำไปใช้ในการวินิจฉัยเสียงการหายใจ และ เก็บข้อมูลเสียง

สำหรับทำบทเรียนฝึกการฟังเสียงการหายใจ  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบวัดเสียงการหายใจด้วยการเทคนิคทางดิจิทัล สำหรับฟังและวนิจิฉัยเสียงการหายใจ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

1. ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบวัดเสียงการหายใจ 

ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบระบบวัดเสียงการหายใจให้บันทึกเสียงด้วยดิจิทัลไมโครโฟนแบบรอบทิศขนาดเล็ก 

(MEMS audio sensor omnidirectional digital microphone) บนแผงวงจรเซ็นเซอร์ (BlueCoin module)  โดยมกีรวยรวม

เสียงทำหน้าที่รวมเสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของไดอะแฟรมหูฟังแพทย์ และ กรอบครอบอุปกรณ์สำหรับลดเสียง

รบกวนภายนอก ก่อนส่งข้อมูลดิจิทัลผ่านช่องเสียบสายไมโครยูเอสบี (Micro USB port) บนแผงวงจรส่งข้อมูล (Coin 

Station) เข้าสู่แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปประมวลผลสัญญาณบน

เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลท่ีสร้างขึ้นด้วย Flask python web framework  ท่ีบรรจุตัวกรองแบบดิจิทัลท่ีพัฒนาด้วยภาษา 

Python สำหรับลดสัญญาณรบกวน 
 

 
ภาพที่ 1 ภาพแสดงกระบวนการทำงานของระบบวัดเสียงการหายใจ 

 

2. การออกแบบฮารดแวรเ์พือ่วัดสัญญาณการหายใจ 

งานวจิัยนี้ได้ทำการออกแบบกรวยรวมเสียงจากไดอะแฟรมโดยให้จุดรวมเสียงอยู่บนดิจิทัลไมโครโฟน 

 
ภาพที่ 2 ภาพการออกแบบกรวยรวมเสียง 
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นอกจากนี้ยังได้ออกแบบกรอบครอบอุปกรณ์สองชิน้เพื่อปิดผนึกป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและ

รองรับวงจรภายในของอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 3 ภาพการออกแบบกรอบครอบอุปกรณ์ (ก) กรอบบน (ข)กรอบล่าง 

 

เมื่อออกแบบกรวยรวมเสียงและกรอบครอบอุปกรณ์แล้วได้นำแบบท่ีออกแบบไปขึ้นรูปด้วยเคร่ืองพิมพ์ 

สามมิติ ผลการพิมพ์จะได้กรวยตัดยอดท่ีมีแขนสำหรับยึดติดกับแผงวงจรเซนเตอร์ท่ีนำไปประกอบกับแผงวงจรส่ง

ข้อมูลท่ีอยู่ภายในกรอบครอบอุปกรณ์โดยฐานของกรวยรวมเสียงจะตดิตัง้ไดอะแฟรมสำหรับรับเสียงการหายใจ 
 

2. การพัฒนาตัวกรองสัญญาณแบบดิจิทลั 

 งานวิจัยนี้ได้ใช้คำสั่งคำนวณผลการตอบสนองสัญญาณดิจิทัล (signal modules) ของไลบาร่ี Scipy ในการสร้าง

ตัวกรองแบบดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยคำสั่งในการสร้างตัวกรองท้ัง 4 แบบโดยกำหนดอัตราสูญเสียสูงสุดในpassband 

(maximum loss in passband) ไว้ท่ี 2dB, อัตราการลดทอนต่ำสุดในstopband (minimum attenuation in the band stops)  

ไวท่ี้ 10 dB และช่วงความถี่ผ่าน (passband frequency) อยู่ในช่วง 80-1000 Hz ซึ่งสามารถครอบคลุมช่วงความถี่ของเสียง

การหายใจ [12, 13] โดยเปรียบเทียบผลตอบสนองความถี่ของฟังค์ชั่นการถ่ายโอน (transfer functions) เพื่อหาตัวกรอง

แบบดิจิทัลท่ีเหมาะสม โดยทดสอบกับฟังก์ชั่นท้ัง 4 ฟังก์ชั่น คือ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนแบบบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth transfer 

function), ฟังก์ชั่นถ่ายโอนแบบเชบีเชฟประเภทท่ี1 (Chebyshev type 1 transfer function), ฟังก์ชั่นถ่ายโอนแบบเชบีเชฟ

ประเภทท่ี 2 (Chebyshev type 2 transfer function) และฟังค์ชั่นถ่ายโอนแบบอีลิปติก (Elliptic transfer function) ซึ่งเป็น

ชุดคำสั่งพื้นฐานสร้างตัวกรองสัญญาณทีไลบาร่ีได้จัดเตรียมไว้เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยข้อดี

และข้อจำกัดของฟังค์ชั่นการถ่ายโอนแต่ละประเภทแสดงดังตารางท่ี 1  

 

(ก) (ข) 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อดแีละข้อจำกัดของฟังค์ชั่นการถ่ายโอน 

ฟังค์ชั่นการถา่ยโอน ข้อดี ข้อจำกัด 

แบบบัตเตอร์เวร์ิธ 

(Butterworth function) 
• การตอบสนองในช่วง bandpass คงที่ 

• ความเปลี่ยนแปลงผลตอบสนองใน 

stopband คงท่ี 

• ใชเ้วลาในการคำนวณนานท่ีสุด 

• ตอ้งใช ้filter order ท่ีสูง 

แบบเชบีเชฟประเภทท่ี1 

(Chebyshev type 1 function) 
• cutoff frequency ตรงกับ bandpass • การตอบสนองไม่คงทีในช่วง 

bandpass 

แบบเชบีเชฟประเภทท่ี2 

(Chebyshev type 2 function) 
• การตอบสนองในช่วง bandpass คงที่ • การตอบสนองไม่คงทีในช่วง 

stopband 

แบบอลีิปตกิ (Elliptic function) • ใชเ้วลาในการคำนวณนอ้ยท่ีสุด • การตอบสนองไม่คงทีในทุกช่วง 
 

 

4. การพัฒนาแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน 

ผู้วิจัยได้ทำการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับรับข้อมูลเสียงการหายใจจากอุปกรณ์วัด

เสียงการหายใจเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลโดยแอพพลิเคชั่นประกอบด้วยกันหน้าแรกสำหรับให้ผู้ใช้กรอก

ตำแหน่งในการวัดและรหัสระบุตัวตน และ หน้าบันทึกเสียงการหายใจสำหรับให้ผู้ใช้บันทึกเสียงและส่ง ข้อมูลไป

ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการใชโ้ปรแกรม Android studio ในการพัฒนาโดยหนา้แอพพลิเคชั่นเป็นดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพแสดงหน้าแอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนา 
 

5. การทดสอบและประเมนิประสทิธิภาพของระบบที่พฒันา 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับอุปกรณ์มาตราฐานในท้องตลาดโดยกำหนดจุดในการ

วัดขึ้นมาด้วยกัน 5 จุด โดยอ้างองิจากตำแหน่งของปอดแต่ละกลีบดังแสดงในภาพท่ี 5 คือ 

1. ช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครงคู่ท่ี 2 และ 3 ตามแนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลารา้ดา้นขวา 

2. ช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครงคู่ท่ี 2 และ 3 ตามแนวแนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลารา้ด้านซา้ย  

3. ช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครงคู่ท่ี 6 และ 7 ตามแนวแนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลารา้ดา้นขวา  
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4. ช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครงคู่ท่ี 6 และ 7 ตามแนวเส้นกึ่งกลางกระดูกไหปลารา้ดา้นซ้าย 

5. ช่องระหว่างกระดูกซีโ่ครงคูท่ี่ 8 และ 9 ตามแนวเส้นกึ่งกลางรักแร้ดา้นข้างขวา 

 

 
ภาพที่ 5 ภาพแสดงตำแหน่งท่ีใชใ้นการวัดกับอาสาสมัคร ดดัแปลงจาก Patrick J. Lynch, medical illustrator 

 

เมื่อได้ข้อมูลเสียงท่ีวัดได้จากระบบท่ีพัฒนาและอุปกรณ์มาตราฐาน ณ ตำแหน่งเดียว อาสาสมัครคนเดียวกัน

แล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลท่ีได้มาคำนวณหาสเปกตรัมพลังงานแล้วสร้างแผนภูมิแสดงสเปกตรัมพลังงานของสัญญาณ

เปรียบเทียบระหว่างระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ์มาตราฐานโดยใช้ข้อมูลจากอาสาสมัครทุกคนและทุกตำแหน่ง ภายใต้

การรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์เลขท่ี SWUEC-422/2563E และทำการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านระบบการหายใจ  
 

ผลการศึกษา 

1. การทดสอบผลตอบสนองของตัวกรองสัญญาณแบบดิจิทัล 

 ในการทดสอบนี้ผู้วิจัยได้ใช้คำสั่งคำนวณผลตอบสนองความถี่ (signal.freqz) ในไลบาร่ี scipy ในการคำนวณหา

ผลตอบสนองความถี่ของตัวกรอง โดยผู้วิจัยให้ความสนใจกับ ความคมชัดในการ roll-off, การกระเพื่อมในช่วง passband 

และ การลดทอนในช่วง stopband ซึ่ งเป็นพารามิ เตอร์ท่ีมีความสำคัญในการประเมินตัวกรองสัญญาณ  [14]   

ผลการคำนวณผลตอบสนองความถี่ของตัวกรองท้ัง4แบบแสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 ผลตอบสนองความถีข่องตัวกรองท้ัง4แบบ คือ Butterworth,  

Chebyshev type 1, Chebyshev type 2, Elliptic 
 

2. การทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในท้องตลาด 

ในการทดสอบนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครโดยทำการวัดด้วยอุปกรณ์ท่ีพัฒนาและอุปกรณ์

มาตราฐานด้วยตำแหน่งเดียวกันตามภาพท่ี 2 แล้วนำสัญญาณท่ีได้จากอุปกรณ์ท้ังสองมาผ่านการคำนวณสเปกตรัม

พลังงานของแต่ละช่วงความถี่ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลสเปกตรัมพลังงานจากอาสาสมัครทุกคนในตำแหน่งการวัดท่ี 1  

ตามภาพท่ี 5 มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพื่อนำมาเปรียบเทียบ แสดงดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพที่ 7 สเปกตรัมพลังงานของสัญญาณที่ไดจ้ากอุปกรณ์ท่ีพัฒนาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์มาตราฐานในท้องตลาด 
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 จากภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่าระบบท่ีพัฒนามีสเปกตรัมพลังงานในช่วงความถี่ต่ำ แต่ในช่วง stopband ระบบท่ี

พัฒนาสามารถสร้างความแตกต่างระหว่าง passband และ stopband ให้เกิดขึน้ได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้ผู้ทำวิจัยได้

รวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์ในท้องตลาดทีวางจำหน่ายแลว้นำมาเปรียบเทียบกับระบบท่ีพัฒนาดังแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบระบบที่พัฒนากับอุปกรณ์ในท้องตลาด 

อุปกรณ์ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ 

Thinklabs One Digital 

Stethoscope 
• สามารถแสดงSpectrograms ของเสียง

ขณะบันทึก 

• มีช่วงความถี่ในการกรองท่ีละเอียดถึง 5 

ช่วง คือ 30-500 Hz ,60-500 Hz ,80-

500 Hz,100-1000 Hz และ 20-2000 Hz 

• มกีำลังในขยายสัญญาณได้ 100 เท่า 

• ผ ล ต อ บ ส น อ งค ว า ม ถี่ ข อ ง

สัญญาณเปลี่ยนไปตามระยะ

ของไดอะแฟรมกับเซนเซอร์รับ

เสียง 

Digital Stethoscope 

Implementation on the 

TMS3 2 0 C5 5 1 5  DSP 

Medical Development Kit 

(MDK) 

• สามารถแสดงผลรูปคลื่นสัญญาณได้ทันที 

• สามารถฟังเสียงสัญญาณได้ทันที 

• ใช้เทคนิคแอนะล็อกท่ีถูกรบกวน

ได้ง่าย 

3 M™  Littmann® 

Electronic Stethoscope 

Model 3200 

• ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ถึง85% 

• มกีำลังขยายสัญญาณ 24 เท่า 

• หนา้จอแสดงผลมีขนาดเล็ก 

ระบบท่ีพัฒนา • สัญญาณที่บันทึกถูกรบกวนได้ยาก 

• การประมวลผลอยู่บนเซิ ร์ฟเวอร์ภาษา

Python 

• มีเพียงโหมดเดียว คือ ช่วง 100-

1000 Hz 

• ยังคงมีเสียงหัวใจแทรกเข้ามาใน

ช่วงเสียงความถี่ต่ำ 
 

 

4. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และการนำเครื่องมอืไปช่วยเหลือ COVID19  

 งานวิจัยนี้ได้มีการนำผลงานวิจัยไปทดลองใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้งานโดยผู้ใช้งานจริงได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) มีข้อเสนอแนะว่า 

โครงสร้างส่วนประกอบของหูฟังแพทย์มีความเหมาะสมและคุณภาพเสียงท่ีบันทึกได้มีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังได้นำ

อุปกรณ์วัดเสียงการหายใจตน้แบบมอบให้แก่โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อให้แพทย์สามารถใช้ฟังเสียงการหายใจของผู้ป่วย

จากระยะไกลในสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส ดังภาพท่ี 8 และ 9 
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ภาพที่ 8 ภาพการนำระบบท่ีพัฒนาไปสาธติแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดา้นโรคระบบทางเดินหายใจ 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพระบบท่ีพัฒนาทัง้ระบบ 
 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบระบบในการวัดเสียงการหายใจด้วยการใช้เทคนิคดิจิทัล ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบผล

การตอบสนองความถี่ของตัวกรองท้ัง4แบบดังภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่า ตัวกรองแบบ  Butterworth นั้นมีผลตอบสนองท่ีคงท่ี

ตลอดช่วง passband และ ความแตกต่างของอัตราการขยายใน passband และ stopband มคี่ามากท่ีสุด ในขณะท่ีตัวกรอง

แบบอื่นมีผลตอบสนองท่ีไม่คงที่และมีผลตอบสนองในช่วง passband และ stopband ใกล้เคียงกันจึงสรุปได้ว่า ตัวกรอง

แบบ Butterworth มคีวามเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในงานวจิัยนี้มากท่ีสุด 

เมื่อได้ตัวกรองท่ีเหมาะสมแล้วผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ์

มาตราฐานโดยบันทึกเสียงการหายใจกับอาสาสมัครได้ผลดังตามภาพท่ี 7 เมื่อพิจารณาแยกช่วงเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วง  

0-99 Hz ซึ่งเป็นช่วง stopband ช่วงแรก อุปกรณ์ท่ีพัฒนามีสเปกตรัมพลังงานต่ำกว่าอุปกรณ์มาตราฐาน ช่วง 100-175 

Hz ซึ่งอยู่ในช่วง passband ระบบท่ีพัฒนามีสเปกตรัมพลังงานสูงกว่าอุปกรณ์มาตราฐาน ช่วง 175-400 Hz ซึ่งอยู่ในช่วง 

passband ระบบท่ีพัฒนามีสเปกตรัมพลังงานต่ำกว่าอุปกรณ์มาตราฐานโดยไม่เกิน 3 dB และช่วง 400 Hz เป็นต้นไป 

ซึ่งครอบคลุมช่วง passband ส่วนท่ีเหลือและ stopband ระบบท่ีพัฒนามีสเปกตรัมพลังงานท่ีต่ำกว่าอุปกรณ์มาตราฐาน
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เกิน 3dB จึงสรุปได้ว่า ระบบท่ีพัฒนามปีระสิทธิภาพในช่วงสัญญาณความถี่ต่ำ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวจิัยในอดีต [11] 

ซึ่งมีสเปกตรัมพลังงานสูงกว่าอุปกรณ์มาตราฐานท่ีนำมาเปรียบเทียบ แต่มีค่าต่ำกว่าระบบท่ีพัฒนาในงานวิจัยน้ี  และ 

ในการเปรียบเทียบระบบท่ีพัฒนากับอุปกรณ์ในท้องตลาดซึ่งแสดงในตารางท่ี 2 จะเห็นว่า ระบบท่ีพัฒนามีข้อได้เปรียบท่ี

บันทึกสัญญาณด้วยไมโครโฟนแบบดิจิทัลจึงถูกรบกวนได้ยาก และ กระบวนการประมวลผลทำบนเซิร์ฟเวอร์จึงสามารถ

ใช้ได้ทุกที มีขนาดเล็กพกพาได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียเปรียบท่ียังคงมีเสียงหัวใจแทรกอยู่เนื่องจาก เสียงหัวใจและเสียง 

การหายใจมีช่วงความถี่ทีคาบเกี่ยวกันในช่วงความถี่ 100-150 Hz [15] ซึ่งยังคงต้องพัฒนาเทคนิคกรองสัญญาณเพื่อให้

สามารถแยกเสียงการหายใจได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท้ังจากการนำงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง [7, 9] ซึ่งให้ประสิทธิภาพ 

ท่ีสูงแต่เขียนให้อยู่ในรูปของโค้ดภาษา C สำหรับใช้งานบน MATLAB มาแปลงให้อยู่ในรูปภาษา Python หรือ การวิจัย 

เพื่อค้นหาเทคนคิใหม่  

ในอนาคตผู้วิจัยสนใจท่ีพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหลังจากพัฒนาเทคนิคกรองสัญญาณรบกวนโดยนำระบบท่ี

พัฒนาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบคัดกรองโรคทางเดินหายใจเบื้องตน้ด้วยตนเอง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

เนื่องจากในปัจจุบัน โลกตอ้งเผชิญกับปัญหาโรคระบาดและภาวะสงคราม ทำให้ในหลาย ๆ ภูมิภาคของโลก

ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง บริษัทห้างร้านจำนวนมากต้องปิดตัวลงเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ส่งผลให้

พนักงานบริษัทจำนวนมากถูกเลิกจ้าง ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา ดังนั้นหลายคนจึงหันมาประกอบอาชีพใน

ช่องทางอื่นเพื่อหารายได้เสริมหรือทดแทนการทำงานประจำเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชพี ด้วยเหตุนี้ งานวิจัย

นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเพื่อการจ้างงานท่ีทำไม่เต็มเวลา (Part-time 

Job) ภายใต้เทคโนโลยีฟลัตเตอร์ (Flutter) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีด้วยภาษาดาร์ต 

(Dart) โดยระบบนี้มีความสามารถให้ผู้ใช้ (ผู้จ้างและผู้รับจ้าง) สามารถเลือกพื้นท่ีทำงานในรัศมี 10 กิโลเมตร ตามท่ี

ต้องการจ้างและหางานได้ อีกท้ังผู้ว่าจ้างยังสามารถระบุ เพศ ช่วงอายุ วันเวลาในการทำงาน สถานท่ีในการทำงาน 

ลักษณะงาน ระดับความปลอดภัยของงาน และค่าตอบแทนของการทำงานได้ เป็นต้น นอกจากนีย้ังสามารถให้ผู้ใชท้ั้ง

สองฝ่ายให้คะแนนกันและกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพจิารณาในการทำงานคร้ังถัดไป โดยการใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นจะ

ช่วยลดปัญหาการว่างงานในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้ท่ีมองหาอาชพีหรือรายได้เสริมมีช่องทางในการค้นหาอาชีพ

ท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 
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Abstract  

 Due to the spread of Coronavirus and state of war, many sectors have affected, especially economic 

system. Some corporations closed and reduced the workforce to support their business, hence the 

unemployment rate is going higher. Therefore, self-employed (e.g., wage earner) is an alternative to replace 

full-time job. For this reason, this work proposes to develop an application for part-time job hiring. Applying 

computer engineering methodology: analysis, design, and development, the system is emphasized for simplicity 

and ease of use. Flutter has been selected to collaborate on constructing the application which users are able to 

hunt jobs within a radius of 10 kilometers. Moreover, employers and employees can rank or score each other 

after the task ends, then others can use the information to decide their hiring in the future. Using this application 

will be able to achieve truly convenient and efficient employment.    
 

Keywords: Mobile Application, Part-time Job, Employment, Flutter  
 

บทนำ 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) หรือไวรัสโควิด-19 

(Covid-19) ทำให้ในหลายๆ ภูมิภาคของโลกออกมาตรการเพื่อพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศไทยเองก็เช่นกัน ภาครัฐ

ได้ออกนโยบายตลอดจนขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อลดการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำงานท่ีบ้าน 

(Work from Home) การงดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม การชะลอการเดินทาง การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน 

(Curfew) และการล็อกดาวน์ ซึ่งนอกจากภาวะโรคติดต่อน้ีแล้วปัจจุบันยังเกิดวิกฤติสงครามในภูมิภาคยุโรป สิ่งเหล่านี้

ล้วนสร้างผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ด้วยค่าครองชีพ ค่าพลังงาน และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ท่ีสูงขึ้น  

ทำให้บริษัทห้างร้านจำนวนมากต้องปิดตัวลงเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ส่งผลให้พนักงานบริษัทจำนวนมาก

ถูกเลิกจ้าง (Layoff) ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานตามมา 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในข้างต้นได้ส่งผลให้อัตราการว่างงานสูงขึน้ ประกอบกับหนี้สินครัวเรือนท่ีเพิ่มมากขึ้น [1] 

แม้เงินไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำรงชีพแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพเป็นอย่างมาก ดังนั้นหลายคนจึง

หันมาประกอบอาชีพในช่องทางอื่นแทนการทำงานประจำ ซึ่งอาจยดึเป็นอาชพีหลักหรืออาชพีเสริมเพื่อหารายได้เลีย้งชีพ

ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง เช่นการขายของผ่านช่องทางออนไลน์ การเป็นพนักงานส่งของหรืออาหาร หรือการรับจ้างทำงาน

ท่ีทำไม่เต็มเวลา แม้ปัจจุบันจะมีแพลตฟอร์มรายใหญ่สำหรับการขายของออนไลน์ แต่การขายของออนไลน์ [2], [3], [4], 

[7] นั้นหากขาดการโฆษณา หรือทักษะการขาย หรือสินค้าไม่มคีวามแตกต่างจากผู้ขายรายอื่น ก็เป็นการยากท่ีจะประสบ

ความสำเร็จ นอกจากการขายของออนไลน์ การลงประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์หางานชื่อดัง เช่นจ็อบส์ดีบี [5] ก็เป็น

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยในการประกาศหางาน ซึ่งช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครงาน ค้นหาข้อมูลผู้หางานในระบบ รวมไปถึง

ประสานงานกับผู้ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหางาน แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวเหมาะสำหรับการหางานในลักษณะของ

งานประจำ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเพื่อช่วยเหลือผู้ ท่ีต้องการหารายได้หรืออาชีพเสริม 

โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจ้างงานท่ีทำไม่เต็มเวลา ภายใต้เทคโนโลยีฟลัตเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา

ซอฟต์แวร์ (Software Development Kit) บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีด้วยภาษาดาร์ท โดยแอปพลิเคชันนี้มีความสามารถให้ผู้ใช้ 

(ผู้จ้างและผู้รับจ้าง) สามารถเลือกพื้นท่ีทำงานในรัศมี 10 กิโลเมตรตามความต้องการจ้างและหางานได้ (เนื่องจากเป็น

การทำงานท่ีไม่เต็มเวลา ระยะรัศมี 10 กิโลเมตรนี้จึงมีความเหมาะสมต่อการเดินทางของผู้รับจ้าง) อีกท้ังผู้ว่าจ้างยัง
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สามารถระบุ เพศ ช่วงอายุ วันเวลาในการทำงาน สถานท่ีในการทำงาน ลักษณะงาน ระดับความปลอดภัยของงาน และ

ค่าตอบแทนของการทำงานได้ เป็นต้น นอกจากนี้ระบบยังสามารถให้ผู้ว่าจ้างสามารถให้คะแนนผู้รับจ้าง (Rating) และ

ผู้รับจ้างก็สามารถให้คะแนนกับผู้ว่าจ้างได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในการทำงานคร้ังถัดไป  โดยการใช้ 

แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นจะช่วยลดปัญหาการว่างงานในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้ท่ีมองหาอาชีพหรือรายได้เสริมมี

ช่องทางในการประกอบอาชพีท่ีสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 งานวจิัยนีไ้ด้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.   เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีสำหรับหางานท่ีทำไม่เต็มเวลาหรืองานท่ัวไป 

 2.   เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใชง้านให้สามารถเลอืกจ้างงานหรือรับงานได้ตรงตามความตอ้งการของตน 

 3.   เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานหรือหารายได้เสริมในสภาวะการณเ์ศรษฐกิจซบเซา 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
การพัฒนาระบบช่วยในการหางานชั่วคราวนี้ ประกอบไปด้วยส่วนของขั้นตอนการทำวิจัย กระบวนการ

ดำเนนิงาน และผลลัพธ์ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท้ังสามได้ดังภาพท่ี 1 ดังรายละเอยีดต่อไปน้ี  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแสดงขั้นตอนการทำงานวจิัย 

 ขั้นตอนการทำวิจัย: ประกอบด้วย การกำหนดกรอบความคิด การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนา

และทดสอบระบบ การสรุปผลและการนำเสนอผลงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนหลัก ๆ นี้ถูกใชเ้ป็นขัน้ตอนหลักของการดำเนิน

โครงงาน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดขัน้ตอนวธีิ หรือกระบวนการดำเนนิงานต่อไป 

 กระบวนการดำเนินงาน: ในส่วนน้ีเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการทำงานตัง้แต่เร่ิมตน้ จนสิ้นสุดโครงการ โดยใน

เบื้องต้นจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงปัญหา งานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบ เมื่อได้

หลักการท่ีจำเป็นต่อการดำเนินงานแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้สามารถพัฒนา

โปรแกรมได้อย่างเป็นขัน้เป็นตอนและได้ระบบท่ีตรงต่อความตอ้งการใชง้าน  

ผลลัพธ์: สำหรับในส่วนนี้เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจากขั้นตอนหนึ่งไปอีก

ขั้นตอนหนึ่งได้ เช่นผลลัพธ์ทีได้จากขั้นตอนการกำหนดกรอบความคิด จะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร

จัดการกระบวนวิเคราะห์และออกแบบระบบในขัน้ตอนถัดไป 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ในการพัฒนาระบบหนึ่งๆ การวเิคราะห์และการออกแบบระบบเป็นขัน้ตอนท่ีมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการ

วางรากฐานและขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชันให้เป็นลำดับ เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ท่ีแม่นยำและถูกต้อง สำหรับ

การพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ก็เช่นกัน ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและออกแบบการทำงานโดยแสดงผ่าน

แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) ส่วนการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นได้นำมาแสดงผ่าน

แบบจำลองความสัมพันธ์ของวัตถุ (Entity Relationship Model: ER-Diagram) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ: เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการทำงานของโปรแกรมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ งานวจิัยนี้จึงได้กำหนดความสามารถของระบบเป็นดังน้ี 

1) สามารถเลอืกงานท่ีต้องการทำได้: ผู้ใชส้ามารถเลอืกดูงานท่ีมกีารประกาศรับสมัครได้ 

2) สามารถทราบรายละเอียดของงานได้: เมื่อผู้ใช้สนใจงานใดๆ สามารถเรียกดูรายละเอียดของงาน

ชิ้นนัน้ได้ 

3) สามารถให้คะแนนแก่ผู้ว่าจ้าง/รับจ้างได้: เมื่อเกิดการจ้างงาน หลังจากท่ีงานเสร็จสิ้นผู้ใช้สามารถ

ให้คะแนนอกีฝ่ายหน่ึงได้ 

4) เมื่องานท่ีรับไวด้ำเนนิการเสร็จสิ้นจึงจะสามารถรับงานต่อไปได้ 

จากความสามารถของระบบท่ีได้กล่าวมานี้ ระบบจะทำการแบ่งประเภทผู้ใชง้านออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่า

จ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งมีความสามารถในการใชง้านระบบดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (แผนภาพกระแสข้อมูลระดับท่ี 0) ของระบบ 

 ภาพท่ี 2 แสดงการทำงานของระบบโดยรวมซึ่งผู้ใชง้าน 2 ประเภทหลังจากท่ีได้ทำการเข้าสู่ระบบ ก็จะได้รับ

สิทธ์ิการใช้งานท่ีแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภทของผู้ใช้งานนั้น ๆ เมื่อทำการว่าจ้างและทำงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้ก็

สามารถให้คะแนนแต่ละฝ่ายเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจสำหรับผู้ท่ีต้องการหางานต่อไปในอนาคต  
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ภาพที่ 3 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดับท่ี 1 ขั้นตอนการทำงานของระบบ    

 
ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการออกแบบฐานขอ้มูลของระบบ   

เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานท่ีมากขึ้น ภาพท่ี 3 แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายในของระบบ 

ซึ่งประกอบด้วยโมดูลการทำงาน 4 โมดูลได้แก่ การเข้าระบบ การประกาศรับสมัครงาน การยื่นคำร้อง และการจบงาน 

ตามลำดับ เมื่อผู้ใช้งาน (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง) ได้ทำการสมัครและลงบันทึกเข้าสู่ระบบ (Login) แล้วระบบจะตรวจสอบ

สถานะผู้ใช้งานและส่งต่อไปยังกระบวนการท่ีสองคือขั้นตอนการประกาศสมัครงาน ในขั้นตอนนี้ผู้ว่าจ้างสามารถลง

ประกาศรับสมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งหรือพิกัดจีพีเอส (Global Positioning System: GPS) ของหน้างานเพื่อให้ผู้รับจ้าง

สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดงานพร้อมตำแหน่งท่ีตัง้หากสนใจในงานนั้น ๆ และหากผู้รับจ้างสนใจก็ต้องส่งคำร้องขอ

สมัครงานไปยังผู้ว่าจ้างดังขั้นตอนท่ีสาม และเมื่อทำงานเสร็จสิ้น ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะยืนยันการจบงานและผู้ใช้

ท้ังสองฝ่ายสามารถให้คะแนนประเมนิซึ่งกันและกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจ้างงานต่อไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

นอกเหนือจากขั้นตอนการทำงานท่ีอธิบายผ่านแผนภาพกระแสข้อมูลแล้ว ระบบนี้ยังมีการสร้างฐานข้อมูล

ขึ้นมาใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลท่ีจำเป็นต่อการประมวลผล ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลได้อธิบายผ่านแผนภาพแสดง

ความสัมพันธ์ของวัตถุ (Entity Relationship Diagram: ER Diagram) ดังรูปท่ี 4 ซึ่งประกอบไปด้วยตารางข้อมูลผู้ใชง้าน 

(Users) ตารางข้อมูลรายละเอียดงาน (Jobs) ตารางประเภทผู้ใช้งาน (Type) ตารางประวัติการทำงาน (History) และ

ตารางสถานท่ีทำงาน (JobLocation) ตามลำดับ ตารางท้ังห้านี้มีความสัมพันธ์กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One 

Relationships) โดยมีการกำหนดคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก (Foreign Key) เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานข้อมูล

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
 

ผลการศึกษา 
 จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้วิจัยได้นำระบบท่ีออกแบบมาพัฒนาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์

พกพาสำหรับหางานในท้องถิ่น โดยให้ชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่า “งานดีดี” เพื่อง่ายต่อการจดจำ ซึ่งการทำงานภายใน

แอปลิเคชันประกอบไปด้วย ระบบการจัดการผู้ใชง้านแอปลิเคชัน ระบบการเลอืกประเภทผู้ใชง้าน  ระบบการระบุพกิัด 

ระบบการกรอกรายละเอยีดของงาน ระบบการเลอืกงาน และระบบการกรอกคะแนนดังรายละเอยีดต่อไปน้ี 
  

   
        (ก)                 (ข)          (ค) 

ภาพที่ 5 การเข้าสู่ระบบ (ก) หนา้หลัก (ข) และ (ค) หนา้ลงทะเบียนผู้ใชง้านรายใหม ่

การเข้าสู่ระบบ: เมื่อผู้ใช้ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะแสดงหน้าการเข้าสู่ระบบดังแสดงในภาพท่ี 5(ก) 

หากเป็นผู้ใช้รายเก่าสามารถใส่ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที หากเป็นผู้ใช้รายใหม่ต้องทำการลงทะเบียน

ผู้ใชง้านก่อน โดยกรอกรายละเอยีดของตนเองลงในระบบดังแสดงในภาพท่ี 5 (ข) - (ค) ตามลำดับ 

เลอืกประเภทผู้ใชง้าน: หลังจากท่ีผู้ใชง้านเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใชต้อ้งเลอืกสถานะของตนเองระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” 

และ “ผู้รับจ้าง” โดยทำการเลอืกจากจากหนา้จอดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 หนา้จอการเลอืกสถานการณ์ใชง้าน 

 ผู้ใช้งานประเภทผู้ว่าจ้าง: เมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกสถานะเป็นผู้ว่าจ้าง ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของผู้

ว่าจ้าง ซึ่งมีแผนท่ีบนระบบจีพีเอสแสดงตำแหน่งของผู้ใช้งาน ณ เวลานั้น ท่ีแถบด้านล่าง ผู้ใช้ง านสามารถเลือก

ฟังก์ชันการทำงานได้อกี 3 รูปแบบได้แก่ ประกาศงาน ประวัต ิและโปรไฟล์ (ภาพท่ี 7(ก)) หากผู้ใชต้อ้งการลงประกาศ

รับสมัครงานสามารถทำได้โดยเลือกฟังก์ชันประกาศงาน ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้ใชก้รอกข้อมูลท่ีจำเป็นต่อ

การรับสมัครงานดังแสดงในภาพท่ี 7(ข) และเมื่อยืนยันข้อมูลแล้วระบบจะสอบถามความต้องการเพื่อปักหมุดลงบน

ระบบจีพเีอส ดังแสดงในภาพท่ี 7(ค) ตามลำดับ 

   
(ก)                                      (ข)                                   (ค) 

ภาพที่ 7 หนา้จอการทำงานของผู้ว่าจา้ง 
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(ก)     (ข)         (ค)  

ภาพที่ 8 หนา้จอการทำงานของผู้รับจ้าง 

ผู้ใช้งานประเภทผู้รับจ้าง: จากภาพท่ี 6 หากผู้ใช้เลือกสถานะของตนเองเป็นผู้รับจ้าง ระบบจะเรียกหน้าจอ

หลักของผู้รับจ้างขึ้นมา ซึ่งจะแสดงแผนท่ีบนระบบจีพีเอสเป็นตำแหน่งท่ีตั้งของตนเอง ณ ปัจจุบัน (ภาพรูปท่ี 8(ก))  

ซึ่งแถบด้านล่างผู้ใช้สามารถเลอืกการทำงานได้อีก 2 ฟังก์ชันคือ ประวัต ิและโปรไฟล์ หากผู้ใชต้อ้งการค้นหางานท่ีอยู่

ในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร สามารถทำได้โดยกดปุ่มสีเขียว “ค้นหางานรอบตัว” จากนั้นระบบจะแสดงงานท่ีมี 

การประกาศรับสมัครให้ผู้ใช้เห็นดังภาพท่ี 8(ข) ซึ่งผู้ใช้สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดงานดังภาพท่ี 8(ค) หรือหาก

ตอ้งการสมัครงานสามารถทำได้โดยกดปุ่ม “สนใจ”  

    
(ก)                                       (ข) 

ภาพที่ 9 หนา้จอการตกลงว่าจา้งและการจบงานของผู้ว่าจ้าง 
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การตอบรับการสมัครงานและการจบงาน: หลังจากท่ีผู้รับจ้างได้แสดงความสนใจในงานชิ้นหนึ่ง ๆ แล้ว 

ระบบจะส่งข้อมูลการสมัครงานไปยังผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถกดยืนยันหรือปฏิเสธการจ้างงานได้จากหน้าจอดัง

แสดงในภาพท่ี 9(ก) และเมื่อผู้รับจ้างดำเนนิงานจนเสร็จสิ้น จำเป็นต้องกดเพื่อยอมรับงานให้แก่ผู้รับรับจ้างดังแสดงใน

ภาพท่ี 9(ข) อกีครัง้หนึ่ง 

 การให้คะแนน: เมื่อผู้ใช้งานท้ังสองฝ่ายจบการทำงานแล้ว ผู้ใช้สามารถให้คะแนนกันและกันเพื่ อเป็น 

การประเมนิแต่ละฝ่ายได้ ดังแสดงในภาพท่ี 10(ก) – (ข) โดยกำหนดการให้คะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าดาว ซึ่งหากผู้ใช้ให้

คะแนนหนึ่งดาวหมายถึง ฝ่ายท่ีถูกประเมินมีการทำงานท่ีอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” ในขณะท่ีการประเมินห้าดาว

หมายถงึมกีารทำงานในระดับ “ดีเยี่ยม” 

    
(ก)                                    (ข) 

ภาพที่ 10 การให้คะแนนฝั่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

สรุปผลและอธิปรายผล 

โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีเพื่อการจ้างงานท่ีทำไม่เต็มเวลา หรือแอปพลิเคชัน “งานดีดี” นี้ เป็น

การพัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการรายได้เสริมจากงานประจำ หรือผู้ท่ีว่างงานแต่ต้องการหา

รายได้เพื่อใชจ้่ายในชีวิตประจำวันในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันหรือเว็บแอปพลิเคชันท่ี

ใช้หางานท่ัวไป [5], [6] ตรงท่ีแอปพลิเคชันเหล่านี้เน้นการหางานในลักษณะงานประจำ โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างต้องมี 

การเซ็นสัญญาการจ้างงานตามกฎหมายแรงงาน แต่แอปพลิเคชัน “งานดีดี” มุ่งเน้นการจ้างงานในลักษณะชั่วคราว 

ซึ่งเทียบเคียงได้กับการจ้างงานรายวัน ซึ่งผู้ใช้งานท้ังผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องทำสัญญาการจ้างงาน แต่เป็น 

การจ้างงานท่ีสามารถจบงานได้ในวันเดียว หรือช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และเมื่อนำแอปพลิเคชัน “งานดีดี” มาทำการทดสอบ

พบว่าระบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อทำการทดสอบความสามารถในด้านต่าง ๆ จะแสดงผลท่ีได้จาก 

การทดสอบระบบในเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 - 4  

ตารางท่ี 1 เป็นการทดสอบการเข้าสู่ระบบในกรณีต่าง ๆ เช่นการเข้าสู่ระบบกรณีไม่กรอกอีเมลซึ่งเป็นชื่อ

ผู้ใช้งานของระบบ และการเข้าระบบเมื่อกรอกข้อมูลผู้ใช้งานครบถ้วน เป็นต้น ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าระบบสามารถ

ทำงานได้ตามเป้าประสงค์ครบทุกประการ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ตารางที่ 1 การเข้าสู่ระบบ 

การทดสอบ รายละเอียดการทดสอบ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

1 
ตรวจสอบการแสดงผลหนา้จอ เข้าสู่

ระบบ 

ระบบแสดงหน้าจอ เขา้สู่

ระบบ 

ผ่าน 

2 
ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ กรณไีม่กรอก

อีเมล 

ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ ผ่าน 

3 
ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ กรณไีม่กรอก

รหัสผ่าน 

ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ ผ่าน 

4 

ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ 

กรณกีรอกอีเมล์และรหัสผ่านท่ีอยู่ใน

ระบบ 

ระบบทำการเข้าสู่ระบบตาม

ด้วยประเภทผู้ใชง้าน 

ผ่าน 

5 
ตรวจสอบการสร้างบัญชผีู้ใชง้าน  

กรณไีม่มบัีญชอียู่ในระบบ 

ระบบทำการเข้าสู่หน้าสร้าง

บัญชผีู้ใช ้

ผ่าน 

ตารางที่ 2 การทดสอบการกรอกข้อมูลรายละเอยีดงาน 

การทดสอบ รายละเอียดการทดสอบ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

1 
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล 

กรณกีรอกข้อมูลท่ีสำคัญไม่ครบ 

ไม่สามารถบันทึกข้อมูลงาน

ท่ีต้องการว่าจ้างได ้

ผ่าน 

2 
ตรวจสอบการกรอกข้อมูล 

กรณกีรอกข้อมูลท่ีสำคัญครบ 

สามารถบันทึกข้อมูลงานท่ี

ตอ้งการว่าจ้างได ้

ผ่าน 

3 
ตรวจสอบการเลอืกตำแหน่ง 

กรณตีอ้งการเลอืกตำแหน่งด้วยตนเอง 

สามารถเลอืกปักหมุด

ตำแหน่งด้วยตนเองได้ 

ผ่าน 

4 
ตรวจสอบการเลอืกตำแหน่ง 

กรณตีอ้งการองิตำแหน่งปัจจุบัน 

ระบบทำการเลอืกพกิัด

สถานท่ีเป็นตำแหน่งปัจจุบัน 

ผ่าน 

 

ตารางท่ี 2 เป็นการทดสอบการลงประกาศรับสมัครงานของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีการทดสอบในหลากหลายเงื่อนไข 

อาทิ ตรวจสอบการกรอกข้อมูลกรณีกรอกข้อมูลท่ีสำคัญไม่ครบ และตรวจสอบการเลือกตำแหน่งกรณีต้องการอิง

ตำแหน่งปัจจุบัน ซึ่งผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าระบบสามารถทำงานได้ครบทุกกรณี 
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ตารางที่ 3 การทดสอบการค้นหาและสมัครงาน 

การทดสอบ รายละเอียดการทดสอบ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

1 
ตรวจสอบการเลอืกค้นหางานรอบตัว สามารถเข้าสู่หน้างาน

บริเวณรอบตัว 

ผ่าน 

2 

ตรวจสอบการเลอืกค้นหางานรอบตัว 

กรณคี้นหาข้อมูลโดยการกรอกข้อมูลท่ีมี

อยู่ในระบบ 

ระบบทำการแสดงขอ้มูล

ของงานท่ีทำการค้นหา 

 

ผ่าน 

3 
ตรวจสอบการแสดงผลรายละเอยีดของ

งาน 

ระบบทำการแสดงหน้า

รายละเอยีดของงาน 

ผ่าน 

4 
ตรวจสอบการเลอืกสนใจงาน ระบบทำการเข้าสู่หน้ารอผู้

ว่าจ้างรับงาน 

ผ่าน 

  

จากตารางท่ี 3 แสดงการทดสอบในส่วนของผู้รับจ้างซึ่งเป็นการทดสอบการยื่นคำร้องขอสมัครงาน โดยผล

จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น การตรวจสอบการแสดงผลรายละเอียดของงาน 

และการตรวจสอบการเลอืกสนใจงาน เป็นต้น 

 ในขณะท่ีตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบการตอบรับการสมัครงานและการจบงานตลอดจนการให้คะแนน

เพื่อประเมินผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยจากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ดังผลลัพธ์ท่ีแสดงในตาราง 

ตารางที่ 4 การทดสอบการตอบรับการสมัครงานและการจบงาน 

การทดสอบ รายละเอียดการทดสอบ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง ผลการทดสอบ 

1 
ตรวจสอบระบบการยืนยัน กรณี

ยอมรับ 

ระบบทำการยนืยันการยอม

รับเข้าสู่ระบบ 

ผ่าน 

2 
ตรวจสอบระบบการยืนยัน กรณียกเลิก ระบบทำการยนืยันการยกเลิก

เข้าสู่ระบบ 

ผ่าน 

3 ตรวจสอบการแสดงผลหนา้ยอมรับงาน ระบบแสดงหน้ายอมรับงาน ผ่าน 

4 
ตรวจสอบการแสดงผลคะแนนของ 

ผู้ว่าจ้างและรับจ้าง 

ระบบแสดงรายละเอยีด

คะแนน 

ผ่าน 

  
จากตารางท่ี 1-4 หากนำมาคำนวณเป็นร้อยละความถูกต้องของการทำงานจะพบว่า ระบบสามารถทำงาน

ได้ตามท่ีต้องการร้อยละ 100 และเมื่อนำระบบนี้ไปทดสอบในกลุ่มทดสอบโดยใชง้านจรงิจำนวน 15 คน ช่วงอายุตัง้แต่ 

18 – 60 ปี ซึ่งประกอบด้วยเพศชายจำนวน 8 คน และเพศหญิงจำนวน 7 คนพบว่าความพึงพอใจต่อระบบซึ่งจำแนก

ตามหมวดหมู่ได้แก่ ความยาก-ง่ายในการใช้งาน หน้าตาแอปพลิเคชัน ความเสถียรของระบบ ความสามารถ 

เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ความสามารถเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในปัจจุบัน ความสะดวกสบายเพื่อหางานในพื้นท่ีใกล้เคียง 

และความสามารถเพื่อคัดกรองผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรงความตอ้งการ สามารถแสดงไดดั้งภาพท่ี 11  
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(ก)      (ข) 

  
   (ค)      (ง) 

   
 (จ)      (ฉ) 

        

    
             (ช) 

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบการใชง้านจากผู้ใชง้านจรงิจำนวน 15 คน 

จากภาพท่ี 11 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใชง้านจากกลุ่มทดสอบในหมวดหมูต่่าง ๆ โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้ ด้านความยาก-ง่ายในการใช้งาน (ภาพท่ี 11(ก)) มีผลการทดสอบคือ ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 20 ระดับดีมาก

คิดเป็นร้อยละ 66.7 และระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลำดับ ด้านหน้าตาแอปพลิเคชัน (ภาพท่ี 11(ข))  

มผีลการทดสอบคือ ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 40 และระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 

33.3 ตามลำดับ ด้านความเสถียรของระบบ (รูปท่ี 11(ค)) มีผลการทดสอบคือ ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 20 ระดับ 

ดีมากคิดเป็นร้อยละ 66.7 และระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 13.3 ตามลำดับ ด้านความสามารถเพื่อแก้ปัญหา 

การว่างงาน (ภาพท่ี 11(ง)) มีผลการทดสอบคือ ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 53.3 และ

ระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ ด้านความสามารถเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ในปัจจุบัน (ภาพท่ี 11(จ)) มีผล 

การทดสอบคือ ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 13.3 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 73.3 และระดับน่าพอใจคิดเป็น 
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ร้อยละ 13.3 ตามลำดับ ด้านความสะดวกสบายเพื่อหางานในพื้นท่ีใกล้เคียง (ภาพท่ี 11(ฉ)) มีผลการทดสอบคือ ระดับ

ยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 20 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 73.3 และระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ และ

สุดท้ายคือด้านความสามารถเพื่อคัดกรองผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตรงความต้องการ (ภาพท่ี 11(ช)) มีผลการทดสอบคือ 

ระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 66.7 และระดับน่าพอใจคิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลำดับ 

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มีความสามารถท่ีดีขึ้น จึงได้วางแผนต่อยอดการทำงานของระบบอนาคตให้มี

ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ของใชง้าน ซึ่งจะทำให้ระบบมคีวามน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ 
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การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศกึษาสำนึกของระบบการจดัการฐานข้อมูล

เชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาชมุนุมปากบารา  

Heuristic evaluating user interface of geospatial database management system 

case study Pak Bara community 
 

อรจริา สิทธิศักดิ์1* และ เด่นดวง ประดับสุวรรณ1 

Onjira Sitthisak1* and Denduang Pradubsuwun1 

 

บทคัดย่อ  
 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา เป็นระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมนุมปากบาราในจังหวัดสตูล การออกแบบและพัฒนาระบบเน้นเกี่ยวกับการจัดการ

ฐานข้อมูล ทำให้การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ไม่มีเครื ่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้มาก

เท่าที่ควร ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา

ชุมนุมปากบาราด้วยวิธีการประเมินแบบศึกษาสำนึก และนำผลการประเมินมาใช้เพื่อพัฒนาต้นแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใชข้องระบบการจัดการฐานข้อมูลเชงิพื้นท่ี กรณศีกึษาชุมนุมปากบารา ผู้วิจัยได้นำต้นแบบดังกล่าวไปให้

ทีมผู้พัฒนาระบบประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบด้วย ต้นแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบาราที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถ

นำไปใช้เพื ่อปรับปรุงส่วนต่อประสานผู ้ใช้เดิมของระบบ ซึ ่งจะทำให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

คำสำคัญ:   ส่วนต่อประสานผู้ใช้, การประเมนิแบบศกึษาสำนกึ, ฐานข้อมูลเชงิพื้นท่ี, ปากบารา 
 

Abstract  
 Geospatial database management system case study Pak Bara community is to collect data for creative 

tourism of Pak Bara community in Satun province. Since the design and implementation of this system 

emphasizes on a database management, its user interface does not provide sufficient tools or facilities to users. 

Hence, this paper proposes a heuristic evaluation for the user interface of Geospatial database management 

system of Pak Bara community and then develop the user interface prototype of the system according to  

the result of the heuristic evaluation. The user interface prototype is also compared to the current user interface 

of the system by system analysts. With heuristic evaluation, the user interface prototype increases ease of  

use and efficiency. 
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บทนำ 
 การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (user interface) นับเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เพราะส่วนต่อประสานผู้ใช ้เป็นส่วนท่ีใชต้ดิต่อสื่อสารกับผู้ใช ้ถ้าส่วนต่อประสานผู้ใชถู้กออกแบบมาดี ส่วนนี้จะทำให้

ผู ้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ [1] การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำให้ 

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการบูรณาการประสบการณ์ผู้ใช้ 

(user experience) มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลที่รองรับอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น 

การออกแบบส่วนตอ่ประสานผู้ใชเ้ชงิธรรมชาต ิ[2] การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใชง้านผู้สูงอายุ [3] เป็นตน้ 

 กระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อยได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 วเิคราะห์ผู้ใช้ งาน

และสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ และขั้นตอนที่ 4 

ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนต่อประสานผู้ใช้ [1] ในการดำเนินตามกระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ 

หลังจากทำขั้นตอนท่ี 2 เสร็จสิน้ โดยท่ัวไปผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนนี้จะเป็นตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (user interface 

prototype) และก่อนท่ีจะดำเนินการต่อในขั้นตอนท่ี 3  [1] นำเสนอให้ประเมินต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ด้วยวัฏจักร

การประเมินการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ถูก

ออกแบบได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ก่อนที่จะนำต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ไปพัฒนาจริงในขั้นตอน

ต่อไป และเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากที่ระบบได้ถูกพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

งานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้วิธีประเมินแบบศึกษาสำนึก (heuristic evaluation) สำหรับประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้ เพราะ

เป็นวธีิท่ีสามารถตรวจพบปัญหาด้วยการพจิารณาจากส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบได้โดยตรง [4] 

 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา [5] เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบจะเน้นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บ

ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเมื่อระบบถูกพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบจะรองรับความ

ต้องการของผู้ใช้ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น ส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบยังขาดเครื่องมือหรือ 

สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ข้อความแจ้งสถานะการทำงานของระบบ เครื่องมือที่ใช้สับเปลี่ยน 

การแสดงผลด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และตัวอย่างข้อมูลที่ใช้สำหรับการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงนำเสนอการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึกของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา และนำผลท่ีได้จากการประเมนิไปพัฒนาตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบ เพื่อจะใช้

เป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงระบบในครั้งต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการออกแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้แบบเก่ากับแบบใหม่ของระบบ โดยให้ทีมผู้พัฒนาระบบตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับต้นแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้แบบใหม่ของระบบ ซึ่งจากผลที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบใหม่ของระบบใช้

งานง่ายและมเีคร่ืองมอืหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหก้ับผู้ใชม้ากกว่าตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใชแ้บบเก่าของระบบ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย  

 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา 

 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา เป็นระบบที่จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลสำหรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่บ้านในจังหวัดสตูล ได้แก่ หมู่ 2 บ้านปากบารา 

หมู่ 4 บ้านตะโละใส และหมู่ 6 บ้านท่ามาลัย ชุมนุมปากบาราตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) 

นับเป็นอุทยานธรณีโลก (Global Geopark) ลำดับที่ 36 ของโลกและเป็นที่แรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง

จากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ.2561 อุทยานธรณีสตูลมีมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น แหล่งธรรมชาติ

โบราณคดี แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล แหล่งธรณีซากดึกดำบรรพ์ และวิถีชีวิตวัฒนธรรม เป็นต้น ทำให้มีศักยภาพ
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สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ นับเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างการท่องเที่ยว

กระแสหลัก นักท่องเท่ียวสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ใหม่จากการมสี่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือผ่าน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุนนุมปากบาราจึงได้ถูก

พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักท่องเท่ียวสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึน้ 

 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา สามารถจำแนกได้

เป็น 2 ประเภทได้แก่ ฐานกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานกับฐานการท่องเที่ยว ฐานกายภาพและโครงสร้าง

ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีสำคัญทางศาสนา สถานีดับเพลงิ สถานีตำรวจ โรงเรียน สถานพยาบาล แหล่ง

น้ำ ป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานการท่องเที่ยวประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร 

ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ OTOP สิ่งอำนวยความสะดวก วิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ฟังก์ชันหลักของระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ี กรณศีกึษาชุมนุมปากบารา คือผู้ใชห้รือนักท่องเท่ียว

สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ีดังแสดงในภาพท่ี 1  

 ในการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้ต้องระบุชั้นข้อมูลฐาน (base layer) ชั ้นข้อมูลซ้อนทับ (overlays) และเส้นชั้น 

ความสูง(contour) ท่ีต้องการ หรือผู้ใชส้ามารถระบุช่ือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องการในช่องค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวแล้ว

กดปุ ่มค้นหา ระบบนำข้อมูลที ่ผู ้ใช้ระบุไปประมวลผลและนำเสนอข้อมูลที ่ได้จากการค้นหาปรากฏบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ผู้ใชส้ามารถปรับขนาดของภาพได้ตามความต้องการ 

 การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศกึษาสำนึก 

 การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึก(heuristic evaluation) [6] เป็นวิธีอันหนึ่งที่ใช้สำหรับ

ประเมนิส่วนต่อประสานผู้ใช้ การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใชด้้วยวิธีน้ีทำด้วยการพิจารณาส่วนต่อประสานผู้ใช้ของ

ระบบโดยตรงและระบุปัญหาที่พบ ในการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึก ผู้ประเมินควรต้องมีกฎที่

แน่นอนสำหรับการประเมนิ เพื่อท่ีจะได้ดำเนนิการประเมนิส่วนต่อประสานผู้ใชต้ามกฎเหล่านัน้ กฎ 10 ข้อที ่นำเสนอ

ไวใ้น [6] และ[7] เพื่อใชป้ระเมินส่วนต่อประสานผู้ใช ้กฎเหล่านี้เป็นคำแนะนำการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้ใช้

งานได้ง่ายและมปีระสิทธิภาพ รายละเอยีดกฎ 10 ข้อ ได้แก่ 

 1. การออกแบบควรแจ้งให้ผู ้ใช้ได้รับทราบสถานะการทำงานของระบบขณะที่ผู ้ใช้กำลังกระทำอะไร

บางอย่างกับระบบ สถานการณ์ทำงานของระบบอาจจะแจ้งให้ผู้ใชท้ราบในรูปแบบของผลป้อนกลับ (feedback) 

 2. การออกแบบควรใช้ภาษาที่ผู้ใช้คุ้นเคย สำหรับกรณีนี้ผู้ใช้สามารถช่วยผู้ออกแบบในการพิจารณา

คำศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยได้ 

 3. การออกแบบควรมีช่องทางให้ผู ้ใช้เลือกในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้ นหรือกรณีที่ผู้ใช้ต้องการ

ยกเลิกงานบางอย่างโดยท่ีผู้ใช้ไม่ตอ้งทำอะไรเพิ่มเตมิ ตัวอย่างเช่นการมปุ่ีม undo หรือ redo เป็นต้น 

 4. การออกแบบควรเป็นรูปแบบเดียวกันและจัดวางตำแหน่งให้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ปุ่มควบคุม  

การทำงานของระบบควรมรูีปแบบเหมอืนกัน เป็นต้น 

 5. การออกแบบควรป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 

ความผิดพลาดที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ใช้และความผิดพลาดที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ใช้ ตัวอย่างของ

การป้องกันความผิดพลาดเช่น มีตัวอย่างข้อมูลแสดงให้ผู้ใช้เห็นสำหรับการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือการมี

ข้อความยนืยันให้กับผู้ใชก้่อนท่ีจะมีการลบข้อมูลจรงิ เป็นต้น  

 6. การออกแบบควรลดภาระการจำข้อมูลของผู้ใช้สำหรับการทำงานกับระบบ ตัวอย่างเช่น การอำนวย

ความสะดวกด้วยเครื่องมือที่เป็นช่องเลือกแบบดึงลง (drop-down list box) เพื่อแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการบันทึก 

เป็นต้น 
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 7. การออกแบบควรมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เช่น การมีปุ่มทางลัด (shortcut) ให้กับผู้ใช้ที ่มี

ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

 8. การออกแบบควรแสดงเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น 

 9. การออกแบบควรแสดงข้อความให้ผู้ใช้รับทราบในกรณีท่ีมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อความท่ีแสดงควร

ระบุสาเหตุและวิธีแกไ้ขปัญหาให้กับผู้ใชไ้ด้รับทราบ 

 10. การออกแบบควรมสี่วนของเอกสารท่ีทำให้ผู้ใช้เข้าใจการทำงานของระบบ สิ่งน้ีจะตอ้งให้ผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่าง การทำเป็นรายการเชื่อมโยงให้กับผู้ใช้ เป็นต้น 

 ในการประเมินผู้วิจัยได้นำกฎ 10 ข้อข้างต้นมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามและนำแบบสอบถามไปให้ทีม

ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้ประเมิน เมื่อทีมผู้พัฒนาระบบทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนำผลดังกล่าวมา

ทบทวนการออกแบบต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบอีกรอบหนึ่ง จนในที่สุดผู้วิจัยจึงได้ต้นแบบส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา ซึ่งต้นแบบดังกล่าวนี้สามารถ

นำไปใชป้ระโยชน์สำหรับการปรับปรุงส่วนต่อประสานงานผู้ใชข้องระบบได้ต่อไปในอนาคต 

  
ภาพที่ 1 ส่วนต่อประสานผู้ใชเ้ดมิของระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ี  

 

ผลการศึกษา 
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 การประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึกของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา 

 ผู้วิจัยทำการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึกของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา โดยการพิจารณาส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบที่แสดงในภาพที่ 1 อ้างอิงตามกฎ  

10 ข้อท่ีได้นำเสนอไปแลว้ข้างต้น ผลของการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบแสดงรายละเอยีดดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยเพิ่มแถบโหลด (loading bar) เพื่อแสดงสถานะการทำงานของระบบเมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหา ทำให้

ผู้ใช้ได้เห็นความก้าวหน้าในการทำงานของระบบสำหรับการค้นหาข้อมูล ซึ่งแถบโหลดจะแสดงเป็นตัวเลขและ

ความยาวของแถบสีท่ีสอดคล้องกับความก้าวหนา้ในการทำงานของระบบสำหรับการค้นหาข้อมูล 

 2. เนื่องจากส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบในภาพที่ 1 มีการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย

และคำศัพท์ท่ีสื่อความหมายไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้ดังน้ี  

  2.1 เพิ่มปุ่มสับเปลี่ยน (toggle button) การแสดงผลระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.2 เปลี่ยนข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย ได้แก่ ปรับ base layer เป็น จังหวัด ปรับ 

overlays เป็น พื้นท่ี ปรับ contour เป็นสถานท่ี 

 2.3 เปลี่ยนคำศัพท์ “คำอธิบาย” เป็น “สัญลักษณ์แผนที่” 

 3. ผู้วิจัยเพิ่มปุ่ม home และปุ่ม cancel ไว้ที่ส่วนบนของส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบตามลำดับ ปุ่ม 

home ทำให้ผู้ใช้สามารถไปที่หน้าแรกของระบบได้และปุ่ม cancel ทำให้ผู้ใช้สามารถยกเลิกงานที่กำลังทำอยู่ได้  

นับเป็นทางเลอืกให้กับผู้ใชห้ากมคีวามผิดพลาดเกิดขึ้นหรือหากผู้ใชต้อ้งการยกเลิกงานท่ีกำลังดำเนนิการอยู่ 

 4. ส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบในภาพที่ 1 มีการจัดวางส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่แล้ว 

เพียงแต่ในการเพิ่มส่วนอื่น ๆ เข้ามาเช่น ปุ่มหรือแถบต่าง ๆ เป็นต้น ผู้วิจัยจะคำนึงถึงแบบและสีของส่วนที่เพิ่มเขา้

มาเพื่อให้มกีารออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใชข้องระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 5. ผู้วิจัยเพิ่มตัวอย่างขอ้มูลซึ่งแสดงเป็นตัวอักษรสีเทาในช่องการค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อเป็นตัวอย่าง

ให้กับผู้ใชใ้นการกรอกข้อมูลค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว ทำให้โอกาสท่ีจะเกดิความผิดพลาดลดลง 

 6. ผู้วิจัยปรับช่องการค้นหาสถานที่ที่ปรากฎในส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบในรูปที่1 จากเดิมเป็น

ช่องที่ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นช่องเลือกแบบดึงลง ทำให้ช่วยลดภาระการจำข้อมูล

ของผู้ใชส้ำหรับการทำงานกับระบบ 

 7. ผู้วิจัยเพิ่มปุ่มขยายขนาดตัวอักษรไว้ท่ีส่วนบนของส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบ ปุ่มขยายขนาดตัวอักษร

ทำให้ตัวอักษรบนหนา้จอแสดงผลมขีนาดใหญ่ขึน้ ทำให้รองรับกับผู้ใช้ท่ีมีความหลากหลายเกี่ยวกับเร่ืองค่าสายตา 

 8. ส่วนต่อประสานผู้ใชเ้ดิมของระบบในภาพท่ี 1 แสดงเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการทำงาน

ของระบบได้เป็นอย่างดแีละครบถ้วน 

 9. ผู้วิจัยแนะนำให้เพิ่มการแสดงขอ้ความให้ผู้ใชท้ราบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อความท่ีแสดงจะระบุ

สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช ้ได้แก่ หากผู้ใชบั้นทึกช่ือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีต้องการค้นหาไม่ถูกต้อง 

ระบบจะแสดงขอ้ความดังน้ี “ชื่อสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มีอยู่ในฐานขอ้มูล กรุณาค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่อกีครัง้” 

 10. ผู้วิจัยเพิ่มปุ่ม help ไว้ที่ส่วนบนด้านมุมขวาสุดของส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถ

มองเห็นง่ายและสะดวกกับผู้ใชใ้นการต้องการข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สำหรับทำงานกับระบบ 
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ภาพที่ 2 ตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใชข้องระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชงิพื้นท่ี  

 

 หลังจากประเมนิส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบในภาพท่ี 1 ด้วยวธีิการประเมินแบบศกึษาสำนึก อ้างอิง

ตามกฎ 10 ข้อดังท่ีอธิบายไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้นำผลท่ีได้จากการประเมินไปปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของ

ระบบในภาพที่ 1 แล้วพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุม

ปากบารา ดังแสดงในภาพท่ี 2  ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบในภาพท่ี 

1 กับต้นแบบส่วนต่อประสานผู ้ใช้ของระบบในรูปที ่ 2 โดยการให้ทีมผู ้พัฒนาระบบจำนวน 3 คนเป็นผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีผู้วจิัยเตรียมไว้ ลักษณะของคำถามเป็นคำถามแบบปลายปิดจำนวน 9 ข้อและคำถามแบบปลายเปิด

จำนวน 1 ข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ คำถามปลายปิดจำนวน 9 ข้อแสดงดังนี้ 

 ข้อ 1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชม้กีารปรับปรุงจากส่วนต่อประสานกับผู้ใชอ้ันเดิม  

 ข้อ 2 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชแ้สดงสถานะการทำงานของระบบให้ผู้ใช้ทราบ  

 ข้อ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชม้ปุ่ีมให้กับผู้ใช้เลอืกแสดงขอ้มูลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

 ข้อ 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชม้ีปุ่มให้ผู้ใชส้ามารถยกเลิกการทำงานหรือไปท่ีหน้าแรกของระบบได้  

 ข้อ 5 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชแ้สดงขอ้ความท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันบนหน้าจอแสดงผล  
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 ข้อ 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชแ้สดงตัวอย่างขอ้มูลให้ผู้ใชเ้ห็นสำหรับการค้นหาข้อมูล  

 ข้อ 7 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้ไม่ต้องคีย์

ข้อมูลเองสามารถเลอืกจาก drop down list ได้เลย  

 ข้อ 8 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการขยายขนาด

ตัวอักษร  

 ข้อ 9 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชม้ปุ่ีม i ให้กับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลอื 

 ผลการเปรียบเทียบระหว่างส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบกับต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบท่ี

ถูกนำเสนอในงานวิจัยนี้ ทีมผู้พัฒนาระบบทุกคนมีความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของ

ระบบท่ีถูกนำเสนอในงานวจิัยนี้ ใชง้านได้ง่ายขึน้ มคีวามยดืหยุ่นและมีเคร่ืองมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มาก

ขึ้น เช่น เมนูสำหรับเปลี่ยนภาษาเหมาะสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและปุ่มขยายขนาดตัวอักษร 

เป็นต้น ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานกับระบบเช่น การใช้ช่องเลือกแบบดึงลงและการแสดงตัวอย่างข้อมูล

สำหรับการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้กับระบบตลอดเวลา เช่นการแสดงแถบ

โหลดให้ผู้ใช้เห็นสถานะการทำงานของระบบ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามทีมผู้พัฒนาระบบได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ให้กับตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใชข้องระบบท่ีถูกนำเสนอในงานวจิัยนี้ดว้ย ได้แก่ ควรมกีารแสดงช่ือหมู่บ้านร่วมกับ

เลขท่ีหมู่บ้านซึ่งปรากฏทางด้านซ้ายของส่วนต่อประสานผู้ใช้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสานผู ้ใช้ของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื ้นที่ 

กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา ด้วยวิธีการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบศึกษาสำนึก จากผลการประเมินส่วนต่อ

ประสานผู้ใชเ้ดิมของระบบการจัดการฐานข้อมูลเชงิพื้นท่ี กรณีศึกษาชุมนุมปากบารา พบว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิม

ของระบบ ออกแบบได้สอดคล้องกับกฎที่ใช้ประเมินเพียง 2 ข้อจากกฎที่ใช้ประเมินทั้งหมดจำนวน 10 ข้อ ได้แก่  

การแสดงข้อมูลได้อย่างเป็นหมวดหมู ่และการแสดงเฉพาะข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องและจำเป็น เท่านั ้น ทั ้งนี ้เพราะ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมนุมปากบาราจะเน้นในเรื่องของ 

การจัดเก็บข้อมูลเป็นหลัก ทำให้การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบไม่เป็นไปตามกฎท่ีใช้ประเมินส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้ที่เหลืออีก 8 ข้อ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้เดิมของระบบได้หลาย

จุดและพัฒนาตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใชข้องระบบขึน้มา และเมื่อผู้วิจัยทำการเปรียบเทียบระหว่างส่วนต่อประสาน

ผู้ใช้เดิมของระบบและต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ที ่ถูกนำเสนอในงานวิจัยนี้ด้วยการตอบแบบสอบถามโดยทีม

ผู้พัฒนาระบบ ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบแสดงได้อย่างชัดเจนว่าตน้แบบส่วนต่อประสานผู้ใชท่ี้ถูกนำเสนอในงานวิจัย

นี้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆเช่น การออกแบบ 

ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานสำหรับนักท่องเท่ียวชาวจีนเพื่อการบริโภคสินค้าในประเทศไทย กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลเวลิด ์[8] เป็นตน้ 

 ในอนาคตผู้วิจัยวางแผนท่ีจะประเมินส่วนต่อประสานผู้ใชด้้วยวธีิอ่ืน เพราะการประเมนิส่วนต่อประสานผู้ใช้

แบบศึกษาสำนึกเป็นการค้นพบปัญหาด้วยการพิจารณาจากส่วนต่อประสานผู้ใช้ของระบบโดยตรง ดังนั้นปัญหาที่

พบจึงเป็นเพียงปัญหาที่คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการทำงานจริงของระบบมากกว่า ผู้วิจัยคาดหวังที่จะให้นำ

ต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ไปพัฒนาและใช้งานจริงสำหรับในการพัฒนาระบบในระยะถัดไปและดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการใช้งานและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีปริมาณมาก

เพยีงพอสำหรับนำมาใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใชใ้ห้สามารถใชง้านง่ายตรงกับความต้องการ

ของผู้ใชม้ากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่งผลกระทบต่อท้ังทางร่ายกาย 

จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ จากการระบาดรอบใหม่ ปัญหาท่ีพบ คือ แรงงานชาวพม่า โดยพบว่า ปัญหาที่สำคัญของ

แรงงานชาวพม่า คือ การสื่อสาร ซึ่งเมื่อการสื่อสารไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจน ก็ยิ่งทำให้การแพร่เชื้อมีอัตราเพ่ิมขึน้ ดังนั้น

การให้ความรู้เร่ืองการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาของแรงงานชาวพม่า วัตถุประสงค์พัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่า

เพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อนำข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏบัิตติัว

ในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ แอพพลิเคชันถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรมสร้างแอพพลิเคชัน

สำเร็จรูป Thunkable โดยสามารถใช้ได้ใน โมบายล์แอพพลิเคชันระบบแอนดรอยด์และระบบปฏบัิตทิดลองใชใ้นบัณฑิต  

คณะพยาบลศาสตร์ รุ่นท่ี 4 มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 35 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกัน

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 85.71 และ

คุณภาพของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคดิเป็นร้อยละ 88.57 ควรมกีารพัฒนาแอปพลเิคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัส 

โคโรนา (Covid-19) สำหรับระบบปฏบัิตกิาร IOS  
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Abstract  
 From the Covid-19 situation, the rate is increasing. It affects both physically, mentally, socially and 

economically. From the new outbreak, the problem encountered was the Burmese migrants. It was found that the 

main problem of Burmese migrants was communication. This makes Myanmar workers a more vulnerable group 

that increases the rate of infection. Recognizing the importance of educating Myanmar workers about Covid-19 

prevention Objective to develop Burmese language applications for the prevention of covid-19 on the Android 

operating system. To bring accurate information on how to prevent infection and reduce the spread of infection. The 

application was developed using the Thunkable built-in application builder. Android mobile application and 

experimental operating system in 35 graduated of Nursing, Class 4, Nakhon Pathom Rajabhat University 

The results showed that the sample group had average satisfaction scores on the Burmese language 

application for the prevention of Covid-19 on the Android operating system. Most of them are in highest level with 

85.71% and quality of Myanmar language apps for Covid-19 prevention on Android operating system. Most of 

them were at a highest level, accounting for 88.57%. For the further should be develop a Burmese language 

application for Covid-19 prevention for the IOS operating system. 
 

Keywords:  Applications, Myanmar, Burmese, Covid-19 
 

บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) เร่ิมต้นท่ีเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีน (Wang et 

al., 2020) พบว่ามีแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อท่ัวโลก รวมท้ังหมด 220 ประเทศ  

โดยนับตัง้แต่เดอืนมกราคม 2563 จนถึงเดอืนสิงหาคม 2564 มจีำนวนผู้ตดิเชื้อสะสม 207,046,003 ราย ซึ่งในจำนวนนี้

มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 4,359,708 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) สำหรับในประเทศไทยตั้งแต่

เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564  มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมท้ังหมด 885,275 ราย ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตจำนวน 

7,343 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) จากการรายงานสถานการณ์ของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงสิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 18,632 ราย ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต จำนวน 207 ราย  

(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ซึ่งไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อท้ังทางร่ายกาย จิตใจ 

สังคมและเศรษฐกิจ จากการระบาดรอบใหม่ ปัญหาที่พบ คือ แรงงานชาวพม่า โดยพบว่า ปัญหาที่สำคัญของแรงงาน

ชาวพม่า คือ การสื่อสาร ซึ่งเมื่อการสื่อสารไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจน ยิ่งทำให้แรงงานชาวพม่าเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีทำให้ 

การแพร่เชื้อมีอัตราเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ภาคตะวันตกท่ีมีแรงงานชาวพม่าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น

คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกระดับ จึงเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เร่ือง 

การป้องกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้กับแรงงานชาวพม่าในการป้องกันการแพร่การะจายเชื้อ  

จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้เร่ืองการป้องกันเกี่ยวกับโรคของแรงงานชาวพม่า ผู้วิจัยจึง

ได้สนใจพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

เพื่อนำข้อมูลท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อในรูปแบบวิดีโอ 

อนิโฟกราฟฟคิ (Info graphic) เป็นภาษาพม่า มาใช้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตติัวในการป้องกันการติด

เชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อในชาวพม่าต่อไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาแอปพลเิคชันภาษาพม่าในการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

2. เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติ 

การแอนดรอยด ์

3. เพื่อประเมนิความพงึพอใจของผู้ใชท่ี้มตี่อแอปพลเิคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทำวิจัยการพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ ทำการศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตัง้แต่เดอืนกรกฏาคม 2564 

– มกราคม 2565  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาษาพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เร่ือง การปฏิบัติตัวและการป้องกันโรค

ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

1. แบบประเมินคุณ ภาพแอปพลิ เคชันภาษาพม่า เพื่ อการป้องกัน ไว รัสโคโรนา (Covid-19) บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของ ชินวัจน์ งามวรรณากร (2562) โดยแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสื่อการสอน

บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาและการดำเนนิเร่ือง 2) ด้าน

ภาพ ภาษา และเสียง 3) ด้านตัวอักษรและสี และ 4) ด้านจัดการนำเสนอ โดยข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5 หมายถงึ ระดับมากที่สุด   4 หมายถึง ระดับมาก   3 หมายถึง ระดับปานกลาง  

2 หมายถึง ระดับนอ้ย   1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด  

คะแนนมีตั้งแต่ 20-100 คะแนน แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 20-47 หมายถึง คุณภาพ

แอปพลิเคชันอยู่ระดับน้อย คะแนน 48-75 หมายถึง คุณภาพแอปพลิเคชันอยู่ระดับปานกลาง คะแนน 76-100 

หมายถงึ คุณภาพแอปพลเิคชันอยู่ระดับมาก 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแอปพลิเคชันภาษาพม่า เพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

บนระบบปฏิบัติกการแอนดรอยด์ ของ ชินวัจน์ งามวรรณากร (2562) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อ 

แอปพลิเคชันภาษาพม่า จำนวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) เนื้อหาแอปพลิเคชัน 2) การนำเสนอเนื้อหา และ  

3) การจัดการแอปพลิเคชัน โดยข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ ประกอบด้วย  

5 หมายถงึ ระดับมากที่สุด   4 หมายถงึ ระดับมาก   3 หมายถงึ ระดับปานกลาง  

2 หมายถงึ ระดับนอ้ย   1 หมายถงึ ระดับนอ้ยท่ีสุด 

คะแนนมตีัง้แต่ 18-90 คะแนน แบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 18-42 หมายถึง ความพึงพอใจ

ต่อแอปพลิเคชันอยู่ระดับน้อย คะแนน 43-67 หมายถึง ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ระดับปานกลาง คะแนน  

68-90 หมายถึง ความพงึพอใจต่อแอปพลิเคชันอยู่ระดับมาก 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ขั้นตอนการสร้างแอปพลิเคชนั มขีั้นตอนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) 2) 

การลงมอืปฏบัิต ิ(Do) 3) การตรวจสอบ (Check) และ 4) การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกัน

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

วางแผนการออกแบบต้นแบบแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการนำความรู้และผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัว 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) มาวางแผนโดยแนวทางการวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน

ท่ีสำคัญมดีังนี้  

          
 

ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของโปรแกรม 
 

ขั้นตอนที่ 2 การลงมอืปฏบิัต ิ(Do) เป็นการดำเนนิการสรา้งการทำงานของแอปพลเิคชัน (วิธีการ

ป้องกันไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ส่วนเนื้อหา 

วธีิการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) (WHO,2020) 

1. ล้างมอืให้สะอาดอยู่เสมอด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่และน้ำสะอาด 

2. เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร 

3. สวมหนา้กากอนามัยป้องกัน 

4. หลกีเล่ียงการสัมผัสตา จมูกและปาก 

5. หลกีเล่ียงสถานท่ีแออัด 

6. ปิดจมูกและปากทุกครัง้ เมื่อไอหรือจาม  

7. หากมไีข้ ไอจามและหายใจลำบาก ควรพบแพทย ์

ภาษาพมา่ 

COVID-19 ဘယ်လ ိုပြန  ြ်  ွားနနလ ဲ

1. သင၏်လက်က ိုအရက်ဂျယ်လ်ပြင အ်မ ဲန ွားြါ။  ြ်ပြ နငှ န်ရသန   ်

2. ၁-၂  ီတ အက  အန ွားထ ွားြါ။ 

3. အက အက ယ် mask တြ်ြါ။ 

4. ထ ထ      ျက်စ , န ှန ါငွ်ားနငှ် ြါွားစြ်န ှ ငက်ကဉ်ြါ။ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

5. လူထထူြ်နသ နနရ  ျ ွားက ိုန ှ ငြ်ါ။ 

6. သင၏်န ှန ါငွ်ားနငှ ြ်ါွားစြ်က ိုအမ ဲြ ိုွားအိုြ်ြါ။ န ျ ငွ်ား  ိုွားသ ို   ဟိုတ်န ှန ျနသ အ ါ 

7. သင တ် ငြ်ျ ွားပ ငွ်ား၊ န ျ ငွ်ား  ိုွားပ ငွ်ား၊ 

န ှန ျပ ငွ်ားနငှ အ်သက် ှှူရ က် ဲပ ငွ်ား ှ လျှင ်ရ  နန်ငှ ပ်ြြါ။ 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานแอปพลเิคชัน (วิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

                        
 

                        
 

ขั้นตอนการทำงานแอปพลิเคชัน (วิธกีารสวม-ถอด หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธ)ี 

ส่วนเนื้อหา 

เมื่อสวมหนา้กาก (unicef, 2021) 

1. เร่ิมตน้ดว้ยการลา้งมือด้วยสบู่และนำ้ก่อนสวมหนา้กากเสมอ 

2. หนา้กากต้องสะอาด ไมฉ่ีกขาดหรือมรูี หากหน้ากากสกปรกหรือฉีกขาดไม่ควรนำมาสวม 

3. ปรับหนา้กากให้ปิดปาก จมกู และคางพอด ีไม่มชี่องว่างด้านขา้ง 

4. หนา้กากต้องสวมแล้วหายใจได้สบาย 

ขณะสวมหนา้กาก 

1. เปลี่ยนสวมช้ินใหม่หากหน้ากากสกปรกหรอืเปียก 

2. อย่าดึงหน้ากากลงมาไวใ้ตจ้มูกหรือคาง หรือสวมไว้บนศีรษะ หนา้กากทีปิ่ดปากและจมกูจึงจะป้องกันเชื้อโรค

ได้เต็มท่ี 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

3. อย่าจับหนา้กากขณะสวม 

เมื่อถอดหนา้กาก 

1. ล้างมอืก่อนถอดหนา้กาก 

2. ใชม้อืจับท่ียางยดืหรือเชอืก เลี่ยงการจับด้านหน้าของหนา้กาก 

3. ล้างมอืหลังจากถอดหน้ากาก 

4. ควรซักทำความสะอาดหนา้กากผ้าหลังการใชง้านทุกครัง้และเก็บหนา้กากในถุงที่สะอาด 

5. หนา้กากทางการแพทย์ใชไ้ดค้รัง้เดียว ควรท้ิงหนา้กากดังกลา่วในถังท่ีมีฝาปดิ 

ภาษาพมา่ 

Mask တပ်တ ဲ့အခါ 

1. 

အမ ဲတ ်ွား ျက်န ှြ ိုွားနြေါ် ျမြီွား တ ိုင ီ် ြ်ပြ နဲ  နရနငှ သ်င၏်လက် ျ ွားက ိုန ွားနကက ပ ငွ်ားပြင် စတငြ်ါ။ 

2. အ  ိုြါ ျက်န ှြ ိုွားသန်   ငှွ်ားတဲ ပြစ်ရြါ ည်။  က ိုက်ြါ၊ အနြါက် ြါြါ 

 ျက်န ှြ ိုွားသည်ညစ်ြတ်သည်သ ို   ဟိုတ်စိုတ်မြဲလျှင၎်ငွ်ားက ို  တ်သင ြ်ါ။ 

3. ယငွ်ားနစှ်ြက် က  ဟ ျက ် တ ငွ်ား, န ှန ါငွ်ားနငှ် န ွားနစ က ိုြ ိုွားလွှ ်ွားရနအ် ျက်န ှြ ိုွား။ 

4.  ျက်န ှြ ိုွား တ် ငပ် ငွ်ားနငှ် အမင   ်က ို ှှူရ  ကရ် ညပ်ြစ်သည။်  

 

Mask တပ်နေစဉ် 

1.  ျက်န ှြ ိုွားသညည်စ်ြတသ်ညသ် ို   ဟိုတ်စ ိုနနလျှငအ်သစ်တစ် ိုသ ို  နပြ ငွ်ားြါ။ 

2.  ျက်န ှြ ိုွားက ိုန ှန ါငွ်ားသ ို   ဟိုတ်န ွားနစ နအ က်သ ို     ြဲါနငှ ။် သ ို   ဟိုတ် ဦွား န ါငွ်ား၌ ၀ 

တ်ထ ွားသည ်နရ ဂါြ ိုွား ွှ ွား ျ ွားရန ်ှက က ယ်ရနသ်င၏်ြါွားစြ်နငှ န် ှန ါငွ်ားက ိုအိုြ်ြါ။ 

3. Mask တြ်နနစဉ် ထ ြါနငှ ။် 

 

Mask က ိုဖယရ်  ှားတ ဲ့အခါ 

1.  ျက်န ှြ ိုွား ြယ် ှ ွား ီသင၏်လက်န ွားနကက ြါ။ 

2. သင၏်လက်က ို elastic သ ို   ဟိုတ်ကက  ွားနြေါ်တ ငသ် ိုွားြါ။ mask က ို ထ ြါနဲ   

3.  ျက်န ှြ ိုွားက ိုြယ်  ှွားမြီွားနန က်သင၏်လက်န ွားနကက ြါ။ 

4. 

အထည ်ျက်န ှြ ိုွားတ ိုငွ်ားအသ ိုွားပြ   က ိုအမြီွားန ွားနကက မြီွားသန်   ှငွ်ားတဲ အ တ်ထ ဲ ှသ  ်ွားထ ွားတဲ ရြါ 

ည။် 

5. န ွားဘက်  ိုငရ်  ျကန် ှြ ိုွား ျ ွားတစ် ါသ သ ိုွားန ိုငတ်ယ်။ 

ထ ိုသ ို  နသ  ျက်န ှြ ိုွား ျ ွားက ိုအြ ိုွားြါနသ အ   က်ြ ိုွားထသဲ ို  ြစ်သင သ်ည။် 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานแอปพลเิคชัน (วิธีการสวม-ถอด หนา้กากอนามัยอย่างถูกวธิี) 

                        
 

                         
 

ขั้นตอนการทำงานแอปพลิเคชัน (วิธีการลา้งมอื 7 ขั้นตอน) 

ส่วนเนื้อหา 

7 ขั้นตอนการลา้งมอืใหส้ะอาด (สำนักงานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ: สสส.), 2563) 

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้ฝ่ามือถฝู่ามือ 

ขั้นตอนท่ี 2 ถูหลังมอืและซอกนิว้ ทัง้ 2 ข้าง 

ขัน้ตอนท่ี 3 ใชฝ้่ามือถฝู่ามือ และถูซอกนิ้ว ทัง้ 2 ข้าง 

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้หลังนิ้วมอืถูฝ่ามอื สลับกัน ทัง้ 2 ข้าง 

ขั้นตอนท่ี 5 ถูบริเวณนิ้วหัวแม่มอืดว้ยฝ่ามือ โดยการกำแล้วหมุนแบบนี้ 

ขั้นตอนท่ี 6 ใชป้ลายนิว้มอื ถูลงบนฝ่ามอื 

ขั้นตอนท่ี 7 ถูรอบๆ ข้อมอื 

ภาษาพมา่ 

လက်က ိုနသ ျ စ  န ွားရနအ် င  ်၇  င  ်

အ င  ်၁ သင၏်လကြ် ါွားက ိုသင၏်လက်ြ ါွားပြင ြ် တ်တ ိုက်ြါ။ 

အ င  ်၂ သင၏်လက်နန က်ဘက်နငှ လ်က်န ျ ငွ်ားနစ်ှြက်က ိုြ တ်နြွားြါ။ 

အ င  ်၃ လက်ြ ါွားက ိုြ တ်တ ိုက်ရနန်ငှ လ်က်နစ်ှဘက်ကက ွားက ိုြ တ်နြွားြါ။ 

အ င  ်၄ - လက်ြ ါွားနစ်ှြက်က ိုလက်ြ ါွားနစ်ှြက်နဲ  တစ်လှည စ်ီြ တ်နြွားြါ။ 

အ င  ်(၅) လက် နနရ က ိုလက်ြ ါွားပြင ြ် တ်နြွားြါ။ ဒအီတ ိုငွ်ားက ိုငမ်ြီွားလှည ပ် ငွ်ားပြင  ်
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အ င  ်(၆) သင၏်လက်ြ ါွားက ိုသင၏်လကြ် ါွားနြေါ်ြ တ်နြွားြါ။ 

အ င  ်၇။ လက်နက က် တ်တစ်  ိုက်က ိုြ တ်နြွားြါ။ 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานแอปพลเิคชัน (วิธีการลา้งมอื 7 ขั้นตอน) 

                       
 

                         
 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) โดยให้ผูท้รงคณุวุฒิตรวจสอบ  

เมื่อสร้างแอปพลิเคชันต้นแบบเสร็จแล้วจะต้องนำไปตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของแอป

พลิเคชัน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาแอปพลิชันจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน 

ด้านสุขภาพและด้านภาษาพม่า 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (Act) เปน็การปรบัปรุงแอปพลเิคชันต้นแบบตามคำแนะนำ 

เมื่อตรวจสอบแอปพลิเคชันต้นแบบเสร็จแล้ว จึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิท่ี

ตรวจสอบเนื้อหาแอปพลชิัน จนกระท่ังมคีวามเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

การพทิักษ์สทิธิของกลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยดำเนินการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยดำเนินการขออนุญาตรวบรวมข้อมูลตาม

ขั้นตอนการวจิัย คือ ผู้วิจัยแนะนำตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ วธีิการรวบรวมข้อมูล และประโยชน์ท่ี

จะได้รับ ผู้วิจัยดำเนินการทดลองการใช้แอปพลิเคชันตามขั้นตอนกับกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างปฏิ เสธการเข้า

ร่วมหรือต้องการออกจากการวิจัยสามารถกระทำได้ตลอดเวลา จะไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างและผู้ร่วมทำ

การวจิัย คำตอบหรอืขอ้มูลทุกอย่างท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ได้เก็บเป็นความลับโดยไม่ระบุช่ือ-นามสกุลแต่จะใช้

รหัสแทน ในการนำเสนอขอ้มูลจะนำเสนอข้อมูลในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย หากมขี้อสงสัยเกี่ยวกับการ
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วจิัย กลุ่มตัวอย่างสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา และให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวจิัยด้วยตนเอง เมื่อ

กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วจิัยให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการวิจัยจากนั้นผู้วิจัยจึงดำเนินการรวบรวม

ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นดำเนนิการ 

1.1 ผู้วิจัยสำรวจรายชื่อบัณฑิต รุ่นท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตาม

คุณสมบัตท่ีิกำหนดเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

1.1.1 สามารถอ่าน เขียนและฟังภาษาพม่าได้ 

1.1.2 ผ่านการเรียนรายวชิาภาษาพม่าเบือ้งต้น  

1.2 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ตามคุณสมบัติ ท่ีกำหนดเพื่อแนะนำตัวเองพร้อมท้ังชี้แจง

วัตถุประสงค์ วธีิการรวบรวมขอ้มูลของการวจิัยรับทราบ ขอความร่วมมือและขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

1.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างยนิยอมเข้าร่วมการวจิัยแลว้ ผู้วจิัยจึงให้ลงลายมอืช่ือในแบบฟอร์มแสดงความ

ยนิยอมเข้าร่วมการวิจัย 

1.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันภาษาพม่า เพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ชินวัจน์ งามวรรณากร, 2562) 2) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแอปพลิเคชัน

ภาษาพม่า เพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติกการแอนดรอยด์ (ชินวัจน์ งามวรรณากร, 2562) 

โดยใชร้ะยะเวลาในการตอบคำถามประมาณ 20-30 นาที  

1.5 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้นำไปวิเคราะห์โดยวิธี

ทางสถิต ิ

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม- 30 ธันวาคม 2564  

การวิเคราะห์ข้อมลู  

วเิคราะห์ดว้ยสถิตพิรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ คา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามระดับ การวัด

ของขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ซึ่งมผีลการศึกษาดังนี้ 



146 
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ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลท่ัวไป (n=35) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

1.เพศ                                                                         

ชาย 3 8.57 

หญิง 32 91.43 

2.อาย ุ   

25-30 ป ี 26 74.29 

31-36 ป ี 9 25.71 

3.รายได้/เดอืน   

15,000 - 20,000 บาท 2 5.71 

20,001- 25,000 บาท 12 34.29 

25,001 - 30,000 บาท 16 45.71 

30,001 ขึ้นไป 5 14.29 
       

 

จากตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.43 (n = 32) ช่วงอายุอยู่ท่ีช่วง  

25-30 ปี ร้อยละ 74.29 (n = 26) ตามลำดับ นอกจากนั้นรายได้/เดอืนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 25,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 

45.71 (n = 16) รองลงมาอยู่ท่ี 20,001- 25,000 บาท ร้อยละ 34.29 (n = 12) 30,001 ขึน้ไป ร้อยละ 14.29 (n = 5) 

และ 15,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 5.71 (n = 2) ตามลำดับ 
 

ตารางที ่2 ความพงึพอใจของแอปพลเิคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏบัิตกิาร

แอนดรอยด์ (n=35)  

ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันภาษาพมา่ 

เพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

จำนวน ร้อยละ 

น้อย 0 0 

มาก 5 14.29 

มากที่สุด 30 85.71 

รวม 35 100.00 

         

จากตารางท่ี 2 สำหรับความพงึพอใจของแอปพลเิคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

บนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคดิเป็นร้อยละ 85.71 (n = 30) รองลงมาคือ

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 14.29 (n = 5)  
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ตารางที่ 3 คุณภาพของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏบัิตกิารแอน

ดรอยด์ (n=35) 

คุณภาพของแอปพลเิคชันภาษาพมา่ 

เพื่อการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

จำนวน ร้อยละ 

น้อย 0 0 

มาก 4 11.43 

มากที่สุด 31 88.57 

รวม 35 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 สำหรับคุณภาพของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บน

ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคดิเป็นร้อยละ 88.57 (n = 31) รองลงมาคือระดับมาก 

คิดเป็นร้อยละ 11.43 (n = 4)   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาแอปพลเิคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บน

ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด ์ผลการวจิัยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี ้

1. แอปพลิเคชันภาษาพม่าท่ีมีเนื้อหาจำนวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

จำนวน 6 ข้อ ด้านการสวมหนา้กากอนามัย จำนวน 12 ข้อ และด้านการล้างมอื จำนวน 7 ข้อ 

2. ความพึงพอใจของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏบัิติการแอน

ดรอยด์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 85.71 (n = 30) รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 14.29 

(n = 5)  

3. คุณภาพของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 88.57 (n = 31) รองลงมาคือระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 11.43 

(n = 4)   

อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าความพึงพอใจของแอปพลิเคชันภาษาพม่าเพื่อการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.71 (n = 30) ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้

ศกึษาการออกแบบแอปพลิเคชัน ในการนำเสนอเนื้อหามีลำดับขั้นตอน ผู้ใชส้ามารถอ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาได้

ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ให้ท้ังความรู้ในการปฎิบัติตัวการป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ใช้งานง่าย 

สะดวก การแสดงผลมีความชัดเจนสีสันและรูปแบบมีความน่าสนใจ ประกอบกับการออกแบบตัวอักษร ขนาดของ

ตัวอักษร และ สีของตัวอักษร รวมท้ังรูปภาพ คลิปวิดีโอและคำบรรยายในเนื้อหามีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้ความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ เอมย์วกิา พุทธรักษา และคณะ (2560) ได้ศกึษาเร่ืองการพัฒนา
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บทคัดย่อ 
 โครงการนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และการเรียนการ

สอนรูปแบบเรียนในสถานท่ี หรือการเรียนในชั้นเรียนปกติ  ในช่วงวิกฤตท่ีมีโรคระบาด โดยใช้กรณีศึกษา ในรายวิชา 

222241 เทคโนโลยีเครือข่าย ท่ีสามารถเรียนได้ท้ังในแบบออนไลน์และรูปแบบปกต ิผสมผสานกันในสถานการณ์การแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โดยมีกลุ่มประชากรเป็นนิสิตในชั้นเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 เพื่อลดความเสี่ยงใน

การแพร่เชื้อฯ โดยการสำรวจและนำผลมาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้ผลสำรวจใน ด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านเวลาและสถานท่ี 

มีค่าเฉลี่ย 3.59 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 3.56 และด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.46 โดยมีผลในภาพรวม

ความพึงพอใจอยู่ท่ีค่าเฉลี่ย 3.59 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ขณะท่ีการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ 

ในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านการปฎิสัมพันธ์และ

เนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.07 และด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.06 โดยในภาพรวมพบว่านิสิตมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.05  

ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
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Abstract  
 This project is a classroom research to measure satisfaction with online teaching and onsite teaching 

during the Covid-19 epidemic crisis in the subject 222241 Network Technology as a case study that this subject 

can study in both online and onsite for this situation epidemic. The population group is a student in one classroom 

of Information Technology program, Faculty of Information and Communication Technology, University of Phayao 

in the first semester of 2021 to reduce the risk of infection. The method is carry by conducting surveys and using 

the results to process and analyze the data. The results of this research evaluation revealed that the students' 

satisfaction with the online teaching management survey results in a part of technology and equipment is an 

average of 3.74, time and places 3.59, interaction and contents 3.56, learner 3.46, and the overall result of 

satisfaction is an average at 3.95, which is a good level. Meanwhile, the evaluation of on-site instructional 

management in terms of technology and equipment have got an averaged 4.11, in terms of time and place 

3.95, interaction and contents 4.07, learners 4.06 and the satisfaction overall of this situation showed an 

average of 4.05 as a good criteria more than online learning. 
 

Keywords: Satisfaction, Online teaching, On-site instructional 
 

บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนไทยกว่า 15 ล้านคนต้องหยุด

เรียนหรือเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักเรียนไทยไม่ได้เรียนในห้องเรียนเป็นเวลาถึงหนึ่งในสามของปีการศึกษา  

แม้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีจะยกเลิก

วันหยุดเพื่อชดเชยเวลาเรียนท่ีหายไป แต่การขาดเรียนสะสมก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนในระยะยาว และเมื่อถึง

เวลานั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงทุกหน่วยงานของไทยจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อลด

ผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกิดขึน้กับเยาวชนของชาตเิหล่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบเชงิลบอย่างมหาศาล

ในอนาคต [1] 

ในยุคของการระบาด การสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น 

การสอนออนไลน์ หรือเรียนท่ีบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลายคนจะต้องปรับตัว กับระบบการเรียนการสอน 

สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยม หรือระดับมหาวิทยลัย การเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้

ผู้ปกครองช่วยเร่ืองการเรียนการสอนในระยะนี้ และจะเกิดขึ้น อีกหลายเดือน สำหรับในประเทศไทย ในช่วงการระบาด

ระลอกหนึ่ง ระลอกสอง ยังนับว่าโชคดี แต่การระบาดระลอกใหม่ ก็มกีารเลื่อนเปิดเทอมออกไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ช่วงแรก

จึงเป็นช่วงปรับเปลี่ยนวิธีการ ช่วงเวลาท่ีทุกคนอยู่บ้าน ผู้ปกครองทุกคน ก็จะมีหน้าที่ เป็นครูสำหรับเด็กด้วยในเวลา

เดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนของเด็ก ไม่ติดขัด และยังเในภาคการศึกษาแรกของปีท่ีจะมาถึง ยังไม่แน่ว่านักเรียนจะ

ไปโรงเรียนได้ทุกคน อาจต้องสลับกันไป เพื่อลดความหนาแน่น ทุกคนจะต้องช่วยกัน เพื่อไม่ให้การศึกษาของเด็กไทย  

ต้องหยุดหรือขาดตอนไป มีการใช้ระบบการศึกษาทางไกลต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) การเรียนการสอนผ่านทีวี ใช้ระบบออนไลน์ ผ่าน internet เปลี่ยน 

การเรียนการสอนแบบการผสมตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยมีการเตรียมการ และทดลอง เพื่อให้เกิด 

การปรับตัวก่อนเปิดภาคเรียน 
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ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ ผลกระทบอีกด้านของการศึกษาในระดับสูงขึ้น คือวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  

ท่ีเด็กนักเรียนนักศึกษาจะต้องปรับวิธีการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์มากขึ้น ระบบท่ีปรับเปลี่ยนใหม่ ย่อมมีท้ัง

ข้อดีและข้อเสีย ท่ีต้องหาทางปรับปรุง และเลือกในแนวทางท่ีดีท่ีสุดแม้ว่าบางโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัยจะสามารถ

เตรียมตัวรับมือกับการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดี แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 

เป็นการบังคับให้การศึกษาต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเทคโนโลยีในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่หากการศึกษาต้อง

ปรับตัวในระบบออนไลน์ ซึ่งอาจทำการเปลี่ยนภาพรวมของระบบการศึกษา การศึกษาท่ีมีรูปแบบเป็นแพลตฟอร์ม 

(Education platform) นักเรียนจะเป็นฝ่ายเลือกสิ่งท่ีเรียนตามความสนใจ เช่นระบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ แบบเปิดเสรี (Massive Open Online Course : MOOC) นักเรียนเข้าใจความชอบและสิ่งท่ีตัวเองเรียน นักเรียน

อยากเรียนในวิชาท่ีเหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ก็ยากท่ีระบบการศึกษาจะเปลี่ยนกลับสู่รูปแบบเดิม 

(New normal) [2] 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ไว้ว่า

ภาคทฤษฎี ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องดำเนินการจัดทำแผนการสอน

ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมท้ังระบุวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ และวิธีการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 

กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สามารถเสนอขอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติจัดการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัยได้ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสนอขอความเห็นชอบต่อคณบดีและเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ พร้อมแนบรายละเอียดแผนการสอนรายวิชาโดยระบุวัน เวลา จำนวนของนิสิตและความจุของห้องเรียน

ในแต่ละกลุ่มของนิสิตท่ีต้องเข้าชั้นเรียนตลอดภาคการศึกษา และภาคปฏบัิติ ให้จัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนและ/หรือ

การสอนรูปแบบออนไลน์ ท้ังนี้ การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนให้ประธานหลักสูตรวางแผนการจัดกลุ่มนิสิตเข้า 

ชั้นเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่าง ๆ และแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า โดยยึดหลักการรักษาระยะห่างทาง

กายภาพ (Physical distancing) ไม่ให้มีความหนาแน่นในชั้นเรียน และคำนึงถึงความสะดวกของผู้เรียนโดยคณะและ

มหาวทิยาลัยดูแลการจัดกลุ่มของหลักสูตร ให้ปฏบัิตติามหลักการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด [3] 

ในรายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) มีการจัดการเรียนการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ในช่วงระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 การจัดการเรียนการสอน ภาคทฤษฎีมีการสอนแบบออนไลน์ ตามมาตร 

การของมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้เรียนและผู้สอน ผู้วิจัยจึงได้มุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาดังกล่าว ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนา

เรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบปกติ ในรายวิชา 222241 

เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ของนิสิตสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

 

 

 



153 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุภาพร คำรศ (2555) [4] ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

กล่าวว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 357 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้คือ แบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอน

ท่ี 2 ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ ขั้นตอน ท่ี 1 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง 9 ปัจจัย กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และตอนท่ี 3 ถาม

เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตชั้นปีท่ี 1 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้แก่ ปัจจัยพฤตกิรรมทางการเรียน ปัจจัยความคาดหวังของตัวนิสิต และปัจจัยสภาพแวดล้อม

ทางการเรียน ซึ่งมีค่า β ตามลำดับ คือ .20, .13 และ .12 ปัจจัย ดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้

ร้อยละ 12.1 โดยสามารถพยากรณ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

การจัดการเรียนการสอน 

• ด้านผู้เรียน 

• ด้านการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา 

• ด้านเวลาและสถานที ่

• ด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ ์

 

 

ลักษณะสว่นบุคคลของนักศกึษา 

• อายุ 

• เพศ 

• ชัน้ปี 

• อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนออนไลน์ 

• สถานท่ีเรียนออนไลน์ 

• ระบบเครอืขา่ยอินเทอเน็ตในการเรียนรู้

แบบออนไลน ์

 

 

 

ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอน

รูปแบบออนไลน์ และการเรียนการสอน

รูปแบบปกติ ในรายวชิา 222241 

เทคโนโลยเีครอืข่าย (Network 

Technology) ของนสิติสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564 
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สวาท สายปาระ และ พชร สายปาระ (2564) [5] ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์วิถี

ใหม่ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน กล่าวว่า การศึกษาคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

ระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ไมโครซอฟทีม 2) ศึกษาระดับการ เรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้ไม

โครซอฟ ทีม 3) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาชีววิทยา และวิชาชีววิทยาทั่วไป ภาคเรียน 1/2563 

จำนวน 65 คน ผู้วิจัยเก็บ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหา

ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนบุคคลของ นักศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลในการเรียนรู้แบบออนไลน์และความพึงพอใจ

ในการเรียนรู้แบบออนไลน์วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจใน

การเรียนรู้แบบออนไลน์วเิคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยและการวเิคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว 

และความสัมพันธ์ปัจจัยในการเรียนรู้แบบออนไลน์วเิคราะห์โดยใช้สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า นักศึกษา

มีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านเทคโนโลยี 

นักศึกษามีระดับการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้านท่ีมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ความน่าสนใจในการนำเสนอ บทเรียน ส่วนด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ผู้เรียนสามารถทราบถึงผลการประเมินทันที สำหรับการเปรียบเทียบปัจจัยท่ี มีผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจ ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์พบว่า มีความพึงพอใจในการ เรียนรู้แบบ

ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.01 เมื่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สาขาวิชา อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ จัดการเรียน 

สถานท่ีเรียน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ ท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์กับความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ของนักศึกษา พบว่า  

การเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้านผู้เรียน ด้านเนื้อหา ด้านเทคโนโลยี ด้านการออกแบบ ด้านเวลาและสถานท่ี และด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ผู้เรียน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์ท่ีระดับนัยสำคัญ 

0.01 ซึ่งการเรียนรู้ ออนไลน์แบบวิถีใหม่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนห่างไกลจากโควิด-19 และสามารถนำมาใช้จัดการเรียน

การสอนได้เสมอืน ห้องเรียนจริง 

ธนพรรณ ทรัพย์ธนาดล (2554) [6] ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กล่าวว่า การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียน

ออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ 

การจัดการ เรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ตามการรับรู้ของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครราชสีมากลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารจํานวน 21 คนอาจารย์จํานวน 192 คน และนักศึกษาท่ีลงทะเบียน เรียน

หลักสูตรภาคปกติในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 500 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านอาจารย์ปัจจัยด้านนักศึกษาและปัจจัยด้านสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการ จัดการเรียนการสอนบทเรียน

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

วไลพรรณ อาจารีวัฒนา และ ปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ (2562) [7] การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าของนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต กล่าวว่า การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาพการจัดการเรียน 

การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าของนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มตี่อสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำแนกตามสถานภาพ  

ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตจำนวน  

126 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชก้ารคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
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ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5%เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และ ค่า t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA การทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD ผลการวิจัย

พบว่า 1. นักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-37 ปี (Gen Y) 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มรีายได้ต่อเดอืน 15,001-30,000 บาท และส่วนใหญ่ใช ้Laptop เป็นอุปกรณ์ในการเรียน  

2. นักศกึษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน

ออนไลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือ 

ด้านบุคลากร และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านเนื้อหาและสื่อการสอน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ด้านสภาพแวดลอ้ม 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

222241 เทคโนโลยเีครอืข่าย (Network Technology) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 จำนวน 37 คน  

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(On 

line) และการเรียนการสอนรูปแบบปกติ(On Site) ในรายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19  ของนิสิตสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา สอบถามเร่ือง อายุ เพศ ชั้นปี อุปกรร์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ 

สถานท่ีเรียนออนไลน ์ระบบเครอืข่ายอินเทอเน็ตในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 

 ตอนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line)   

ตอนที ่3 ระดับความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site)  

ตอนที ่4 ถามเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
 

3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกลิ้งแบบสอบถามให้กับนิสิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 222241 

เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564 จำนวน 37 คน โดยการให้นิสิตกรอก

แบบสอบถามผ่านระบบ Google Form และทำการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนำไป

วเิคราะห์ ข้อมูลต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำผลการตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form มาทำการวเิคราะหผ์ล ดังนี้ 

ตอนที่1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ทำการ

วเิคราะห์ โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของปัจจัย ท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (On line)   

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ของปัจจัย ท่ีส่งผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site)   
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ลักษณะส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ 

อายุ   

     - 19 ป ี 14 37.84 

     - 20 ป ี 21 56.76 

     - 22 ป ี 1 2.70 

     - 23 ป ี 1 2.70 

 

 

เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 

 

25 

12 

 

67.57 

32.45 

นสิิตชัน้ปีท่ี 

     - ปี 2 

     - ปี 4 

 

35 

2 

 

94.59 

5.41 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเรียนออนไลน์   

     - สมารท์โทรศัพท์ 3 8.11 

     - คอมพิวเตอร์พกพา/แทบเล็ต 29 78.38 

     - คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ   5 13.51 

สถานท่ีเรียนออนไลน ์   

     - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3 8.11 

     - หอพักใน มหาวิทยาลัยพะเยา 3 8.11 

     - หอพักนอก มหาวิทยาลัยพะเยา 31 83.78 

ระบบเครอืข่ายอินเทอเนต็ในการเรียนรู้แบบออนไลน์   

     - Wi-Fi เครอืข่ายส่วนตัว 8 21.62 

     - Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยพะเยา 4 10.81 

     - Wi-Fi ของท่ีหอพัก 25 67.57 
 

 



157 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

จากผลการวิเตราะห์ตารางท่ี 1 เป็นนิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network 

Technology) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 37 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนสิิตชายร้อยละ 67.57 

อยู่ในช่วงอายุ 20 ปี ที่ร้อยละ 56.76 ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 2 ร้อยละ 94.59 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ คือ

คอมพิวเตอร์พกพา/แทบเล็ตร้อยละ 78.38 สถานท่ีเรียนออนไลน์ เป็น หอพักนอก มหาวทิยาลัยพะเยา รอ้ยละ 83.78 

และระบบเครอืข่ายอินเทอเน็ตในการเรียนรู้แบบออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ Wi-Fi ของท่ีหอพัก ท่ีร้อยละ 67.57 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On 

line) โดยรวม 

ความพงึพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

 1.ด้านผู้เรียน 3.46 1.07 ปานกลาง 

 2.ดา้นการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา 3.56 0.97 มาก 

 3.ดา้นเวลาและสถานที่ 3.59 0.95 มาก 

 4.ดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 3.74 0.91 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.98 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) 

โดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นด้านดังนี้ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.46 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ด้านเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 

และด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) 

โดยรวม 

ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

 1.ด้านผู้เรียน 4.06 0.84 มาก 

 2.ดา้นการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา 4.07 0.83 มาก 

 3.ดา้นเวลาและสถานที ่ 3.95 0.86 มาก 

 4.ดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 4.11 0.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.05 0.84 มาก 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) 

โดยรวม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นด้านดังนี้ ด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.06 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ

ด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line)  

ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

 1. ด้านผู้เรียน    

   1.1 ความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (On line) 3.57 1.05 มาก 

   1.2 ความตอ้งการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย 3.46 1.06 ปานกลาง 

   1.3 ความตอ้งการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคปฎบัิติ 3.38 1.24 ปานกลาง 

   1.4 การเรียนรู้แบบออนไลน์มคีวามเหมาะสมในระดับใด 3.43 0.95 ปานกลาง 

 2. ด้านการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา    

   2.1 เนื้อหาวิชาและสมาธใินการเรียนบรรยายแบบออนไลน์ (On line) 3.57 0.82 มาก 

   2.2 การเรียนฝึกปฎิบัตแิบบออนไลน์ (On line) 3.49 1.03 ปานกลาง 

   2.3 บรรยากาศการเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ  

         ผู้เรียน 

3.57 0.95 มาก 

   2.4 การสอนในรูปแบบนี้ มคีวามน่าสนใจระดับใด 3.62 1.07 มาก 

 3. ด้านเวลาและสถานที่    

   3.1 ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาในการฝึกปฎบัิตไิด้เอง 3.70 0.87 มาก 

   3.2 ผู้เรียนมอีุปสรรคด้านสถานท่ีหรือการเดินทาง แบบออนไลน์ 

        (On line) 

3.48 1.02 ปานกลาง 

 4. ด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์    

   4.1 อุปกรณ์มีความพร้อมมากนอ้ยเพยีงใด (ของผู้เรียน) 3.73 0.86 มาก 

   4.2 ความยากง่ายในการฝึกปฎบัิตขิองผู้เรียน 3.68 0.90 มาก 

   4.3 ความจำเป็นในเร่ืองความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีใชใ้นการเรียน 3.81 0.95 มาก 
  

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปออนไลน์ (On line) พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ด้านผู้ เรียน เร่ืองความพร้อมของผู้ เรียนต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา เร่ืองการสอนในรูปแบบนี้ มีความน่าสนใจระดับใดมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.62 ด้านเวลาและสถานท่ี เร่ืองผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาในการฝึกปฎิบัติได้เอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 

และด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ เร่ืองอุปกรณ์มีความพร้อมมากนอ้ยเพยีงใด (ของผู้เรียน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) 

ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site)  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

 1.ด้านผู้เรียน    

   1.1 ความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบปกติ (On site) 4.03 0.88 มาก 

   1.2 ความตอ้งการในการเรียนแบบปกติ ภาคบรรยาย 3.97 0.79 มาก 

   1.3 ความตอ้งการในการเรียนแบบปกติ ภาคปฎบัิตกิับอุปกรณ์จริง 4.19 0.86 มาก 

   1.4 การเรียนรู้แบบปกติมีความเหมาะสมในระดับใด 4.05 0.84 มาก 

 2.ดา้นการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา    

   2.1 เนือ้หาวชิาและสมาธิในการเรียนแบบปกติ (On site)  3.95 0.84 มาก 

   2.2 การเรียนฝึกปฎิบัตแิบบปกติ (On site) ในหอ้งปฎบัิตกิาร 4.16 0.82 มาก 

   2.3 บรรยากาศการเรียนการสอนมปีฎสิัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ   

         ผู้เรียน 

4.08 0.88 มาก 

   2.4 การเรียนในรูปแบบนี้ มีความน่าสนใจระดับใด 4.11 0.80 มาก 

 3.ดา้นเวลาและสถานที่    

   3.1 เวลาที่ใชใ้นการฝึกปฎบัิตเิหมาะสมเพยีงใด (2 ชั่วโมง)  4.00 0.77 มาก 

   3.2 ผู้เรียนมอีุปสรรคด้านสถานท่ีหรือการเดินทางแบบปกติ (On site) 3.89 0.95 มาก 

 4.ดา้นเทคโนโลยแีละอุปกรณ์    

   4.1 อุปกรณ์มีความพร้อมมากนอ้ยเพยีงใด (หอ้งปฎบัิตกิาร) 4.19 0.77 มาก 

   4.2 ความยากง่ายในการฝึกปฎบัิตขิองผู้เรียน 4.08 0.71 มาก 

   4.3 ความจำเป็นในเร่ืองความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีใชใ้นการเรียน 4.05 0.96 มาก 

 
จากตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ด้านผู้เรียน เร่ืองความต้องการในการเรียนแบบปกติ ภาคปฎบัิติกับอุปกรณ์จริง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา เร่ืองการเรียนฝึกปฎิบัติแบบปกติ (On site) ในห้องปฎิบัติการ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ด้านเวลาและสถานท่ี เร่ืองเวลาท่ีใช้ในการฝึกปฎิบัติเหมาะสมเพียงใด (2 ชั่วโมง)  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 และด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เร่ืองความจำเป็นในเร่ืองอุปกรณ์มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 

(ห้องปฎบัิตกิาร) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนการสอน

รูปแบบปกติ ในรายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

โคโรนาหรือโควิด-19 ของนิสิตสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้ทำการณ์วเิคราะห์อยู่ 2 ส่วน สรุปผลได้ ดังนี้ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล มผีลการวเิคราะห์ ดังนี้ 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 37 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ี 25 คน 

คดิเป็นร้อยละ 67.57 และเพศหญิงท่ี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45  

การวิเคราะห์ ข้อมูลด้านอายุ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุมากท่ีสุดท่ีอายุ 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 56.76 รองลงมาท่ีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.84 อายุ 22 ปีและ 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.70  

การวเิคราะห์ข้อมูล ด้านชัน้ปี ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ช้ันปีท่ี 2 จำนวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 94.59 และชัน้ป่ีท่ี 4 จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.41 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านอุปกรร์ท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์พกพา/แทบเล็ตในการเรียน จำนวน 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.38 รองลงมาใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 

 5 คน คิดเป็น รอ้ยละ 13.51 และใชส้มาร์ทโทรศัพท์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 เป็นลำดับสุดท้าย  

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสถานท่ีท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่จะเรียนออนไลน์ท่ี

หอพักนอก มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.78 และเข้ามาเรียนออนไลน์ท่ีคณะรองลงมาท่ีจำนวน 

3 คน คิดเป็น รอ้ยละ 8.11 และเรียนท่ีหอพักใน มหาวทิยาลัยพะเยาท่ีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11  

การวเิคราะห์ข้อมูล ด้านระบบเครือข่ายอนิเทอเน็ตท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่จะ

ใช้ระบบ Wi-Fi ของท่ีหอพัก/บ้านเรียนออนไลน์ท่ีจำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 67.57 และใช้ระบบ Wi-Fi เครือข่าย

ส่วนตัวท่ีจำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.62 และใช้ระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าเรียนออนไลน์ท่ี

จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 เป็นลำดับสุดท้าย  

 

ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจต่อการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการ

เรียนการสอนรูปแบบปกติ สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 

ผลการวเิคราะห์ของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) โดยรวม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพจิารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ ความคิดเห็นด้านจากมากไป

หาน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ด้านเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.59  ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 

ตามลำดับ 

ผลการวเิคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site)  โดยรวม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพจิารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับ ความคิดเห็นด้านจากมากไป

หาน้อย ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหามี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ด้านผู้เรียนมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และด้านเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปออนไลน์ (On line) แยกย่อยในแต่ละด้าน 

โดยเรียงลำดับความคิดเห็นด้านจากมากไปหาน้อยได้ผล การวเิคราะห์ดังนี้  ด้านผู้เรียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ เร่ืองความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เร่ืองความต้องการใน

การเรียนแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เร่ืองการเรยีนรู้แบบออนไลน์มคีวามเหมาะสมในระดับใด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 เร่ืองความต้องการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคปฎิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ด้านการ 

ปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา เร่ืองการสอนในรูปแบบนี้ มีความน่าสนใจระดับใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เร่ืองเนื้อหาวิชาและ

สมาธิในการเรียนบรรยายแบบออนไลน์และบรรยากาศการเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57เร่ืองการเรียนฝึกปฎบัิตแิบบออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้านเวลาและสถานท่ี เร่ืองผู้เรียน

สามารถกำหนดเวลาในการฝึกปฎิบัติได้เอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เร่ืองผู้ เรียนมีอุปสรรคด้านสถานท่ีหรือ 
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การเดินทาง แบบออนไลน์มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  และด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เร่ืองความจำเป็นในเร่ืองความเร็ว

อินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เร่ืองอุปกรณ์มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด (ของผู้เรียน)  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เร่ืองความยากง่ายในการฝึกปฎบัิตขิองผู้เรียนมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 

ผลการวิเคราะห์ของความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) แยกย่อยในแต่ละดา้น 

โดยเรียงลำดับความคิดเห็นด้านจากมากไปหาน้อยได้ผล การวิเคราะห์ดังนี้  ด้านผู้เรียนพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจ เร่ืองความต้องการในการเรียนแบบปกติ ภาคปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  เร่ืองการ

เรียนรู้แบบปกติมีความเหมาะสมในระดับใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เร่ืองความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบ

ปกติ (On site) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เร่ืองความต้องการในการเรียนแบบปกติ ภาคบรรยาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา เร่ืองการเรียนฝึกปฏิบัติแบบปกติ (On site) ในห้องปฏิบัติการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  

เร่ืองการเรียนในรูปแบบนี้ มีความน่าสนใจระดับใด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เร่ืองบรรยากาศการเรียนการสอนมี 

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เร่ืองเนื้อหาวชิาและสมาธิในการเรียนแบบปกติ (On site)   

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ด้านเวลาและสถานท่ี เร่ืองเวลาที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติเหมาะสมเพียงใด (2 ชั่วโมง)  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 เร่ือง ผู้เรียนมีอุปสรรคด้านสถานท่ีหรือการเดินทางแบบปกติ (On site) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ 

ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เร่ืองความจำเป็นในเร่ืองอุปกรณ์มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด (ห้องปฏิบัติการ)  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เร่ืองความยากง่ายในการฝึกปฎิบัติของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  เร่ืองความจำเป็นใน

เร่ืองความเร็วอินเตอร์เนต็ท่ีใชใ้นการเรียน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  
 

อภิปรายผล 
ปัจจัยท่ีมีต่อความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการเรียนการสอนรูปแบบปกติ ใน

รายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนาหรือ 

โควดิ-19 ของนสิิตสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัย

พะเยา จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

(On line) มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ใกล้เคียงกัน ส่วนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ 

(On Site) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทำการวิเคราะห์ผลจะแสดงให้เห็นว่านิสิตยังไม่พร้อมต่อ 

การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์(On line) เมื่อเทียบกับการเรียนการสอนรูปแบบปกติ(On Site) ควรมีการพัฒนา

และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนให้พร้อม และเม่ือวิเคราะห์ระดับความพึ่งพอใจในแต่ละ

ด้านจะได้ผลดังนี ้

  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นด้านดังนี้ ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นอับดัแรก ท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

อันดับสองด้านเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 อันดับสามด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.56 ด้านเวลาและสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และด้านผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อันดับสุดท้าย แสดงให้เห็น

ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ตัวผู้เรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ มากกว่าตัว

ผู้เรียน 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นด้านดังนี้ ด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ เป็นอับดัแรก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 

อันดับสองด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  ด้านผู้เรียน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อันดับสาม และ

ด้านเวลาและสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  อันดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ  

(On Site) ตัวผู้เรียนมคีวามพร้อมท่ีมากกว่า 
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ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยู่ในปานกลางและระดับมาก โดยแยกเป็นด้านโดยระเอียดดังนี้  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 

การสอนแบบออนไลน ์(On line) ด้านผู้เรียน อับดับแรก ด้านความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 

3.57 ความพงึพอใจอยูในระดับมาก และด้านความตอ้งการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย ค่าเฉลี่ย 3.46 ความ

พงึพอใจอยูในระดับปานกลาง ด้านความตอ้งการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคปฎบัิต ิค่าเฉลี่ย 3.38 ความพงึพอใจอยู

ในระดับปานกลาง ด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์มีความเหมาะสมในระดับใด ค่าเฉลี่ย 3.43 ความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง ด้านการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา อันดับแรก ด้านการสอนในรูปแบบนี้ มีความน่าสนใจระดับใด ค่าเฉลี่ย 3.62 

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและด้าน

เนื้อหาวิชาและสมาธิในการเรียนบรรยายแบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.57 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนฝึก

ปฎิบัติแบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.49 ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ด้านเวลาและสถานท่ีอันดับแรก คือด้านผู้เรียน

สามารถกำหนดเวลาในการฝึกปฎิบัติได้เอง ค่าเฉลี่ย 3.70 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก และผู้เรียนมีอุปสรรค 

ด้านสถานท่ีหรือการเดินทาง แบบออนไลน์ ค่าเฉลี่ย 3.48 ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ด้านเทคโนโลยีและ

อุปกรณ์ อันดับแรก คือด้านความจำเป็นในเร่ืองความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีใช้ในการเรียน ค่าเฉลี่ย 3.81 ความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก และด้านอุปกรณ์มคีวามพร้อมมากน้อยเพียงใด (ของผู้เรียน) ค่าเฉลี่ย 3.73 ความพงึพอใจอยูในระดับมาก 

ด้านความยากง่ายในการฝึกปฎบัิติของผู้เรียนค่าเฉลี่ย 3.68 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) ตัวผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนแบบออนไลน์ ภาคบรรยายและภาคปฎิบัติ 

ในระดับปานกลาง 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแยกเป็นด้านโดยระเอียดดังนี้  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site)  

ด้านผู้เรียน อับดับแรก ด้านความต้องการในการเรียนแบบปกติ ภาคปฎิบัติกับอุปกรณ์จริง ค่าเฉลี่ย 4.19 ความพึง

พอใจอยูในระดับมาก และด้านการเรียนรู้แบบปกติมีความเหมาะสม ในระดับใดค่าเฉลี่ย 4.05 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ด้านความพร้อมของผู้เรียนต่อการเรียนรู้แบบปกติ (On site)ค่าเฉลี่ย 4.03 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ด้านความตอ้งการในการเรียนแบบปกติ ภาคบรรยายค่าเฉลี่ย 3.97 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ด้านการปฎสิัมพันธ์

และเนื้อหา อันดับแรก ด้านการเรียนฝึกปฎิบัตแิบบปกติ (On site) ในห้องปฎิบัตกิาร ค่าเฉลี่ย 4.16 ความพงึพอใจอยูใน

ระดับมาก ด้านการเรียนในรูปแบบนี้  มีความน่าสนใจระดับใด ค่าเฉลี่ย 4.11 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.08 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ด้านเนื้อหาวิชาและสมาธิในการเรียนแบบปกติ (On site) ค่าเฉลี่ย 3.95 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านเวลาและ

สถานท่ีอันดับแรก คือด้านเวลาท่ีใช้ในการฝึกปฎิบัติเหมาะสมเพียงใด (2 ชั่วโมง) ค่าเฉลี่ย 4.00 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก และด้านผู้เรียนมีอุปสรรคด้านสถานท่ีหรือการเดินทางแบบปกติ (On site) ค่าเฉลี่ย 3.89 ความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ อันดับแรก คือด้านอุปกรณ์มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด (ห้องปฎิบัติการ) 

ค่าเฉลี่ย 4.19 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก และด้านความยากง่ายในการฝึกปฎิบัติของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.08 ความ 

พงึพอใจอยูในระดับมาก ด้านความจำเป็นในเร่ืองความเร็วอินเตอร์เน็ตท่ีใชใ้นการเรียนค่าเฉลี่ย 4.05 ความพงึพอใจอยู่

ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) ตัวผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  

ท้ังด้านผู้เรียน ด้านการปฎสิัมพันธ์และเนื้อหา ด้านเวลาและสถานท่ี รวมถึงด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 
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เมื่อนำผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) และความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) มาเปรียบเทียบกันสรุปได้ว่า ด้านเนื้อ ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) มากกว่าออนไลน์ (On line) ด้านการปฎิสัมพันธ์และเนื้อหา ผู้เรียน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) มากกว่าออนไลน์ (On line) ด้านเวลาและสถานท่ี

ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) มากกว่าออนไลน์ (On line) ด้านเทคโนโลยี

และอุปกรณ์ ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) เท่ากับออนไลน์ (On line) เมื่อ

เทียบผลความพึงพอใจแล้วจะเห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) 

มากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (On line) 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1.นำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในเร่ืองการเตรียมเนื้อหา และการสร้างสื่อ 

การเรียนการสอน ในรายวิชา 222241 เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในรูปแบบออนไลน์ (On line) และ 

การเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On Site) 

2.ควรทำวิจัยในเร่ืองปัจจัยการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในภาคปฏบัติ ในรายวิชา 222241 เทคโนโลยี

เครอืข่าย (Network Technology) ต่อไป 
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กรอบการทำงานสำหรบัแรงจูงใจในการวิ่งโดยระบบแนะนำเพลงแบบทันที 

A framework for running motivation by Real-time music recommender system 
 

ณัฐพล หาญสมุทร1* และ อุรัชชา สัจจาพงศ์2 

Nattapon Harnsamut1* and Uratcha Sadjapong2 
 

บทคัดย่อ 

 เพลงก่อให้เกิดผลในทางท่ีดีท่ีหลากหลาย ท้ังทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ และยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การเคลื่อนไหวอย่างมีสหสัมพันธ์ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพิ่มความอดทน ทำให้ผ่อนคลายขึ้น และ 

ยังเพิ่มการทรงตัว ในการออกกำลังกายด้วยเสียงเพลงยังให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดมากกว่าการออกกำลังกาย 

แบบไม่มีเสียงเพลง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อนักวิ่งวิ่งด้วยจังหวะดนตรีท่ีต่างกัน เช่น จังหวะช้า ปานกลาง และเร็ว นักวิ่งจะได้รับ

ความแตกต่างของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดและประสิทธิภาพการวิ่งท่ีแตกต่างกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามในการเลือก

เพลงท่ีสอดคล้องกับการออกกำลังกายและตรงกับความชอบของผู้ใช้ เป็นเร่ืองท่ีทำได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีต้องการ

จะบรรลุผลประโยชน์ในโซนเป้าหมายการออกกำลังกายเฉพาะ ในงานวิจัยนี้ ได้มีการเสนอกรอบแนวคิดท่ีเอื้อต่อ 

การพัฒนาการแนะนำเพลงให้สอดคล้องกับการวิ่งอย่างมปีระสิทธิผล โดยการนำปัจจัยท่ีเกีย่วข้องท่ีใชใ้นการแนะนำเพลง

แบบพิจารณาเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของเพลง เช่น จังหวะเพลง ความนิยม ความสามารถในการเต้นของเพลง 

อัตราการเต้นของหัวใจและโซนเป้าหมายออกกำลังกายของผู้ใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้

สัมพันธ์กับการวิ่ง และเพิ่มประสิทธิผลในการวิ่ง 
 

คำสำคัญ:  ระบบแนะนำ, เพลง, แรงจูงใจ, การวิ่ง, การเรียนรู้ของเครื่อง 
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Abstract  

Numerous beneficial impacts of music can be shown both physically and emotionally. Exercise to music 

helps improve balance, endurance, strength of the muscles and joints, and motor coordination. Exercise with 

music provide a higher maximum heart rate than exercise without music. Moreover, running with different music 

tempos cause varying maximum heart rates and running performances. It can be challenging to choose music 

that is appropriate for the exercise and the user's preferences. In this research, A framework for running 

motivation by real-time music recommender system is proposed in order to enhance running performance by 

recommended music. This system is based on a content-based recommendation system that takes into account 

important factors like tempo, popularity, danceability, and heart rate. 
 

Keywords: Recommender System, Music, Motivation, Running, Machine Learning 
 

บทนำ 

เพลงก่อให้เกิดผลในทางท่ีดีท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านร่างกาย ทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมการดำรง

อยู่ของมนุษย์ (Thoma et al., 2013)  เพลงยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวอย่างมีสหสัมพันธ์ (motor 

coordination) เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เพิ่มความอดทน (endurance) ทำให้ผ่อนคลายขึ้น และยังเพิ่ม 

การทรงตัว (balance) (Buffum et al., 2006; Standley, 2000) 

การวิ่งพร้อมกับฟังเพลงไปด้วยช่วยให้สามารถเพิ่มความตั้งใจในการวิ่ง ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและความ

เพลิดเพลิน สามารถปรับและควบคุมอารมณ์ได้ กระตุ้นการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง และได้มา

ซึ่ งค่ าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสูด (maximal heart rate) มากกว่า กรณี ท่ีวิ่งโดยท่ีไม่ฟั งเพลง (Bigliassi, Leon-

Dominguez, Buzzachera, Barreto-Silva, & Altimari, 2015; Stork, Kwan, Gibala, & Martin Ginis, 2015; Thakare, 

Mehrotra, & Singh, 2017) ซึ่งจะเห็นได้ว่า การฟังเพลงขณะออกกำลังกายจะช่วยให้ประสิทธิภาพการออกกำลังกายดีขึ้น 

จังหวะของเพลง (music tempo) ส่งผลต่อจังหวะการวิ่ง ป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บสำหรับการวิ่งท่ัวไป 

(Van Dyck et al., 2015) การฟังเพลงในจังหวะท่ีแตกต่างกันในขณะวิ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงจังหวะช้า (slow-tempo) ท่ีมี

จังหวะเพลงอยู่ประมาณ 100 bpm (beat per minute), เพลงจังหวะปานกลาง (medium-tempo) ท่ีมีจังหวะเพลงอยู่

ประมาณ 120 bpm, เพลงจังหวะเร็ว fast-tempo) ท่ีมจีังหวะเพลงอยู่ประมาณ 140 bpmจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการออก

กำลังกายและอัตราการเต้นของหัวใจท่ีแตกต่างกันด้วย (Karageorghis et al., 2011) 

นอกจากนี้เพลงยังมีคุณลักษณะท่ีน่าสนใจ ดังเช่น ในแอพพลิเคชันฟังเพลง Spotify ได้มีการแสดงรายละเอียด

ต่าง ๆ เช่น จังหวะของเพลง (Tempo), พลังงาน (Energy) ของเพลง, ความสามารถในการเต้น (Danceability) โดยจะเป็น

ความยากง่ายในการเต้นเพลงนั้น, ความดัง (Loudness) ท่ีมีหน่วยความดังเป็นเดซิเบล, อารมณ์เพลง (Valence) ซึ่งจะ

ส่งผลถึงอารมณ์ท่ีดีหรือแย่, ระยะเวลาของเพลง (Length), ความเป็นอะคูสติก (Acousticness) ของเพลง, ปีท่ีวางจำหน่าย

หรือเปิดตัว (Release Year), ความนิยมของเพลง (Popularity) โดยความต้องการในการเลือกเพลงของกลุ่มตัวอย่าง จะมี

ความหลายกลาย การแนะนำเพลงท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการวิ่งของกลุ่มตัวอย่างแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งท่ีจำเป็น 

นอกจากนี้การออกกำลังกายจะมีการแบ่งโซนการเต้นของหัวใจออกเป็น 5 โซน แบ่งตามค่าอัตราการเต้นของ

หัวใจสูงสูด ซึ่งแต่ละโซนจะมวีัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายท่ีไม่เหมือนกัน ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 โซนการออกกำลงักายตามเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุด 

 

 จากภาพท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ท่ีแตกต่างกันของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดจะเป็นตัวกำหนดโซน

เป้าหมาย โดยการหาอัตราการเต้นของของหัวใจสูงสุด หาได้จาก 220-อายุ ซึ่งผู้ออกกำลังกายแต่ละคนจะมีการวาง

แผนการออกกำลังกายให้สัมพันธ์กับโซนการออกกำลังกายตามเป้าหมายของแต่ละคน เช่น คนท่ีต้องการเพิ่มความ

ทนทาน (Endurance) หรือลดความอ้วน ก็จะเน้นการออกกำลังกายไม่เกินโซนสอง เพื่อฝึกการทำงานของหัวใจและ

กล้ามเนื้อและให้ร่างกายดงึพลังงานจากไขมันมาใชไ้ด้อย่างเต็มท่ี เป็นต้น  

 ในการวางแผนการการวิ่งด้วยโปรแกรมการฝึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่ งได้มากกว่าการวิ่ง

โดยไม่มีโปรแกรมฝึก (Altini & Amft, 2018) อย่างไรก็ตามเป็นการยากท่ีจะควบคุมและตรวจสอบการวิ่งเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามท่ีโปรแกรมการฝึกอบรมแนะนำ โดยงานวิจัยนี้ นำการฟังเพลงมาร่วมกับโซนการออกกำลังกายตาม

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดท่ีหลายหลายโซน และมีการแนะนำเพลงตามความชอบและสอดคล้องกับอัตราการเต้น

ของหัวใจ สอดคล้องกับเป้าหมายและโปรแกรมการออกกำลังกายของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังมี

การหาปัจจัยและความสัมพันธ์ท่ีส่งผลถึงการสร้างแรงจูงใจในการว่ิงอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนากรอบการทำงานในการแนะนำเพลงให้สอดคล้องกับการวิ่งอย่างมีประสิทธิผล 

2. เพื่อควบคุมอัตราการเตน้ของหัวใจให้สัมพันธ์กับการว่ิง 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ในส่วนนี้จะนำเสนอกรอบการทำงานสำหรับแรงจูงใจในการวิ่งโดยระบบแนะนำเพลงแบบทันที รวมถึง

รายละเอยีดของแต่ละส่วน ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 กรอบการทำงานสำหรับแรงจูงใจในการว่ิงโดยระบบแนะนำเพลงแบบทันที 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงกรอบการทำงานสำหรับแรงจูงใจในการวิ่งโดยระบบแนะนำเพลงแบบทันที  โดย

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ (1) อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ใชส้ำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สวม

ใส่กับผู้ใช้เพื่อดึงข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ (2) แอพพลิเคชันแนะนำเพลงสำหรับการวิ่ง เป็นแอพพลิชั่นหลักใน 

การฟังเพลงและการจัดการการออกกำลังกาย (3) ส่วนต่อประสานแอพพลิเคชั่น Spotify ใช้ในการดึงข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับการแนะนำรวมถึงข้อมูลผู้ใช้ และ (4) ระบบแนะนำเพลง ใช้สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลการทำงาน

จากแอพพลเิคชันหลัก รายละเอียดขององค์ประกอบมีดังนี้ 
 

1. อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ  

ในองค์ประกอบนี้ อุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์สวมใส่ได้และสมาร์ทโฟน ดังแสดงในภาพท่ี 3 อุปกรณ์สวมใส่

ในเฟรมเวิร์กนี้คือ เคร่ืองวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Monitoring) ท่ีใช้สำหรับรวบรวมสัญญาณอัตราการ

เตน้ของหัวใจ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 องค์ประกอบส่วนของอุปกรณว์ัดอัตราการเตน้ของหัวใจ 
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โดยอุปกรณ์ส่วมใส่นี้ จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากร่างกายมนุษย์ (Laukkanen & 

Virtanen, 1998) โดยสัญญาณท่ีจับได้จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลการเตน้ของหัวใจเป็นหน่วยจังหวะต่อนาที (bpm) เมื่ออุปกรณ์

ส่วมใส่นี้จะทำการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลไปยังท่ีจัดเก็บข้อมูล ในนี้ท่ีคือ แอพพลิเคชันในมือถือผ่านโปรโตคอลบลูทูธ

พลังงานต่ำ  ข้อมูลนี้จำเป็นต้องส่งแบบเรียลไทม์ เนื่องจากข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจะใช้สำหรับการแนะนำเพลงท่ี

เหมาะสมต่อการออกกำลังกายและจัดรูปแบบการออกกำลังกายแบบเรียลไทมต์่อไป  
 

2. แอพพลิเคชันแนะนำเพลงสำหรับการวิ่ง 

ในองค์ประกอบนี้ จะมีส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ดังรูปท่ี 4 โดยจะทำการรับข้อมูลจากอุปกรณ์วัดอัตราการ

เต้นของหัวใจ เพื่อมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลในส่วนของข้อมูลกิจกรรม (Activity data) และมีการเก็บข้อมูลโปรแกรม

การออกกำลังกายของผู้ใช้ (Training program data) ในส่วนของการจัดการเพลงและประวัติการฟังเพลงของผู้ใช้ใน

ส่วนของขอ้มูลเพลย์ลิส (Playlist data) นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูล Spotify API เพื่อนำข้อมูลมาใชไ้ด้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 องค์ประกอบการจัดเก็บขอ้มูล 
 

ในส่วนของการจัดการโปรแกรมออกกำลังกาย จะมีการเลือกโซนอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Zone) 

โดยมีวิธีการระบุโซนอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ( MHR, HRMax หรือ 

Maximum Heart Rate) วิธีคำนวณอัตราเต้นของหัวใจสูงสุดอย่างง่าย คือ 220 – (อายุ) โดยโซนอัตราการเต้นของหัวใจ 

จะถูกแบ่งเป็น 5 โซน ดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังนี ้

ZONE 1 Very light: อัตราการเตน้หัวใจอยู่ในช่วง 50-60 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด   

ZONE 2 Light: อัตราการเตน้หัวใจอยู่ในช่วง 60-70 % ของอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุด   

ZONE 3 Moderate: อัตราการเตน้หัวใจอยู่ในช่วง 70-80 % ของอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุด   

ZONE 4 Hard: อัตราการเตน้หัวใจอยู่ในช่วง 80-90 % ของอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุด   

ZONE 5 Maximum: อัตราการเตน้หัวใจอยู่ในช่วง 90-100 % ของอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุด   

โดยการเลอืกโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสมกับโซนอัตราการเตน้ของหัวใจ จะให้ผลจากการออกกำลัง

กายท่ีแตกต่างกันตามท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยแอพพลิเคชั่นจะแนะนำเพลงท่ีเหมาะสมกับการออกกำลังกายในแต่ละโซน 

ซึ่งจะนำเสนอในองคป์ระกอบการแนะนำเพลงต่อไป 
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3. Sportify API (ส่วนต่อประสานแอพพลิเคชัน Spotify) 

ในการเข้าถึงข้อมูลและคุณสมบัติเพลงท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพลง ข้อมูลเพลย์ลิส คำอธิบายข้อมูล

(Metadata) ข้อมูลศิลปิน อัลบัม ข้อมูลผู้ใช้ ระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง Sportify API server โดยจะต้องทำการขอ

สิทธิการเข้าถึงตามกรอบการทำงานการอนุญาตเข้าถึง OAuth 2.0 โดยจะเชื่อมโยงแอพท่ีเราสร้างขึ้นผ่านทาง Client 

ID และ secret key ท่ีถูกสร้างขึ้นใน Spotify (Yanggratoke, Kreitz, Goldmann, Stadler, & Fodor, 2015) แสดงใน

แผนภาพขั้นตอนการอนุญาตเข้าถึงขอ้มูล Spotify server ภาพท่ี 5  

 
ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการอนุญาตเข้าถึงขอ้มูล Spotify server (https://developer.spotify.com/) 

 

โดย Spotify API จะให้บริการคุณลักษณะของเพลงแต่ละเพลง โดยมีรายละเอียดของคุณลักษณะของเพลง

ดังนี้ (Millecamp, Htun, Jin, & Verbert, 2018) 

- ความนิยม (Popularity): ความนิยมของเพลงมีค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยท่ี 100 เป็นแทร็กท่ีได้รับความ

นิยมมากท่ีสุด ความนิยมคำนวณโดยอัลกอริธึมและโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนการเล่นท้ังหมดของ

เพลงและจำนวนการเล่นล่าสุด 

- จังหวะ (Tempo): จังหวะโดยรวมโดยประมาณเฉลี่ยของเพลงมคี่าเป็นตัวเลข เป็น บีตต่อนาที (BPM)  

- ความดัง (Loudness): ความดังโดยรวมของเพลงในหน่วยเดซิเบล (dB) ค่าความดังเป็นค่าเฉลี่ยท่ัวท้ัง

เพลง 

- ความสามารถในการเต้น (Danceability): ความสามารถในการเตน้ อธิบายโดยความเหมาะสมของเพลง

สำหรับการเต้น พิจารณาจากการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางดนตรี เช่น จังหวะ ความเสถียร

ของจังหวะ ความแรงของบีต และความสม่ำเสมอโดยรวม ค่า 0.0 คือค่าท่ีเต้นได้นอ้ยท่ีสุด และ 1.0 คือ

ค่าที่เตน้ได้มากที่สุด 

- พลังงาน (Energy): พลังงานคือการวัดตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 และแสดงถึงการวัดระดับความเข้มข้นและ

กิจกรรมท่ีรับรู้ได้ โดยปกติ เพลงท่ีมีพลังจะรู้สึกเร็ว เสียงดัง และอึงคะนึง (Noisy) ตัวอย่างเช่น  
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แนวเพลง Death metal มีพลังงานสูง คุณลักษณะการรับรู้ท่ีเอื้อต่อค่าพลังงานนี้ ได้แก่ ช่วงไดนามิก 

ความดังท่ีรับรู้ เสียงต่ำ และเอนโทรปีท่ัวไป (General entropy) 

- วาลานซ์ (Valence): การวัดตัง้แต่ 0.0 ถึง 1.0 ที่อธิบายถึงแง่บวกทางดนตรี เพลงท่ีมีค่านี้สูงจะให้เสียงท่ี

เป็นบวกมากกว่า (เช่น มีความสุข ร่าเริง ร่าเริง) ในขณะท่ีเพลงท่ีมีนี้ต่ำจะให้เสียงในทางลบมากกว่า 

(เช่น เศร้า หดหู่ โกรธ) 

- อะคูสติก (Acousticness): การวัดความมั่นใจตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 ว่าเพลงนั้นเป็นเพลงอะคูสติกหรือไม่ 

โดยท่ีค่า 1.0 แสดงถึงความมั่นใจสูงว่าเพลงนัน้เป็นเพลงอะคูสตกิ 

- การพูด (Speechiness): การพูด ตรวจจับการมีอยู่ของคำพูดในเพลง ยิ่งเพลงมีเสียงพูด เช่น ทอล์คโชว์ 

หนังสือเสียง บทกวี ยิ่งมีค่านี้เข้าใกล้ 1.0 โดยท่ีค่าท่ีสูงกว่า 0.66 เพลงอาจจะประกอบด้วยคำพูด

ท้ังหมด สำหรับค่าระหว่าง 0.33 ถึง 0.66 เพลงอาจจะประกอบด้วยเพลงและคำพูด ท้ังในส่วนหรือเล

เยอร์ รวมถึงกรณีเช่นเพลงแร็พ ค่าท่ีต่ำกว่า 0.33 น่าจะเป็นเพลงและแทร็กอื่นท่ีไม่ใช่คำพูด  ซึ่งเพลง

แร๊พ อาจจะอยู่ในช่วงค่านี้ดว้ย 

- ความมีชีวิตชีวา (Liveness): ตรวจจับการปรากฏตัวของผู้ชมในการบันทึก ค่าความมีชีวิตชีวาท่ีสูงขึ้น

แสดงถึงความน่าจะเป็นท่ีเพิ่มขึ้นในการแสดงเพลงแบบสด ค่าท่ีสูงกว่า 0.8 มีความเป็นไปได้สูงท่ีเพลง

ถูกถ่ายทอดสด  

- โหมด (Mode): ค่าโหมดจะระบุรูปแบบหลักหรือรูปแบบรองของเพลง ซึ่งประเภทของมาตราส่วนท่ีของ

ความไพเราะของเนื้อหาท่ีได้รับ  

- คีย์ (Key): ค่าคีย์ของเพลง แทนค่าเป็นตัวเลข ตัวอย่างของค่า 0 คือคีย์ C, 1 คือคีย์ C# เป็นต้น หาก

ตรวจไม่พบคีย์ของเพลง ค่าจะเป็น -1 

- เคร่ืองมือ (Instrumentalness): ค่าการคาดการณ์ว่าเพลงไม่มีเสียงร้อง เช่น เพลงท่ีมีเฉพาะเสียงพึมพำ 

ถ้าเป็นเพลงแร็พถือว่าเป็นเพลงท่ีมีเสียงร้องอย่างชัดเจน ยิ่งค่าเคร่ืองมือวัดใกล้ถึง 1.0 โอกาสท่ีเพลงจะ

ไม่มเีนื้อหาเสียงร้องก็จะยิ่งมากขึ้น 
 

4. ระบบแนะนำเพลง 

หลักงจากท่ีมีการเชื่อมอุปกรณ์การวัดอัตราการเต้นหัวใจเข้ากับมือถือ และผู้ใช้ทำการเลือกโปรแกรมออก

กำลังกายท่ีตนเองต้องการ จากนั้นผู้ใช้จะเลือกเพลงจากเพลย์ลิสของตนเอง ในส่วนขององค์ประกอบระบบแนะนำ  

ใช้สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานจากแอพพลิเคชันหลักเชื่อมโยงข้อมูลกับ Spotify API และทำการแนะนำ

เพลงท่ีมีคุณลักษณะท่ีมีความใกล้เคียงกันมาให้ผู้ใช้ตามความเหมาะสมกับอัตราการเต้นหัวใจและโปรแกรมออกกำลัง

กาย ดังภาพท่ี 6 เมื่อผู้ใชเ้ลอืกฟังเพลงท่ีระบบแนะนำให้ ระบบจะทำการเพิ่มเพลงนัน้เข้าไปยังเพลย์ลสิของผู้ใชอ้ัตโนมัต ิ

ระบบแนะนำเพลง จะใช้การแนะนำแบบพิจารณาเนื้อหา (Content-based Recommendation) โดยการแนะนำ

แบบนี้ จะเป็นการคํานวณหาค่าความคล้ายคลึงระหว่างของคุณลักษณะของเนื้อหา มาตรวัดท่ีใช้ในการวัดความ

คล้ายคลึงในงานวจิัยนี้ ใชม้าตรวัดระยะทางแบบ Euclidean  
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ภาพที่ 6 ระบบแนะนำเพลงตามคุณลักษณะท่ีมีความใกล้เคียงกัน (Similarlity) 

 

เพลงท่ีจะมาถึงท่ีเลือกมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้นักวิ่งปรับความพยายามในการออกกำลังกายในปัจจุบัน

ให้ตรงกับคำแนะนำในโปรแกรมการฝึก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ขั้นตอนแรกคือการจัดกลุ่มเพลง จังหวะของเพลงท่ี

ประมวลผลล่วงหน้าโดยแบ่งกลุ่มของจังหวะเพลงดังนี้ (Fernández-Sotos, Fernández-Caballero, & Latorre, 2016) 

- prestissimo มจีังหวะ >200 bpm 

- presto มจีังหวะระหว่าง 168–200 bpm 

- allegro มจีังหวะระหว่าง 120–168 bpm 

- moderato มจีังหวะระหว่าง 108–120 bpm 

- andante มจีังหวะระหว่าง 76–108 bpm 

- adagio มจีังหวะระหว่าง 66–76 bpm 

- larghetto มจีังหวะระหว่าง 60–66 bpm 

- largo มจีังหวะระหว่าง 40–60 bpm 

เพลงเหล่านี้สามารถจำแนกได้ตามจุดประสงค์เพื่อควบคุมและกระตุ้นการฝึกซ้อมของนักวิ่ง ตัวอย่างเช่น 

หมวดหมู่เพลงเร็วอาจรวมถึงเพลงจังหวะเร็วเพื่อจูงใจนักวิ่งให้ออกแรงมากขึ้น ในขณะท่ีประเภทเพลงท่ีช้าลงอาจ

รวมถึงเพลงจังหวะช้าท่ีผ่อนคลายจิตใจเพ่ือให้นักวิ่งก้าวช้าลง  
 

ผลการศึกษา 
ในส่วนนี้จะแสดงการรวบรวมความตอ้งการของผู้ใชแ้ละการออกแบบฟเีจอร์ตามความตอ้งการของผู้ใช ้และ

นำเสนอการเลอืกคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับระบบแนะนำเพลง นอกจากนี้ยังแสดงตัวอยา่งผลลัพธ์ของเพลงท่ีได้จาก

ระบบแนะนำ 

เพลงเหล่านี้สามารถจำแนกได้ตามจุดประสงค์เพื่อควบคุมและกระตุ้นการฝึกซ้อมของนักวิ่ง ตัวอย่างเช่น 

หมวดหมู่เพลงเร็วอาจรวมถึงเพลงจังหวะเร็วเพื่อจูงใจนักวิ่งให้ออกแรงมากขึ้น ในขณะท่ีประเภทเพลงท่ีช้าลงอาจ

รวมถึงเพลงจังหวะช้าท่ีผ่อนคลายจิตใจเพ่ือให้นักวิ่งก้าวช้าลง  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ)- 

1. การรวบรวมความต้องการ (Requirement gathering) 

การรวบรวมความตอ้งการจะใชข้้อมูลจากผู้ใชท่ี้เป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยพะเยา ดังภาพท่ี 7 นำมาสกัดเป็น

ความตอ้งการและแผนภาพ UML (Lesmana, Setiawan, Street, & Java, n.d.) 

 

 
 

ภาพที่ 7 กระบวนการรวบรวมความต้องการของผูใ้ช ้(Requirement gathering) 
 

หลังจากรวบรวมความต้องการแล้ว ทำการสรุปความต้องการออกมาเป็นแผนภาพ Use case diagram  

ดังแสดงในภาพท่ี 8 โดยมีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง(Actor) ท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้องหลักคือ ผู้ใช้ท่ัวไป และผู้เกี่ยวข้องรอง คือ ระบบ 

Spotify API ท่ีใชด้ึงขอ้มูลมาใชใ้นระบบแนะนำเพลง  

 

 
 

ภาพที่ 8 แผนภาพ Use case diagram ระบบแนะนำเพลงสำหรับการวิ่ง 
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2. การวิเคราะหค์ุณลักษณะของเพลง 

ในการวิเคราะห์คุณลักษณะของเพลง ท่ีได้ข้อมูลจาก Spotify Server จะนำมาหาความเกี่ยวเนื่องกันของแต่

ละคุณลักษณะของเพลง เพื่อเลอืกไปใช้ในระบบแนะนำเพลง โดยวเิคราะห์ความสัมพันธ์ตามภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 
 

 
ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ของแตล่ะคุณลักษณะของเพลง (Correlation) 

 

 
ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของแต่ละคุณลักษณะของเพลง (Pearson Correlation) กับคุณลกัษณะความนยิม (Popularity) 
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จากกราฟในภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10 เมื่อนำไปวิเคราะห์และทดลองแล้ว จะได้คุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับ

ระบบแนะนำแบบพิจารณาเนื้อหา (Content-based Recommendation) ท่ีใช้มาตรวัดระยะทางแบบ Euclidean คือ  

ปี จังหวะ ความนยิม ความสามารถในการเตน้ และ ความดัง ของเพลง ก็เพียงพอสำหรับการแนะนำเพลง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
บทความนี้เสนอกรอบแนวคิดท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการแนะนำเพลงให้สอดคล้องกับการว่ิงอย่างมีประสิทธิผล 

โดยการนำปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการแนะนำเพลงแบบพิจารณาเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของเพลง เช่น 

จังหวะเพลง ความนิยม ความสามารถในการเต้นของเพลง อัตราการเต้นของหัวใจและโซนเป้าหมายออกกำลังกาย

ของผู้ใช้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ควบคุมอัตราการเต้นของหวัใจให้สัมพันธ์กบัการวิ่ง และเพิ่มประสิทธิผลในการว่ิง กรอบนี้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจนักวิ่งด้วยการแนะนำเพลงท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีต้องการในการฝึกซ้อม มีองค์ประกอบ

หลัก 4 ส่วน คือ (1) อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สวมใส่กับผู้ใช้เพื่อดึงข้อมูล

อัตราการเต้นของหัวใจ (2) แอพพลิเคชันแนะนำเพลงสำหรับการวิ่ง เป็นแอพพลิชั่นหลักในการฟังเพลงและ 

การจัดการการออกกำลังกาย (3) ส่วนต่อประสานแอพพลิเคชั่น Spotify ใช้ในการดึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะนำ

รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ และ (4) ระบบแนะนำเพลง ใช้สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานจากแอพพลิเคชันหลัก 

นอกจากนี้ยังนำเสนอการเลือกคุณลักษณะเพลงท่ีสำคัญในการใช้แนะนำเพลง ดังนี้  ปี จังหวะ ความนิยม 

ความสามารถในการเตน้ และ ความดัง ของเพลง โดยบทความนี้ได้นำเสนอวธีิการรวบรวมความตอ้งการและนำเสนอ

ออกมาในรูปแบบแผนภาพ Use case เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจระบบ  

งานวิจัยในอนาคต จะทำการทดลองตามกรอบการทำงานนี้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการนำ

ความรู้สกึของผู้ใชใ้นขณะออกกำลังกายมาเป็นขอ้มูลเพิ่มเตมิสำหรับระบบแนะนำเพลงต่อไป 
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