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บทที่  1 

บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของผูบริโภคอยางมาก ทั้งทางตรง
และทางออมซึ่ งอุปกรณสื่อสารที่ เรียกวาโทรศัพทมือถือก็เปนสิ่งที่ขาดไมไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ทั้งในดานการทํางาน การติดตอสื่อสารหรือเพื่อรับรูขาวสารและ
โทรศัพทมือถือในปจจุบันก็มีการพัฒนากันอยางตอเนื่อง จนสามารถทําไดมากกวาการโทรเขาและ
โทรออกเพราะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตาง ๆ มากมายทําใหโทรศัพทมือถือในปจจุบัน มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชงาน 

สําหรับนักกายภาพบําบัดที่ตองทําการรักษาผูปวยนั้นมักจะประสบปญหาดานการ
จัดการตารางการรักษาไมวาจะเปนดานการวางแผนการรักษา รวมไปถึงดานการประเมิน
ผลการรักษาซึ่งสําคัญมากในการรักษา โดยสวนมากนั้นผูปวยที่มาเขารับการกายภาพบําบัดจะมี 2 
รูปแบบคือ ผูปวยดานระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอตอ อีกรูปแบบหนึ่งคือผูปวยดานระบบประสาท 
ซึ่งวิธีการรักษาของนักกายภาพบําบัดนั้นมี 4 ข้ันตอนหลัก ไดแก 1.ประเมินและสอบถามขอมูลเบื้อ
ตนของผูปวยที่เขามารับการกายภาพบําบัด 2.วางแผนการรักษาตามโรคที่ผูปวยเปนซึ่งผูปวยระบบ
กลามเนื้อและกระดูกก็จะมีวิธีการรักษา เชน ยก เกร็ง ยอ ยืด ดัด เปนตน สวนผูปวยดานระบบ
ประสาทนั้นจะเปนผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระบบประสาทใหสามารถเดินลําตัวตรงไดซึ่งก็คือจะ
เดินตัวเอียงหรือเอนไปในทิศทางใดทางหนึ่ง 3.รักษาผูปวยดวยวิธีที่ไดวางแผนมาแลว 4.ทําการ
ประเมินผลผูปวยหลังจากทําการรักษาทุกครั้งเพื่อจะนําไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการรักษาครั้ง
ตอไป 

อีกปญหาหนึ่งที่สาํคัญมากคือดานการประเมินผลผูปวยระบบประสาทเพราะในปจจุบัน
นั้นแมจะมีเครื่องมือที่หลากหลายชวยในการทํากายภาพบําบัดแตนักกายภาพบําบัดนั้นก็ยังไม
สามารถประเมินผลผูปวยระบบประสาทไดเนื่องจากวาเมื่อผูปวยเดินเอียงหรือเอนนั้นจะมีการ
ประเมินผลดวยสายตาทําใหเกิดความผิดพลาดไดงายและไมสามารถรูคาที่จะนํามาประเมินผลซึ่ง
สงผลตอการรักษาครั้งตอไป จากการสอบถามพบวานักกายภาพบําบัดนั้นตองการรูคาองศาของการ
เอียงหรือเอนเพื่อนํามาประเมินผลหรือรูวาผูปวยนั้นเดินเอียงหรือเอนมากกวาที่นักกายภาพบําบัด
กําหนดไวหรือไม 

ดังนั้นจึงเปนที่มาของการจัดทําแอปพลิเคชันชวยวางแผนและประเมินผลการรักษา
สําหรับนักกายภาพบําบัด เปนการนําเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือนักกายภาพบําบัดในเรื่องของการ
วางแผนการรักษาชวยจดจําการวางแผนและผลการรักษาครั้งกอนหนาของผูปวย รวมถึงยังสามารถ
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ประเมินผลผูปวยระบบประสาทไดจากการใชแอปพลิเคชันนี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน
และทําการรักษาผูปวย 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการใชงานเซ็นเซอรวัดความเอียงและเอนของโทรศัพทไอโฟน เพื่อนํามา
พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบชวยวางแผนและทําการรักษาบนโทรศัพทมือถือ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

3. เพื่อศึกษาระบบกลองถายรูปของโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการไอโอเอสเพื่อเพื่อ
นํามาพัฒนาการประยุกตใชระบบกลองกับเซนเซอรเขาดวยกัน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

โครงการแอปพลิเคชันชวยวางแผนและประเมินผลการรักษาสําหรับกายภาพบําบัด มี

ความสามารถและขอบเขตการทํางานดังนี ้

1. ผูใชสามารถที่จะเพิ่มผูปวยในความดูแล รวมถึงเพิ่มขอมูลเบื้องตนของผูปวย เชน 
กายภาพระบบใดบาง ช่ือ อายุ ระดับการดูแล เบอรโทรศัพท เปนตน 

2. ผูใชสามารถวางแผนการรักษาไดภายในแอปพลิเคชันไมวาจะเปนวางแผนการักษา
แบบครั้งตอครั้ง หรือจะวางแผนการรักษาลวงหนาก็สามารถทําได โดยจะมีฟงกชันที่ชวยอํานวย
ความสะดวกคือ การวัดความเอียงหรือเอน การนับครั้ง การจับเวลา รวมถึงการถายภาพเพื่อประเมิน
ผลการรักษา เปนตน 

3. ผูใชสามารถดูตารางนัดของผูปวยเพื่อชวยใหมีการเตรียมตัวหรืออุปกรณในการ
รักษาผูปวยไดลวงหนา 

4. ผูใชสามารถดูผลการรักษาของผูปวยไดทั้งแบบตัวเลขและรูปภาพเพื่อประเมินผล
และนําไปทําการวางแผนการรักษาครั้งตอไปได 
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ขั้นตอนการศึกษา 
1. ศึกษาคนควาขอมูลที่จําเปนตองใชในการออกแบบและวิธีการจัดทําแอปพลิเคชัน 

เชน การออกแบบการแสดงผลใหงายตอการใชงาน ภาษาที่ตองใชในการเขียนแอปพลิเคชัน 
วิเคราะหกลุมเปาหมาย การเชื่อมตอเว็บไซตกับฐานขอมูล เปนตน โดยจะศึกษาผานทางสื่อตาง ๆ 
ไมวาจะเปนทางอินเทอรเน็ต หนังสือ แอปพลิเคชันตัวอยางหรือสอบถามนักกายภาพ 

2. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหออกแบบฐานขอมูล วางระบบการใชงาน และโครงสราง
ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต เชน ระบบการเพิ่มขอมูลผูปวย ระบบการวางแผนการรักษา การใช
เซ็นเซอรวัดความเอียงหรือเอน เปนตน 

3. รวบรวมความคิดเห็น และขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการ 
เพื่อใหทราบถึงจุดเดน จุดดอยของระบบ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงแกไข 

4. กําหนดแผนงานและเวลาที่ใชในการทํางาน พัฒนาและปรับปรุงแกไขตัวงาน 
5. เริ่มการจัดทําแอปพลิเคชัน ใหใชงานไดจริง 
6. ทดสอบการใชงาน ประเมินผล และหาขอผิดพลาดหรือขอบกพรองจากการใชงาน

จากกลุมผูใชตัวอยาง 
7. ปรับปรุงแกไขในสวนที่โปรแกรมทํางานผิดพลาดจนสําเร็จเรียบรอย 
8. สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถชวยเหลือและสรางความสะดวกใหกับนักกายภาพบําบัดในการจัดการ
วิธีการและวางแผนการรักษาผูปวย 

2. สามารถชวยเหลือนักกายภาพบําบัดในการวางแผนการรักษาในครั้งถัดไป จาก
ฟงกชันตาง ๆ ภายในแอปพลิเคชันที่นําเทคโนโลยีเขามาชวย 

3. สามารถนําแอปพลิเคชันไปพัฒนาตอยอดโดยนําเทคโนโลยีอื่นๆ เขามาเสริมเพื่อ
แอปพลิชันจะสามารถชวยนักกายภาพบําบัดดานการวางแผนและประเมิลผลการรักษาครอบคลุม
ผูปวยทุกระบบ 
 
 



4 

 

นิยามศัพท 
แอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟตแวร ประเภทหนึ่งสําหรับใชงานสําหรับงานเฉพาะทาง 
ไอโฟน หมายถึง โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ต และมัลติมีเดีย

ไดโดยใชระบบปฏิบัติการไอโอเอส ผลิตและจําหนายโดยบริษัทแอปเปล 
กายภาพบําบัด หมายถึง วิชาชีพทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการ

ปองกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ที่
เกิดขึ้นในทุกชวงของชีวิต กายภาพบําบัด จะกระทําโดย นักกายกายภาพบําบัด หรือผูชวยนัก
กายภาพบําบัด ภายใตการดูแลและแนวทางของนัก 

ระบบหลังบาน หมายถึง ระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูดูแลระบบผูดูแลระบ สามารถใช
จัดการขอมูลตาง ๆ ไดสําหรับโครงงานจุลนิพนธนี้ ระบบหลังบานจะเปนเว็บไซตที่ใชจัดการขอมูลที่
จะแสดงในแอปพลิเคชัน 

ฐานขอมูล หมายถึง กลุมของขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาเก็บรวบรวมเขาไวดวยกัน
อยางมีระบบทําใหเขาถึง จัดการ และปรับปรุงไดงาย  ซึ่งในโครงงานจุลนิพนธนี้ไดใชระบบจัดการ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอลในการพัฒนา 

ภาษาพีเอชพี หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอรที่ ใชสําหรับจัดทําเว็บไซต  และแสดงผล
ออกมาในรูปแบบเอชทีเอ็มเอล ภาษาพีเอชพีน้ันงายตอการเรียนรู ซึ่งเปาหมายหลักของภาษานี้ คือ
ใหนักพัฒนาเว็บไซตสามารถเขียนเว็บเพจ ที่สามารถตอบโตกับผูใชงานไดอยางรวดเร็ว 

ระบบปฏิบัติ การโอ เอสเอกซ  หมายถึ ง  ระบบปฏิบัติ การ โอ เอสเอกซ  คื อ  
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร แมคอินทอช ถูกออกแบบมาใหเรียบงายและใชงานได
งาย 

แอปสโตร  หมายถึง Application Store ซึ่งเปนเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันที่รวบรวม
แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่สามารถใชงานรวมกันกับโทรศัพท อัจฉริยะรุนตาง ๆ ไดแอปสโตร มีการแบง
ออกเปนคายตาง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อใหรองรับกับโทรศัพทรุนตาง ๆ ที่ผูคนใชงาน 

Accelerometer หมายถึง เครื่องตัววัดความเรง ของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งสามารถ
ใชงานไดในมือถือสมารทโฟนทั่วไป เชน iPhone ตัวอยางการใชงานเชน การเขยาเพื่อเปลี่ยนเพลง 
หรือการเขยาตัวเครื่องเพื่อใชในการควบคุมการเลนเกม ลวนเปนคุณสมบัติของ accelerometer ที่
ติดมาในเครื่องที่ผูคนใชงาน 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี

ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธเรือ่งแอปพลิเคชันชวยวางแผนและประเมินผลการรักษา
สําหรับกายภาพบําบัดบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพื่อใหแอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณและเกิด
ขอมูลที่เปนจริงสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดสูงที่สุด จึงไดมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชในโครงงานจุลนิพนธ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี ้

1. บทบาทหนาที่ของนักกายภาพบําบัด 
2. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟน 
3. เซ็นเซอรวัดความเอียงบนไอโฟน 

 
1. บทบาทและหนาที่ของนักกายภาพบําบัด 

  เมื่อไดรับผูปวยจากแพทยมาแลวนักกายภาพบําบัดจะทําการตรวจประเมินดวยวิธี
ทางกายภาพบําบัด จากนั้นจะสรุปปญหาและตั้งเปาหมายใหสอดคลองกับปญหาที่แทจริง การ
วางแผนการรักษาและการเลือกวิธีการรักษาจะตองสอดคลองกับผลของการตรวจประเมิน เพื่อให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี ้

1.1  การตรวจประเมิน 
  นักกายภาพบําบัดจะตรวจ วัด และทดสอบผูปวยใหไดขอมูลเกี่ยวของกับ
ระบบตาง ๆ เชน ระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอตอ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
หายใจและหลอดเลือด และการตรวจเฉพาะทางอื่น ๆ รวมทั้งการประเมินความสามารถในการ
เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนทาทางจากนอน นั่ง ยืน และเดิน ซึ่งขั้นตอนการตรวจประเมินนี้มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการวางแผนการรักษา 
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1.2  เปาหมายในการบําบัดรักษา 
   ขึ้นอยูกับผลการตรวจประเมินที่นักกายภาพบําบัดพบ ซึ่งเปาหมายการรักษา
ในผูปวยแตละรายจะมีความจําเพาะที่ประกอบดวยเปาหมายระยะสั้นและเปาหมายระยะยาว แต
เปาหมายหลักทางกายภาพบําบัดคือ การปองกันภาวะแทรกซอนตาง ๆ การลดอาการเจ็บปวด และ
การทําใหผูปวยสามารถกลับไปเคลื่อนไหวรางกายหรือทํางานไดอยางปกติหรือใกลเคียงปกติมาก
ที่สุด 

1.3 การบําบัดรักษา 
   เพื่อใหบรรลุเปาหมายเบื้องตน นักกายภาพบําบัดนั้นตองมีเทคนิคและวิธีการ
บําบัดรักษาดังนี้คือ การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อและเพื่อการเคลื่อนไหวขอตอตาง ๆ 
การดัดดึงและเคลื่อนไหวขอตอ โปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อฝกใหเกิดความทนทานของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด วิธีการอื่นที่สามารถนํามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

2. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนไอโฟน 
 iPhone เปนแพลตฟอรมโทรศัพทมือถือทีน่ําเสนอนวัตกรรมใหม ๆ มากมาย อีกทั้ง
ยังทําใหผูพัฒนาไดมีประสบการณการการพัฒนาแอปพลเิคชันที่สนุกสนาน มีชุดพัฒนาที่ทรงพลัง ซึ่ง
ชวยใหสามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมไดอยางไมมทีี่สิ้นสดุ ผูพัฒนาสามารถดึงขอดีของการใช
งานแบบมัลติทัชควบคูไปกับการเรียกใชฟเจอรแปลกใหมผาน Xcode ไดอละในการพัฒนานั้น
ผูพัฒนาจะตองเรียนรูภาษาที่ใชเขียนนั่นคือ Objective-C ซึ่งเปนภาษาหลักที่ใชในการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนไอโฟน 
 SDK หรือ Software Development Kit คือชุดเครื่องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรม
ซึ่งนักพัฒนาสามารถดาสนโหลด iPhone SDK ไดจากเว็บของ Apple เมื่อไดมาแลวสามารถติดตั้ง
โดยภายในจะมีเครื่องมือที่ใชพัฒนา ไดแก 

2.1  Xcode IDE 
  สภาพแวดลอมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบดวยพื้นที่ทํางานสําหรับ
เขียน code , พื้นที่สําหรับออกแบบหนาจอ user interface เรียกวา Interface builder, มี
คอมไพลเลอรที่มีประสิทธิภาพสูง ชื่อวา LLVM Compiler 2.0 สามารถคอมไพลโคดไดเร็วกวา GCC 
ถึง 2 เทา สรางแอปพลิเคชันใหทํางานไดเร็วขึ้น มีระบบตรวจสอบโคดที่มีประสิทธิภาพ แกไขโคดที่
ผิดใหอัตโนมัต,ิ มี Version Editor ที่ตรวจสอบ Source Code ทั้ง 2 เวอรชัน แบบเทียบกันหนาตอ
หนาใหเห็นบรรทัดที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ, มี Debugger Engine ที่ชื่อวา LLDB 
สามารถ track code ไดขณะที่โปรแกรมกําลัง run ทดสอบอยู, มี Source Control ในการควบคุม
เวอรชันของ Project ได 
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2.2 Instruments 
  เปนชุดเครื่องมือที่ใชสําหรับทดสอบการทํางานตาง ๆ ของโปรแกรมที่ไดมีการ
เขียนข้ึนมา เพื่อวัดประสิทธิภาพการทํางานตาง ๆ เชนการตรวจสอบการใชเนื้อที่ในการเก็บขอมูล
บนอุปกรณ iOS หรือวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของ CPU เมื่อมีการใชงานไปขณะหนึ่ง 

2.3 Dashcode 
  ใชสรางโปรแกรมแบบ Web-based ที่สามารถรันไดดวยตัวเองโดยที่ไมตอง
ผานเว็บบราวเซอร โดยโปรแกรมประเภทนี้เวอรชันที่ใชบน iPhone จะทํางานเหมือนกับ
คอมพิวเตอรแตจะเพิ่มเครื่องมือจัดเลยเอาตและดีบั๊กเกอรเขามา 

2.4  Simulator 
  จะจําลองการทํางาน iPhone บนเครื่องแมคเพื่อใหนักพัฒนาสามารถทดสอบ
โปรแกรมบนคอมพิวเตอรไดโดยไมตองพึ่งเครื่อง iPhone จริงๆ Simulator มี API แบบเดียวกับ 
iPhone และจะแสดงตัวอยางของโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อใหนักพัฒนาเห็นภาพ 

2.5 Interface Builder 
  เปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบ Graphic User Interface สําหรับการสราง
งานบน iOS และ Mac OS X ซึ่งประกอบดวยชุดเครื่องมือตาง ๆ ในการสรางสวนติดตอผูใชเชน 
window, views, controls, menus เปนตน 
 จากที่กลาวมาขางตนลวนเปนสิ่งที่นักพัฒนาแอปพลิเคชัน iPhone จําเปน
จะตองมีซึ่งเมื่อมชีุดพัฒนาดังกลาวแลว นักพัฒนาแอปพลิเคชันจะตองทําการศึกษาในแตละสวนของ
โปรแกรมอยางละเอียดเพื่อใชในการพัฒนาในลําดับตอไป 
 

3. เซ็นเซอรวัดความเอียงบนไอโฟน (Accelerometer) 
 Accelerometer ถาแปลตรงตัวก็คือ Acceleration + Meter หรือมิเตอร
ความเรง ตามนิยามก็คือ Sensor วัดความเรงเพิ่มขึ้น หรือลดลง (ในหนวย m/s2) เชน ความเรงของ
แรงโนมถวงก็คือ 9.8 m/s2 หรือ a (มาจาก Acceleration) นั่นเองโดยหลักการทํางาน ใหนึกถึง
หองสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ทุกดานของกําแพงจะมีสปริงติดอยูเวลาที่หองนี้เอียงไปทางใดทางหนึ่ง สปริงก็
จะยุบไปดานนั้น ๆ โดยใหคิดวาแรงดันของสปริงมีนอยกวาแรงโนมถวงของโลกและใชวงจรไฟฟาใน
การดึง Output Analog ออกมาใชงาน (หรือ Output Digital ซึ่งก็แลวแตตัว Sensor เอง) เราจะ
ใช Accelerometer สําหรับเปนตัวชี้วาอยูในสถานะ Static (นิ่งเฉย) หรือ Dynamic (เคลื่อนไหว
ทันทีทันใด หรือหยุดทันทีทันใด) นั่นทําให Accelerometer เปน sensor สําหรับบอกสถานะการ
เอียงไดเปนอยางดี (Tilt Sensor) 
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Sensor ที่ใชกันและใกลตัวที่สุด ก็อยูใน iPhone และมือถือระบบ Sensor 
ประโยชนที่ไดจาก Accelerometer ที่นอกเหนือจากความสะดวกในการใชงาน คือการที่เกมหลาย 
ๆประเภท ใหความสมจริงในการควบคุมที่ดีขึ้น ไมวาจะเกมขับรถที่สามารถเอียงซาย ขวา เสมือน
เปนพวงมาลัยในการควบคุม เอียงออกจากตัว เอียงเขาหาตัว เสมือนการเรง หรือเบรก หรือเกมที่
ตองอาศัยการหมุนทิศทางตาง ๆ ก็จะเลนไดสมจริงกวาการควบคุมจากหนาจอเพียงอยางเดียว 
 
ผลงานที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธเรือ่งแอปพลิเคชันชวยวางแผนและประเมินผลการรักษา
สําหรับกายภาพบําบัดบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ผูจัดทําไดทําการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะ
การทํางานและแนวคิดที่คลายคลึงกัน โดยศึกษาขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดวางองค
ประกอบ และขั้นตอนในการใชงาน เพื่อใหแอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณและเกิดขอมูลที่เปนจริง
สามารถนําไปใช ใหเกิดประโยชนไดสูงสุด  โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 3 กรณีดังนี้ 

1. แอปพลิเคชัน “Golf Swing Speed” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
2. แอปพลิเคชัน “iHandy Level” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
3. แอปพลิเคชัน “Graphicus” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

 
1. แอปพลิเคชัน “Golf Swing Speed” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

 แอปพลิเคชันวัดความเร็วในการสวิงจะใชเซนเซอรวัดการหมุนวนของ iPhone ของ
คุณและ calculate ความเร็วหัวของคุณกลับวงสวิงของไมกอลฟ นอกจากนี้ยังมีจังหวะแกวงแขน
ของคุณสามารถวัดจากเซ็นเซอร accelerometer จาก iPhone ของคุณที่นําเสนอโดยพล็อตจังหวะ
แกวงตอนนี้วงสวิงกอลฟของคุณสามารถกําหนดจังหวะแกวงแขนของคุณได 
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ภาพที่ 2-1 หนาแสดงการเลือกไมกอลฟและการแกวงของแขน 
ที่มา: Apple. Golf Swing Speed. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/golf-swing-speed/id545869923?mt=8 
 

 

ภาพที่ 2-2 หนาแสดงผลระหวางการเหวี่ยงแขนซึง่สามารถบอกไดทั้งความเร็วและจังหวะ 
ที่มา: Apple. Golf Swing Speed. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/golf-swing-speed/id545869923?mt=8 
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จุดเดนของแอปพลิเคชัน 
1. มีฟงกชันวัดความเร็วและจังหวะในการแกวงแขนในแบบ real-time  
2. สามารถจัดการเลือกแขนขางที่จะทดสอบและขนาดของไมกอลฟไดเอง 

 จุดดอยของแอปพลเิคชัน 
1. เสนของกราฟนั้นคอนขางสบัสนดูไมรูเรื่อง 

 สรปุกรณีศึกษาที่ 1 
เปนแอปพลิเคชันที่ตอบสนองตอนักกอลฟไดเปนอยางดีจากการใชเซ็นเซอร 

accelerometer มาเก็บคาจังหวะและความเร็วในการสวิงเหมาะกับการนํามาประยุกตใชและตอ
ยอดภายในโครงงาน 

 
2.  แอปพลิเคชัน “iHandy Level” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

 แอปพลิเคชันสําหรับวัดความเอียงของการติดตั้งสิ่งของตาง ๆ บนผนังหรือบนพื้น
จะชวยใหคุณสามารถตวรจสอบสิ่งของไดวาสิ่งของนั้นตรงหรือเอียงไปกี่องศาเพื่อทําการแกไขตอไป 
 

 

ภาพที่ 2-3 หนาแสดงการรปูแบบใชงานของแอปพลเิคชันสามารถกดเพือ่ตั้งคากลับไปยงัคาตั้งตนได 
ที่มา: Apple. iHandy Level. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/ihandy-level-free/id299852753?mt=8 
 



11 

 

 
ภาพที่ 2-4 หนาแสดงวิธีการใชงานแอปพลเิคชันใหเกิดผลสงูสุด 
ที่มา: Apple. iHandy Level. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/ihandy-level-free/id299852753?mt=8 

จุดเดนของแอปพลิเคชัน 
1. มีฟงกชันวัดความเอียงซึ่งสามารถวัดไดไมวาจะเปนแนวตังหรือแนวนอน  
2. สามารถกดปุมเพื่อกลับไปยังคาตั้งตนถาหากเราเกิดความผิดพลาดในการวัด 

 จุดดอยของแอปพลเิคชัน 
1. ไมมีการเก็บคาไวเพื่อปองกันความผิดพลาด 
2. ใชงานคอนขางยากตองถาบไวบนสิ่งใดสิง่หนึง่เพือ่ทําการวัด 

 สรปุกรณีศึกษาที่ 2 
เปนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอผูที่ตองการจัดวางของใหเปนระเบียบ

ซึ่งสามารถใชงานไดจริงสามารถนํามาตอยอดใหเขากับโครงงานนี้ไดโดยการเพิ่มความสะดวกในการ
ใชงานโดยไมตองนําไปทาบไวกับผนังหรือพื้น 



12 

 

3.  แอปพลิเคชัน “Timer” บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 แอปพลิเคชันสําหรับจับเวลาในการทําสิ่งตาง ๆ ที่เราตองการที่จะทําโดยเรา
สามารถกําหนดเวลาเองไดวาในแตละกิจกรรมเราจะใชเวลาเทาไหร เพื่อทําการจับเวลารวมไปถึงมี
ปุมหยุดชั่วคราวระหวางการจับเวลาหากเราตองไปทําอยางอื่นกอน 
 

 

ภาพที่ 2-5 หนาแสดงการตั้งคาจบัเวลา 
ที่มา: Apple. Timer. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/timer-by-timeanddate.com/ 
id478835051?mt=8 
 



13 

 

 
ภาพที่ 2-6 หนาแสดงการจบัเวลา 
ที่มา: Apple. Timer. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/timer-by-timeanddate.com/ 
id478835051?mt=8 
 

 

ภาพที่ 2-7 หนาแสดงรายช่ือกิจกรรม 
ที่มา: Apple. Timer. เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com/us/app/timer-by-timeanddate.com/ 
id478835051?mt=8 
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จุดเดนของแอปพลิเคชัน 
1. มีฟงกชันการจับเวลานับถอยหลังใชงานงายไมซับซอน  
2. มีปุมหยุดพักช่ัวคราวในหนาของการจับเวลา 

 จุดดอยของแอปพลเิคชัน 
1. แอปพลเิคชันยังไมคอยมีความสวยงามทีจ่ะดึงดูดผูใชงาน 

 สรปุกรณีศึกษาที่ 3 
เปนแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอผูที่ตองการจับเวลาในการทําสิ่งตาง ๆ 

ระหวางวัน ใชงานไดสะดวกรวดเร็ว ไมมีความซับซอน มีปุมที่สามารถกดหยุดพักไดระหวางการจับ
เวลาสามารถนํามาใชงานภายในโครงงานได 
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บทที่  3 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 
ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธเรือ่งแอปพลิเคชันชวยวางแผนและประเมินผลการรักษา

สําหรับกายภาพบําบัดบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ผูจัดทําควรตองมีการวางแผนขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการพัฒนาระบบ เพื่อใหเปนไปตามขอบเขตของชิ้นงานที่ไดวางไวอยางครบถวน 
บรรลุวัตถุประสงคประสงคและสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว ดังนีด้ังนี้ 

1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. การวิเคราะหขอมูล และระบบการใชงาน 
3. ออกแบบการแสดงผล 
4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
5. การสรางและพัฒนาระบบ 
6. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
7. จัดทําเอกสาร 

  
1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

  ศึกษาคนควาขอมูลที่จําเปนตองใชในการออกแบบและวิธีการจัดทําแอปพลิเคชัน 
เชน การออกแบบการแสดงผลใหงายตอการใชงาน ภาษาที่ตองใชในการเขียนแอปพลิเคชัน 
วิเคราะหกลุมเปาหมาย การเชื่อมตอเว็บไซตกับฐานขอมูล เปนตน โดยจะศึกษาผานทางสื่อตาง ๆ 
ไมวาจะเปนทางอินเทอรเน็ต หนังสือ แอปพลิเคชันตัวอยางหรือสอบถามนักกายภาพการบาํบัดรักษา 
 

2. การวิเคราะหขอมูล และออกแบบระบบการใชงาน 
  นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและมาวิเคราะห  ออกแบบฐานขอมูล ระบบ
โครงสรางตาง ๆ ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต เชน ระบบการจับเวลา ระบบการใชงานกลอง
โทรศัพทไอโฟน ระบบการใชเซ็นเซอรวัดความเอียง ขอมูลตาง ๆ ที่จําเปนตองเก็บในฐานขอมูล เมื่อ
วิเคราะหขอมูล และฟงกชันการใชงานตาง ๆ เสร็จแลวจึงนําไปปรึกษากับอาจารย คณะกรรมการ 
ผูเชี่ยวชาญในดานนี้หรือคนใกลชิด รวมถึงผูที่ใชอุปกรณระบบปฏิบัติการไอโอเอส เพื่อใหทราบถึง
จุดเดนและจุดดอยของระบบ แลวรวบรวมขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของบุคคลเหลานั้นมาวิเคราะห
และปรับปรุงตอยอด เพื่อนําไปพัฒนา แกไข โครงการจุลนิพนธใหดียิ่งขึ้น 
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3. การออกแบบการแสดงผล 
  หลังจากวิเคราะหและออกแบบฟงกชันการใชงานตาง ๆ จนลงตัวแลว จึงเริ่มการ
ออกแบบการแสดงผลตาง ๆ ทั้งในสวนของแอปพลิเคชั่น และสวนของเว็บไซตที่เปนระบบของผูดูแล
ระบบ โดยนําขอมูล และเอกสารตาง ๆ ที่ไดศึกษา และรวบรวมมาแลวในขั้นตนมาปรับใชในการ
พิจารณา และการออกแบบ โดยยึดหลักการออกแบบใหเหมาะสมกับผูใชงาน เพื่อใหงาย และ
สะดวกตอการใชงานทั้งการออกแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต  การออกแบบจําตองคํานึงถึงความ
สะดวกของผูใชงาน เชน โทนสี โดยโปรแกรมที่ใชในขั้นตอนนี้ไดแก Adobe Photoshop และ 
Adobe Illustrator โดยในการออกแบบหนาจอแสดงผลของแอปพลิเคชัน และเว็บไซตเปนหลัก 
 

4. การสรางและพัฒนาระบบ 
4.1 Xcode ใชสําหรับเขียนแอปพลิเคชันบนระบบไอโอเอส 
4.2 Adobe Dreamweaver ใชสําหรับเขียนเว็บไซตและระบบอื่น ๆ ในเว็บไซต 
4.3 XAPP ใชในการจําลองเซิรฟเวอรและฐานขอมูลที่ใชในการเก็บขอมูลตาง ๆ 
4.4 phpMyAdmin เปนเครื่องมือที่ใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
 

5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
  ทดสอบการใชงานตาง ๆ ในแอปพลิเคชันและเว็บไซตหาขอผิดพลาดจากกลุมผูใช
ตัวอยาง จากนั้นนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับมาพิจารณาเพื่อทําการปรับปรุงหรือแกไขตอ
ทําใหแอปพลิเคชันและเว็บไซตสามารถใชงานไดอยางสมบรูณมากที่สุด 
 

6. ประเมินผลการทํางาน 
  เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และเว็บไซตจนสําเร็จเรียบรอยจึงประเมินผลการทํางาน
ในดานตาง ๆ 
 

7. จัดทําเอกสาร 
  สรุปผลการดําเนินงาน รวบรวม และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการจุลนิพนธ
ทั้งหมด 
 

8. แผนการดําเนินงาน 
  ตารางขั้นตอนการศึกษาโครงการจุลนิพนธแสดงแผนการดําเนินงาน 
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 ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ        

 การวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบการใชงาน        

 การออกแบบการแสดงผล        

 การสรางและพัฒนาระบบ        

 การทดสอบและปรับปรุงระบบ        

 ประเมินผลการทํางาน        

 จัดทําเอกสาร        
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บทที่  4 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
การวิเคราะหขอมูล และออกแบบระบบเพื่อนํามาใชในการพัฒนาโครงงานใหตรงตาม

ความตองการของผูใช และเพื่อความสะดวกในการดําเนินโครงงานใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
จึงตองมีการวางแผนดวยความละเอียดรอบคอบ ผูพัฒนาจึงไดวิเคราะหและทําการออกแบบระบบ
ตามรูปแบบตาง ๆ ดังนี ้
 

1. แนวคิดในการออกแบบ 
 จากการวิเคราะหกลุมผูงานจะเปนนักกายภาพบําบัด จึงเนนการออกแบบใหใชงาน
ไดสะดวก เขาถึงไดรวดเร็วและทําใหเกิดความซับซอนนอยที่สุด อีกทั้งยังเนนความชัดเจนของ
ตัวอักษรในการแสดงผล 
 

2. อารมณและโทนสี 
 ตัวโปรแกรมนั้นเปนแอปพลิเคชันสําหรับนักกายภาพบําบัดซึ่งตองแสดงถึงความมี
พลังและกระตือรือรนในการกายภาพบําบัด นอกจากนี้ยังจะตองมีความนาใชงานและนาเชื่อถือจึงได
มีการเลือกใชสีฟาซึ่งใหความรูสึกปลอดภัย สีเขียวซึ่งจะทําใหดูเขมแข็งและมีชีวิตชีวาและสีขาวซึ่งจะ
ทําใหแอปพลิเคชันนัน้ดูสะอาดตาและนาใชงาน 
 

 

ภาพที่ 4-1 ภาพโทนสีหลักที่ใชในการออกแบบ 
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3. สัญลักษณของแอปพลิเคชัน 
 ในการออกแบบสัญลกัษณของแอปพลิเคชันนั้นไดออกแบบโดยใชโทนสีฟาประกอบ
กับแอปพลิเคชันนั้นเปนแอปพลิเคชันที่ชวยอํานวยความสะดวกในการวางแผนจึงมีการนําการ
กายภาพบําบัดและการวางแผนมาประกอบกัน 
 

 

ภาพที่ 4-2 ภาพสัญลักษณของแอปพลิเคชัน 
 

4. รูปแบบของตัวอักษร 
 ภายในแอปพลิเคชันจะทําการใชรูปแบบของตัวอักษร Sukhumvit ใชในสวนที่มี
การเปลี่ยนแปลงแกไขตลอดเวลาและสวนที่มีรูปแบบภาภาไทยและอื่น ๆ เชน ชื่อผูปวย หัวขอการ
วางแผนตาง ๆ เปนตน 
 

 

ภาพที่ 4-3 ภาพแสดงรูปแบบตัวอักษร Sukhumvit 
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5. การออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน 
 5.1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

 
ภาพที่ 4-4 ภาพแสดงโครงรางหนาเขาสูระบบ 
 

 

ภาพที่ 4-5 ภาพแสดงโครงรางหนาสมัครสมาชิก 
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ภาพที่ 4-6 ภาพแสดงโครงรางหนาแรกของการใชงาน 
 

 
ภาพที่ 4-7 ภาพแสดงโครงรางหนารายช่ือผูปวย 
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ภาพที่ 4-8 ภาพแสดงโครงรางหนารายช่ือผูปวยตอนยังไมมขีอมูล 

 

 
ภาพที่ 4-9 ภาพแสดงโครงรางหนาเพิม่ชื่อผูปวย 
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ภาพที่ 4-10 ภาพแสดงโครงรางเมื่อกรอกรายละเอียดผูปวยไมครบ 
 

 
ภาพที่ 4-11 ภาพแสดงโครงรางหนาแผนการรกัษา 



24 

 

 
ภาพที่ 4-12 ภาพแสดงโครงรางหนาทาทีจ่ะรกัษาในแตละครั้ง 
 

 
ภาพที่ 4-13 ภาพแสดงโครงรางหนาเพิม่ทารกัษา 
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ภาพที่ 4-14 ภาพแสดงโครงรางหนาการจับเวลาและนับจํานวนครั้ง 
 

 
ภาพที่ 4-15 ภาพแสดงโครงรางหนาวัดความเอียงของผูปวย 
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ภาพที่ 4-16 ภาพแสดงโครงรางหนารปูภาพผูปวย 
 

 
ภาพที่ 4-17 ภาพแสดงโครงรางหนาแสดงผลการรักษาของผูปวย 

 



27 

 

 
ภาพที่ 4-18 หนาเขาสูระบบ 
 

 

ภาพที่ 4-19 หนาลงทะเบียน 
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ภาพที่ 4-20 หนาแรกของแอปพลิเคชันหลักจากทําการเขาสูระบบ 
 

หนาแรกของแอปพลิเคชันนั้นจะมีเมนูหลักแสดงใหเห็นชัดเจนมีอยู 4 เมนู ซึ่งมีการใช
ไอคอนและตัวอักษรในการสื่อความหมายใหเขาใจไดงาย จะไดเลือกใชงานเมนไูดสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ดานบนแสดงเวลาในการทําการรักษาของนักกายภาพบําบัดในแตละวันโดยแสดงเวลาและ
รายชื่อของผูปวยที่จะเขามาทําการรักษา สามารถเลื่อนซายและขวาเพื่อดูเวลาการรักษาทั้งหมด
ภายในวันนั้นได 
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ภาพที่ 4-21 หนารายช่ือผูปวย 
 

หนารายช่ือผูปวยนั้นจะแสดงรายชื่อผูปวยเปน Table เรียงกันลงมา จะแสดงชื่อจริง 
นามสกุล อายุ และเบอรโทรศัพทของผูปวยซึ่งดานหลังของชื่อผูปวยจะเปนสัญลักษณของความหนัก
เบาของการรักษา ดานบนมีชองสําหรับคนหาผูปวยเพื่อความสะดวกในการคนหาผูปวยในกรณีที่
ผูปวยในความดูแลนั้นมีเยอะ 
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ภาพที่ 4-22 หนาเพิ่มผูปวย 
 

เมื่อกดปุมเพิ่มผูปวยจะเขาสูหนาเพิ่มผูปวยซึ่งเก็บขอมูลชื่อของผูปวย เบอรโทรศัพท
ของผูปวย อาการปวย และระดับการรักษา ซึ่งมีการใชไอคอนและตัวอักษรในการบอกความหมาย 
 

 

ภาพที่ 4-23 หนาแผนการรักษาเมื่อเลือกดูแผนการรักษาของผูปวย 
 

หนาแผนการรักษานั้นจะแสดงจํานวนครั้งที่ผูปวยจะตองทําการรักษาโดยระบุวันที่และ
เวลาที่จะมาทําการรักษา 
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ภาพที่ 4-24 หนาแผนการรักษาตามทาที่กําหนด 
 

หนาแผนการรักษาตามทาที่กําหนดแสดงในรูปแบบ List view ตามจํานวนทาทั้งหมดที่
ผูปวยจะตองทําการรกัษาภายในครั้งนั้น ๆ  โดยระบุทาที่จะทําการรกัษาและคําอธิบายทา รวมไปถึงมี
ไอคอนบงบอกใหรูวาการรักษาในทานัน้ใชวิธีการใดในการรักษา เชน จับเวลา นับจํานวนครั้ง หรือ
วัดความเอียง 
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ภาพที่ 4-25 หนาเพิ่มแผนการรักษา 
 

ที่หนานี้จะทําการเพิ่มแผนการรักษาโดยสามารถระบุวิธีที่จะใชทําการรักษาได เชน การ
วัดความเอียง การจับเวลา การนับจํานวนครั้ง ซึ่งสามารถกําหนดเวลาและจํานวนครั้งลงไปได 
 

 

ภาพที่ 4-26 หนาการรกัษาการวัดความเอียง 
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หนานี้จะทําการรักษาดวยการวัดความเอียงของผูปวยโดยมีเสนตรงการเปนแกนและมี
ตัวระบุจํานวนองศาที่ดานบนสามารถถายรูปได 

 

 
ภาพที่ 4-27 หนาทําการรักษาดวยการจับเวลาหรือนับจํานวนครั้ง 
 

หนานี้จะทําการรักษาดวยการจับเวลาและนับจํานวนครั้งโดยจะมีเสียงประกอบ มีทั้ง
เสียงเพลงและเสียงประกอบจังหวะอยูที่วาการรักษาจะเปนไปในรูปแบบใด สามารถกดหยุดพักได
กรณีที่ผูปวยมีอาการออนลาหรือเหนื่อยเกินไป มีปุมบันทึกผลซึ่งเปนการประเมิลผลการทํากายภาพ
ในแตละทา 
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ภาพที่ 4-28 หนาตารางนัดหมาย 
 

หนานี้จะทําการแสดงตารางนัดหมายของผูปวยโดยจะแสดงเปนรูปแบบ Table View 
พรอมกับบอกเวลานัดขอผูปวยคนนั้น สามารถเลือกดูไดทั้งแบบวัน สัปดาหและเดือน 

 

 
ภาพที่ 4-29 หนาแสดงผลการรกัษา 
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5.2 การออกแบบระบบหลังบาน 
 

 

ภาพที่ 4-30 ภาพแสดงโครงรางหนาเขาสูระบบของเว็บไซต 
 

 

ภาพที่ 4-31 ภาพแสดงโครงรางหนารายช่ือผูปวยของเวบ็ไซต 
 

เปนการแสดงรายชื่อผูปวยทั้งหมดในระบบของผูใชคนนั้นโดยจะแสดงชื่อ นามสกุล 
เบอรโทรศัพท ประเภทของการปวย ระดับการดูแล ซึ่งจะมีจํานวนบอกวานักกายภาพบําบัดคนนั้นมี
ผูปวยในความดูแลทั้งหมดกี่คน 
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ภาพที่ 4-32 ภาพแสดงโครงรางหนาเพิม่รายช่ือผูปวยของเว็บไซต 
 

 

ภาพที่ 4-33 ภาพแสดงหนาเขาสูระบบของเว็บไซต 
 

ผูใชงานสามารถเขาสูระบบไดดวยช่ือผูใชและรหัสผานเดียวกันกับในแอปพลิเคชันซึ่งทํา
ใหสะดวกสบายและไมตองสมัครสมาชิกใหมใหเปนการเสียเวลา 
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ภาพที่ 4-34 ภาพแสดงหนารายช่ือผูปวยของเว็บไซต 
 

 
ภาพที่ 4-35 ภาพแสดงหนาเพิม่รายชื่อผูปวยของเว็บไซต 
 

ผูใชงานสามารถเลือกไฟลนามสกุลซีเอสวีซึ่งสามารถทําใหผูใชงานนั้นเพิ่มรายชื่อผูปวย
ไดครั้งละหลาย ๆ คนโดยไมตองนั่งพิมพทีละคนในแอปพลิเคชัน 
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6. การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

 

ภาพที่ 4-36 Use Case Diagram 
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Use Case Description 

ตารางที่ 4-1 Use Case Description : Register 

Use Case ID UC01 
Use Case Name Register 
Brief Description ผูใชงานทําการสมัครสมาชิก 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. เขามายังแอปพลิเคชัน 

2. ผูใชงานทําการกรอกขอมูลและ
รหัสผานเพื่อสมัคร 

 
 
 
3. ระบบจะทําการประมวลผล
ขอมูลและจัดเก็บลงฐานขอมูล 

Exceptions: 2. ถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ระบบจะแจงเตือนตองกรอกขอมูล
ใหครบถวนจงึจะสามารถลงทะเบียนไดสําเรจ็ 

 
ตารางที่ 4-2 Use Case Description : Login 

Use Case ID UC02 
Use Case Name Login 
Brief Description ผูใชงานเขาสูระบบ 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1.  ผูใชงานกรอกชื่อผูใชและรหสัผาน

เพื่อเขาสูระบบ 
 
 
2. ระบบจะทําการตรวจสอบ
ชื่ อ ผู ใ ช แ ล ะ ร หั ส ผ า นกั บ
ฐานขอมูล 
3. ถาช่ือผูใชและรหสัผาน
ถูกตองจะทําการเขาสูระบบ 

Exceptions: 1. ถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ระบบจะแจงเตือนตองกรอกขอมูล
ใหครบถวนและถูกตองจึงจะสามารถเขาสูระบบไดสําเร็จ 
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ตารางที่ 4-3 Use Case Description : Add patient 

Use Case ID UC03 
Use Case Name Add patient 
Brief Description ผูใชงานเพิ่มผูปวย 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. ผูใชงานกดปุมเพิ่มผูปวย 

 
3. ผูใชงานกรอกขอมูลของผูปวย 

 
2. ระบบเขาสูหนาเพิ่มผูปวย 
 
4. ระบบทําการจัดเก็บขอมลูลง
ฐานขอมูลและแสดงผล 

Exceptions: 3. ถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ระบบจะแจงเตือนตองกรอกขอมูล
ใหครบถวนจึงจะสามารถเพิ่มผูปวยไดสําเร็จ 

 

ตารางที่ 4-4 Use Case Description : Create plan physical therapy 

Use Case ID UC04 
Use Case Name Create plan physical therapy 
Brief Description ผูใชงานเพิม่แผนการรกัษา 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. ผูใชงานเลือกผูปวยที่จะทําการ

วางแผนการรักษา 
 
 
3. ผูใชงานกดปุมเพิ่มการรกัษา 
 
 
5. วางแผนการรกัษาดวยวิธีตาง ๆ 

 
 
2. ระบบเขาสูหนาแผนการ
รักษา  
 
4. ระบบเขาสูหนาวางแผนการ
รักษา 
 
6. ระบบทําการจัดเก็บขอมลูลง
ฐานขอมูลและแสดงผล 

Exceptions:  
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ตารางที่ 4-5 Use Case Description : Search patient 

Use Case ID UC05 
Use Case Name Search patient 
Brief Description ผูใชงานคนหาผูปวย 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. ผูใชงานกรอกชื่อหรือตัวอักษร

เพื่อที่จะคนหาผูปวย 
 
 
2. ประมวลผลจากฐานขอมูล 
3. ระบบทําการเรียกขอมูลมา
แสดง 

Exceptions:  
 
ตารางที่ 4-6 Use Case Description : Plan physical therapy detail 

Use Case ID UC06 
Use Case Name Plan physical therapy detail 
Brief Description ผูใชงานดูขอมูลของแผนการรักษา 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. เขามายังหนาแผนการรักษา  

2. ระบบทําการเรียกขอมลูจาก
ฐานขอมูลมาแสดง 

Exceptions:  
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ตารางที่ 4-7 Use Case Description : View 

Use Case ID UC07 
Use Case Name View 
Brief Description ผูใชงานดูผลการรักษาของผูปวย 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. เขาสูหนาผลการรักษา 

2. เลือกผูปวย 
 

 
 
3. ระบบทําการเรียกขอมลูจาก
ฐานขอมูลมาแสดง 

Exceptions:  
 
ตารางที่ 4-8 Use Case Description : Edit plan physical therapy 

Use Case ID UC08 
Use Case Name Edit plan physical therapy 
Brief Description ผูใชงานแกไขแผนการรักษาของผูปวย 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. เลือกผูปวยที่จะทําการแกไข 

 
 
3. กดปุมแกไขแผนการรักษา 
 
 
5. เลือกแกไขแผนการรักษา 

 
2. ระบบเขาสูหนาแผนการ
รักษา  
 
4. ระบบเขาสูหนาวางแผนการ
รักษา 
 
6. ระบบทําการจัดเก็บขอมลูลง
ฐานขอมูลและแสดงผล 

Exceptions:  
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Activity Diagram 

 
ภาพที่ 4-37 Activity  Diagram : Register 
 

 

ภาพที่ 4-38 Activity  Diagram : Login 
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ภาพที่ 4-39 Activity  Diagram : Add patient 
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ภาพที่ 4-40 Activity  Diagram : Create plan physical therapy 
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ภาพที่ 4-41 Activity  Diagram : Search patient 
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ภาพที่ 4-42 Activity  Diagram : Plan physical therapy detail 
 
 



48 

 

 
ภาพที่ 4-43 Activity  Diagram : View 
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ภาพที่ 4-44 Activity  Diagram : Edit plan physical therapy 
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Use Case Diagram ของเว็บไซตระบบหลังบาน 

 
ภาพที่ 4-45 Use Case Diagram ของเว็บไซตระบบหลงับาน 
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Use Case Description ของเว็บไซตระบบหลังบาน 

ตารางที่ 4-9 Use Case Description : Login 

Use Case ID UC01 
Use Case Name Login 
Brief Description ผูใชงานเขาสูระบบ 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1.  ผูใชงานกรอกชื่อผูใชและรหสัผาน

เพื่อเขาสูระบบ 
 
 
2. ระบบจะทําการตรวจสอบ
ชื่ อ ผู ใ ช แ ล ะ ร หั ส ผ า นกั บ
ฐานขอมูล 
3. ถาชื่อผู ใชและรหัสผาน
ถูกตองจะทําการเขาสูระบบ 

Exceptions: 1. ถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ระบบจะแจงเตือนตองกรอกขอมูล
ใหครบถวนและถูกตองจึงจะสามารถเขาสูระบบไดสําเร็จ 

 
ตารางที่ 4-10 Use Case Description : Add patient 

Use Case ID UC02 
Use Case Name Add patient 
Brief Description ผูใชงานเพิ่มผูปวย 
Actors ผูใชงาน 
Flow of Events Actor System 
 1. ผูใชงานกดปุมเพิ่มผูปวย 

 
3. ผูใชงานเลือกไฟล CSV 

 
2. ระบบเขาสูหนาเพิ่มผูปวย 
 
4. ระบบทําการจัดเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูลและแสดงผล 

Exceptions:  
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Activity Diagram ของเว็บไซตระบบหลังบาน 

 

ภาพที่ 4-46 Activity  Diagram : Login  
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ภาพที่ 4-47 Activity  Diagram : Add patient  
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EER Diagram 

 

ภาพที่ 4-48 EER Diagram 
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Database Diagram 

 

ภาพที่ 4-49 Database Diagram 
 
Database Description 

ตารางที่ 4-11 แสดงดาตาเบส User 

Name Description Type Example Data 
id_user รหสัผูใช INT 1, 2, 3 

name_user ชื่อผูใช VARCHAR(45) วิลัย, รัศม ี
emal_user อีเมลผูใช VARCHAR(45) wilai@gmail.com 

password_user รหสัผานผูใช VARCHAR(45) wilai, radsami 
 
ตารางที่ 4-12 แสดงดาตาเบส Patain 

Name Description Type Example Data 
id_patain รหสัผูปวย INT 1, 2, 3 

care_patain ระดับการดูแลผูปวย VARCHAR(45) เฝาระวัง, ปกต ิ
type_patain ประเภทของผูปวย VARCHAR(100) ระบบประสาท 
tel_patain เบอรโทรศัพทผูปวย VARCHAR(45) 0875566785 
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ตารางที่ 4-13 แสดงดาตาเบส Schedule 

Name Description Type Example Data 
id_schedule รหสัของตารางเวลา INT 1, 2, 3 

date_schedule วันที่ DATE 2014-11-11 
time_schedule เวลา TIME 13:23:44 
alam_schedule เวลาการเตือน TIME 13:23:44 

 
ตารางที่ 4-14 แสดงดาตาเบส Plan 

Name Description Type Example Data 
id_plan รหสัแผนการรกัษา INT 1, 2, 3 

des_plan คําอธิบาย TEXT จับแกว, ยกแขน 
times_plan จํานวนครั้ง VARCHAR(45) 1, 2, 3 
tilted_plan ตรวจสอบวัดความเอียง BOOLEAN true, false 
check_plan ตรวจสอบการทํา BOOLEAN true, false 

counttime_plan ตรวจสอบการจบัเวลา BOOLEAN true, false 
 

ตารางที่ 4-15 แสดงดาตาเบส Counttime plan 

Name Description Type Example Data 
id_counttime รหสัการจับเวลา INT 1, 2, 3 

time_counttime จํานวนเวลาทีจ่ะจบั VARCHAR(255) 1, 2, 3 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงดาตาเบส Record 

Name Description Type Example Data 
id_record รหสัผลการรักษา INT 1, 2, 3 

time_record ผลการจบัเวลา VARCHAR(255) 1, 2, 3 
times_record ผลการนับครั้ง VARCHAR(255) 1, 2, 3 
tilted_record ผลการวัดความเอียง VARCHAR(255) 1, 2, 3 

 
ตารางที่ 4-17 แสดงดาตาเบส Gallery 

Name Description Type Example Data 
id_gallery รหสัรปูภาพ INT 1, 2, 3 

name_gallery ชื่อรูปภาพ VARCHAR(255) images1, images2 
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บทที่  5 

ผลการดําเนนิงาน  ขอจํากดั  และขอเสนอแนะ 
  
หลังจากการดําเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธเรื่องแอปพลิเคชันชวยวางแผนและ

ประเมินผลการรักษาสําหรับนักกายภาพบําบัดบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสไดเกิดปญหาในดานการ
จํากัดของเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานนั้น รวมไปถึงสิ่งที่ผูจัดทําคิดวาจะพัฒนาตอ ดัง
รายละเอียดตอไปนี ้

 
ผลการดําเนินงาน 

การจัดทําโครงงานจลุนิพนธนี้สําเรจ็ขึ้นไดจากการศึกษา และพัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสิง่ที่ไดรบัจากการดําเนินงานมีดังนี ้

1. แอปพลิเคชันสามารถชวยเหลือและสรางความสะดวกใหกับนักกายภาพบําบัดใน
การรักษาผูปวยที่ตองเขารับการกายภาพบําบัดโดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย 

2. แอปพลิเคชันสามารถชวยนักกายภาพบําบัดจัดการตารางและเวลานัดเพื่อที่จะ
สามารถวางแผนการรักษาผูปวยลวงหนาได 

3. แอปพลิเคชันสามารถชวยเหลือนักกายภาพบําบดัในการประเมินผลหลังจากการทํา
การรักษาและวางแผนการรักษาครั้งตอไปได 

 
ผลการทดสอบและประเมินจากผูใชงาน 

การจากการทดสอบการใชงานจริงกบักลุมผูใชงานเปาหมายทั้งหมด สามารถสรปุผล
การประเมินไดผลดังนี ้

1. ผลการใชงานจากผูใชแอปพลิเคชนั 
  ผูทดลองใชงานแอปพลเิคชันมีจํานวนทัง้หมด 30 คนไดผลประเมินจากผูทดลองใช
งานแอปพลิเคชันดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 5-1 ผลการใชงานจากผูใชแอปพลิเคชัน 

หวัขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงาน 33% 43% 24% - - 

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย 33% 50% 17% - - 

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม ดูแลวสบายตา 40% 43% 17% - - 

4. ความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของงาน 30% 33% 37% - - 

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม 36% 26% 33% 4% - 

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง หรือไมมีปญหาจากการใชงาน 66% 26% 8% - - 

2. ประสิทธิภาพการทํางานลื่นไหล สามารถแสดงผลไดตอเนื่อง 56% 23% 21% - - 

3. สามารถเขาใจหลักการใชงานของระบบหลังบานไดงาย 50% 33% 17% - - 

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 60% 33% 7% - - 

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด และฟงกชันการทํางานของระบบหลังบาน 60% 33% 7% - - 

2. ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 67% 33% - - - 

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากแอปพลิเคชัน 70% 17% 13% - - 

4. ชวยในการตัดสินใจวางแผนการรักษาไดมากขึ้น 77% 23% - - - 
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ตารางที่ 5-1 ผลการใชงานจากผูใชแอปพลิเคชัน (ตอ) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 77% 23% - - - 

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 70% 16% 14% - - 

3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 60% 20% 20% - - 

  
ผลการใชงานสามารถสรุปโดยแบงแยกตามหมวดหมูได โดยหมวดการออกแบบ

กลุมเปาหมายตอบขอ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 12 คน หรือ 40% หมวดฟงกชันการทํางาน
กลุมเปาหมายตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 17 คน หรือ 57% หมวดเฉพาะกลุมเปาหมาย
ตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 21 คน หรือ 70% และหมวดภาพรวมของโครงการ
กลุมเปาหมายตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 21 คน หรือ 70% 
 

2. ผลการใชงานจากผูใชระบบหลังบาน 
  ผูทดลองใชงานระบบเว็บไซตหลงับานมีจํานวนทัง้หมด 25 คนไดผลประเมินจากผู
ทดลองใชงานแอปพลิเคชันดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 5-2 ผลการใชงานจากผูใชระบบหลงับาน 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงาน 40% 60% - - - 

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย 68% 20% 12% - - 

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม ดูแลวสบายตา 48% 48% 4% - - 

4. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน 52% 40% 8% - - 

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม 48% 32% 16% 4% - 

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง หรือไมมีปญหาจากการใชงาน 48% 40% 8% 4% - 

2. ประสิทธิภาพการทํางานลื่นไหล สามารถแสดงผลไดตอเนื่อง 60% 40% - - - 

3. สามารถเขาใจหลักการใชงานของระบบหลังบานไดงาย 60% 32% 8% - - 

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 76% 20% 4% - - 

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด และฟงกชันการทํางานของระบบหลังบาน 84% 16% - - - 

2. ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 80% 20% - - - 

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากระบบหลังบาน 72% 16% 12% - - 

4. ชวยในการเพิ่มขอมูลผูปวยไดมากขึ้น 92% 8% - - - 

5. ชวยในการแกไขขอมูลผูปวยไดสะดวกยิ่งขึ้น 68% 20% 12% - - 
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ตารางที่ 5-2 ผลการใชงานจากผูใชระบบหลงับาน (ตอ) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 88% 12% - - - 

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 80% 16% 4% - - 

3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 72% 12 16% - - 

 
ผลการใชงานสามารถสรุปโดยแบงแยกตามหมวดหมูได โดยหมวดการออกแบบ

กลุมเปาหมายตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 13 คน หรือ 52% หมวดฟงกชันการทํางาน
กลุมเปาหมายตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 16 คน หรือ 64% หมวดเฉพาะกลุมเปาหมาย
ตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 20 คน หรือ 80% และหมวดภาพรวมของโครงการ
กลุมเปาหมายตอบขอ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 20 คน หรือ 80% 

 
ปญหาที่พบ 

1. การทํางานในฟงกชันวัดความเอียงสวนของการอัพโหลดรูปภาพนั้นยังชาตองทํา
การแกไขในสวนของการบีบอัดรูปใหมขีนาดไฟลที่เล็กลงเมื่อถายรูปเพื่อความรวดเร็วในการอัพโหลด 

2. ตองมีการปรับปรุงฐานขอมูลเพื่อจะไดทํางานรวมกับแอปพลิเคชันและระบบหลัง
บานไดอยางถูกตอง 

3. ปรับปรุงสัญลักษณสื่อความหมายภายในแอปพลิเคชันใหถูกตองมากยิ่งขึ้น 
 

ขอจํากัดของระบบ 
1. ผูใชงานตองมีเครื่องโทรศัพทไอโฟน เนื่องจากการพัฒนาโครงงานจําเปนตอง

ทดสอบการใชงานจริง 
2. การใชงานบนเครื่องโทรศัพทไอโฟนจริงและการใชงานจากเครื่องจําลองยังมีความ

แตกตางกันบางสวน เนื่องมาจากขอจํากัดดานการประมวนผลที่ตางกัน 
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ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอในอนาคต 
1. สามารถนํามาประยุกตรวมกับเทคโนโลยีดานอื่น ๆ เพื่อจะไดนําไปใชรักษาผูปวย

โรคอื่น ๆ ที่มีแนวทางการรักษาเดียวกันกับการกายภาพบําบัดได 
2. เพิ่มสามารถใหกับแอปพลิเคชันดวยการแจงเตือนในระบบตารางนัดเมื่อใกลเวลา

รักษาผูปวย ทําใหนักกายภาพบําบัดมีเวลาเตรียมตัวหรือเตรียมเครื่องมือในการทําการรักษา 
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ภาควิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บทบาทหนาที่ของนัก    
      กายภาพบําบัด. เขาถึงเมื่อ 3 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินสําหรบัผูใชงานแอปพลเิคชัน 
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แบบประเมิน ชุดที ่1 สําหรับบุคคลทั่วไป หรือผูใชงานแอปพลิเคชัน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตร ี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
3. อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา     พอบาน/แมบาน     พอคา/แมคา 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     พยาบาล   นักกายภาพบําบัด 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 5,000 บาท     5,000-10,000 บาท    10,000-20,000 บาท 
        20,000-30,000 บาท     30,000-40,000 บาท    40,000-50,000 บาท 
        มากกวา 50,000 บาท 
5. อายุ 
        ต่ํากวา 15 ป      15-20 ป   21-25 ป 
        26-30 ป      31-35 ป   36-40 ป 
        41-45 ป      46-50 ป   มากกวา 50 ป 
 
6. ทานตองการใหแอปพลิเคชันน้ีดาวนโหลดไปใชงานไดจริง              ตองการ               ไมตองการ 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ   
เรื่อง แอปพลิเคชนัชวยวางแผนและประเมินผลการรักษาสําหรับนักกายภาพบําบัด 
นายนันทิพัฒน จังคณานันท รหัสนักศึกษา 13530198 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดบัความพึงพอใจ จากความพงึพอใจมากที่สุด 
(ระดับ5) จนถึงพึงพอใจนอยท่ีสุด (ระดับ1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงาน      

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย      

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม ดูแลวสบายตา      

4. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน      

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม      

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง หรือไมมีปญหาจากการใชงาน      

2. ประสิทธิภาพการทํางานลื่นไหล สามารถแสดงผลไดตอเนื่อง      

3. สามารถเขาใจหลักการใชงานของระบบหลังบานไดงาย      

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย      

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด และฟงกชันการทํางานของระบบหลังบาน      

2. ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง      

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากแอปพลิเคชัน      

4. ชวยในการตัดสินใจวางแผนการรักษาไดมากขึ้น      
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หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)      

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได      

3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย      

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท : 0-2233-4995 เว็บไซต http://www.ict.su.ac.th 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินสําหรบัผูใชงานเวบ็ไซตระบบหลังบาน 
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แบบประเมิน ชุดที ่2 สําหรับผูใชงานระบบเว็บไซตหลังบาน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตร ี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
3. อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา     พอบาน/แมบาน     พอคา/แมคา 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ     พยาบาล   นักกายภาพบําบัด 
        อื่น ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. รายไดตอเดือน 
        ต่ํากวา 5,000 บาท     5,000-10,000 บาท    10,000-20,000 บาท 
        20,000-30,000 บาท     30,000-40,000 บาท    40,000-50,000 บาท 
        มากกวา 50,000 บาท 
5. อายุ 
        ต่ํากวา 15 ป      15-20 ป   21-25 ป 
        26-30 ป      31-35 ป   36-40 ป 
        41-45 ป      46-50 ป   มากกวา 50 ป 
 
6. ทานตองการใหแอปพลิเคชันน้ีดาวนโหลดไปใชงานไดจริง              ตองการ               ไมตองการ 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ   
เรื่อง แอปพลิเคชนัชวยวางแผนและประเมินผลการรักษาสําหรับนักกายภาพบําบัด 
นายนันทิพัฒน จังคณานันท รหัสนักศึกษา 13530198 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดบัความพึงพอใจ จากความพงึพอใจมากที่สุด 
(ระดับ5) จนถงึพึงพอใจนอยท่ีสุด (ระดับ1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงาน      

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย      

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม ดูแลวสบายตา      

4. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน      

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม      

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง หรือไมมีปญหาจากการใชงาน      

2. ประสิทธิภาพการทํางานลื่นไหล สามารถแสดงผลไดตอเนื่อง      

3. สามารถเขาใจหลักการใชงานของระบบหลังบานไดงาย      

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย      

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด และฟงกชันการทํางานของระบบหลังบาน      

2. ฟงกชันตาง ๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง      

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากระบบหลังบาน      

4. ชวยในการเพิ่มขอมูลผูปวยไดมากขึ้น      

5. ชวยในการแกไขขอมูลผูปวยไดสะดวกยิ่งขึ้น      
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หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)      

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได      

3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย      

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท : 0-2233-4995 เว็บไซต http://www.ict.su.ac.th 
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