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จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์โดยมีรูปแบบ
การน าเสนอผ่านสังคมออนไลน์ที่ก าลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งให้ผู้ใช้สามารถที่จะ
ติดตามอารมณ์ของเพื่อน,สามารถที่จะเก็บบันทึกอารมณ์ของตนเองและสามารถแชร์ค าแนะน า
ส าหรับอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการน าไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อให้เกิดผลไปในทางที่ดีข้ึน 

ผู้จัดท าจึงริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารและจัดการอารมณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
ไอโฟนข้ึนมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับบันทึกอารมณ์ของตนเองโดยมีรูปแบบ การเขย่า การสัมผัส
หน้าจอ การใช้เสียงมาเป็นตัวช่วยในการบันทึกสร้างความแปลกใหม่ให้แก่แอปพลิเคชันเพื่อให้แอป
พลิเคชันมีความน่าสนใจน่าใช้งาน นอกจากนี้จะได้รับค าแนะน าส าหรับอารมณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน
สามารถที่จะแชร์ค าแนะน าที่ได้รับสู ่เฟสบุ๊ค สามารถที่จะเพิ่มค าแนะในรูปแบบของตนเองใหผู้้อื่นที่ใช้
แอปพลิเคชันได้น าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ท าให้ผู้ที่ใช้  แอปพลิเคชันสามารถที่จัดการและ
ควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนให้ไปในทางที่ถูกที่ควร นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังสามารถที่จะเป็นสังคม
ออนไลน์ส าหรับอารมณ์ ติดตาม ถูกใจ หรือแสดงความคิดเห็นในอารมณ์ของเพื่อได้  
 แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารและจดัการอารมณ์โทรศัพทเ์คลื่อนที่ไอโฟน ผู้จัดท าได้พัฒนาข้ึน
มาอย่างสุดความสามารถหวังไว้เพื่อจะให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงงานที่ได้กล่าวมากข้างต้นเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้แอปพลิเคชันน้ี และสามารถที่จะสร้างความสนุกความบันเทิงให้ชีวิตมีสีสันเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
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กิตตกิรรมประกาศ  
 

ในท ำโครงกำรจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดระยะเวลำในกำรและพัฒนำโครงกำรซึ่งได้รับควำม
ช่วยเหลือและควำมกรุณำในทุก ๆ ด้ำน  จำกผู้ที่มีพระคุณ  แม้จะมีอุปสรรคในข้ันตอนกำรท ำแต่ต้อง
ขอบพระคุณผู้ที่อยู่เคียงข้ำงและคอยให้ก ำลังใจทั้งให้ค ำแนะน ำ  ให้ข้อเสนอแนะ ให้ควำมรู้  และให้
ก ำลังใจตลอดระยะเวลำในกำรโครงกำรนี้   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนอำจำรย์โกวิท  มีบุญ ซึ่งที่อำจำรย์
ที่ปรึกษำโครงกำรจลุนิพนธ์ ที่คอยดูแล เอำใจใส่ ให้ค ำปรึกษำอย่ำงละเอียดทั้งในเนื้อหำและกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องของโครงกำรจุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่ำงดีมำตลอด รวมทั้ง อำจำรย์ขจรพล เชิญขวัญศรี, 
อำจำรย์ปำนรวี พุ่มเข็ม, อำจำรย์จุลดิษฐ์ สันติธรณี, อำจำรย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุง่เรือง, อำจำรย์ปกรณ์ 
สันติสุนทร ขอกรำบขอบพระคุณทุกๆท่ำนที่กรุณำให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ วิธีกำรแก้ไขปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้ำพเจ้ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ผู้จัดท ำขอขอบคุณเพื่อนๆเอกเว็บรุ่น 8 ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คอยให้ก ำลังใจกัน
ในยำมที่ท้อ อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข กันมำตลอด ขอบคุณมิตรภำพที่มีให้กันตลอดมำแม้ว่ำอุปสรรคต่ำง ๆ 
จะมีมำก  เพื่อนก็อยู่เคียงข้ำงเสมอ และขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่อยู่เคียงข้ำงกันขอให้ประสบ
ควำมส ำเร็จในชีวิต   

สุดท้ำยนี้ที่ขำดไม่ได้ผู้จัดท ำขอกรำบขอบพระคุณ คณำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร มหำวิทยำศิลปำกร ที่ได้อบรบสั่งสอนและให้ควำมรู้เสมอมำ และครอบครัวที่คอยให้
ก ำลังใจให้สู้ต่อไป  ให้ควำมรัก  ให้โอกำสทำงกำรศึกษำทีด่ีให้มีอนำคตที่ดี   เป็นแรงผลักดันที่ส ำคัญที่
ท ำให้ผู้จัดท ำมีแรงสู้ มีควำมพยำยำมท ำทุกอย่ำงให้ประสบควำมส ำเร็จในชีวิต  ดังนั้นผู้จัดท ำจึงกรำบ
ขอบพระคุณทุกท่ำนที่คอยให้ก ำลังใจ  ที่ให้ค ำปรึกษำ  ให้ควำมรู้ในกำรท ำจุลนิพนธ์ครั้งนี้ตลอดมำ 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การด าเนินชีวิตในแต่ละวันเราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าเราจะได้เจอกับเหตุการณ์หรือ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่สามารถที่จะท าให้เราจะมีอารมณ์และความรู้สึกในรูปแบบ
ต่างๆ และอารมณ์ ความรู้สึกนั้นสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมโต้ตอบออกไปในรูปแบบต่างๆด้วย
เช่นกัน ฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถล่วงรู้สถานการณ์ได้ เราก็ควรหมั่นฝึกให้มีสติ คือระลึกรู้อยู่เสมออย่า
ประมาณในการด าเนินชีวิต เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบท าให้เราเกิดความคิดและอารมณ์ที่ไม่ดี ก็ควรจะ
ใช้สติในการขบคิดพิจารณา เพื่อให้เราเท่าทัน และไม่ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์น้ัน  โดยการก าหนด
อารมณ์และความรู้สึกของเราไม่ให้ส่งผลไปถึงการแสดงออกในทางที่ไม่เหมาะไม่ควร  

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคมปัจจุบันเป็น
ยุคข่าวสารไร้พรมแดน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ที่รวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นไปในทางที่รุนแรงตามอารมณ์ ในระยะวัยรุ่นตอนปลายเป็น
ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เป็นวัยวิกฤต หรือวัยพายุบุแคม คือเป็นช่วงที่จะก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ เลือก
เส้นทางเดินของอนาคต หากพฤติกรรมหรอืการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปอาจจะส่งผลต่ออนาคตระยะยาว 

จากที่ได้กล่าวมากข้างต้นจะท าให้เราเห็นได้ว่าควรที่จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับอารมณ์ของ
วัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งเกิดปัญหาของวัยรุ่นทีเ่กี่ยวกับอารมณ์ การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองส่งผล
ให้แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่ไม่ดี พฤติกรรมที่ก้าวร้าว การไม่รู้ควบคุมสติอารมณ์ ท าให้เกิดปัญหา
วัยรุ่นที่มักจะใช้ก าลังในการตัดสินปัญหา หรือเมื่อยามที่เจอกับภาวะความเสียใจท าให้ขาดสติ คิดสั้น 
ท าร้ายตัวเอง จึงเกิดแนวคิดแอปพลิเคชันที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้
เป็นไปในทางที่ดี รู้จักการควบคุมอารมณ์ ท าให้มีสติมากข้ึน ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สุขภาพ เนื่องจากอารมณ์ส่งผลต่อความเครียด ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพได้หลากหลายรูปแบบ  
 
วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ เพื่อน ามาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยในการ
จัดการกับอารมณ์ บนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

2. ศึกษาวิธีในการควบคุมอารมณ์ในวัยรุ่นตอนปลาย เพื่อน ามาพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ช่วยควบคุมอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 

3. ศึกษาผลกระทบจากอารมณ์ เพื่อน ามาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อทราบถึงผลจาก
อารมณ์และช่วยเตือนตัวเองได้ 
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ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
               โครงการแอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารจัดการอารมณ์ส าหรับวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติไอโอ
เอส มีความสามารถและขอบเขตการใช้งานดังนี้   

1. ส่วนของแอปพลิเคชัน 
                     1.1. เข้าสู่ระบบเพื่อน าเข้ารายช่ือเพื่อนจาก เฟสบุ๊ค มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานแอปพลิเคชัน 

1.2. ผู้ใช้สามารถเลือกอารมณ์ได้ทั้งหมด 6 อารมณ์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย มี
ความสุข เสียใจ อิจฉา เบื่อ กลัว และโกรธ 

1.3. ผู้ใช้สามารถที่จะ เขย่า, ทัชสกรีนหน้าจอ, ส่งเสียงร้อง เพื่อวัดระดับของอารมณ์
ที่ผู้ใช้รู้สึกอารมณ์ ณ ขณะนั้นจากที่ได้เลือก 

1.4. เขียนบันทึก, เลือกสิ่งที่ก าลังท า,สถานที่เรากะลังอยู่, บุคคลต้นเหตุของอารมณ์
(เลือกจากรายช่ือเพื่อน เฟสบุ๊ค) และกดบันทึกอารมณ์น้ัน ๆ 

1.4. เมื่อบันทึกอารมณ์นั้นๆแล้วจะได้รับค าแนะน าของแต่ละอารมณ์เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถเพิ่มค าแนะน าเองได้และจะถูกน าไปใช้ส าหรับผู้ที่ใช้ทุก ๆ คน
ในครั้งต่อไป 

1.4. ผู้ใช้สามารถดูอารมณ์ที่เกิดข้ึนของเราทั้งหมดในหน้า ไทม์ไลน์ ของเราและ
เพื่อนที่เราก าลังติดตามอยู่ สามารถที่จะกด ถูกใจอารมณ์น้ันๆได้ 

1.4. ผู้ใช้สามารถที่จะดูประวัติการบันทึกอารมณ์ของเราเองได้ทั้งหมดในหน้า     
โปรไฟล์โดยที่จะถูกค านวณออกมาเป็น 3 วัน 7 วัน และ 1 เดือน โดยจะสรุปให้ว่าในแต่ละช่วงเรา
บันทึกแต่ละอารมณ์ไปจ านวนกี่ครั้ง 

1.5. ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกเปลี่ยน ธีม ของแอปพลิเคชันได้ โดยจะมีให้เลือกด้วยกัน
ทั้งหมด 2 รูปแบบ คือธีมเด็กผู้หญิงและ ธีมเด็กผู้ชาย 

2. ส่วนของผู้ดูแล 
2.1.  สามารถที่จะเพิ่มค าแนะน าเพื่อช่วยจัดการกับอารมณ์ได้ 

 2.1.  สามารถแก้ไข้หรือลบข้อมลูได้ 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาอารมณ์ข้ันพื้นฐานของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 
2. ศึกษาอารมณ์ของวัยรุ่นตอนปลาย 
3. ศึกษาวิธีการควบคุมอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย 
4. ศึกษาภาวะความเสี่ยงต่อโรคความที่ส่งผลจากอารมณ์ 
5. ออกแบบฟังชันการใช้งานให้สอดคล้องกับปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 
6. ก าหนดแผนด าเนินงาน และเวลาที่ใช้ 
7. พัฒนาแอปพลิเคชัน เช่ือมต่อระบบ และใช้งานจริง 
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แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงระยะเวลาด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  

1. ความหลากหลายของอารมณ์ 
2. ข้อมูลข้อแนะน าส าหรับจัดการกับอารมณ์มีมาก 

 

แผนการด าเนินงาน 
ป ี 2556 2557 

แผนงาน/เดือน 

1. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลที
เกี่ยวข้อง 

 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

2. วิเคราะห์และ
ออกแบบโปรแกรม 
3. ศึกษาและ
ออกแบบระบบ  
 4. ออกแบบฐานข้อมูล 

5. สร้างและพฒันา
ระบบ 
6. ทดสอบระบบและ
แก้ไขส่วนข้อผิดพลาด
ของระบบ 

7. สรุปผลด าเนินงาน 

8. จัดท าเอกสาร 
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถทีจ่ะรู้จกัควบคุมและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง 
2. สามารถสร้างเสรมิพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี 
3. ทราบถึงความผลกระทบ และผลดีจากอารมณ์  
4. สามารถอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 
นิยำมศัพท์ 

อีโมชัน(Emotion) หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก (dictionary.sanook) 
ไอโอเอส(ios) หมายถึง ไอโอเอส (ก่อนหน้านี้ใช้ช่ือ ไอโฟนโอเอส) คือระบบปฏิบัติการ

บนอุปกรณ์พกพา (สมาร์ตโฟน ,แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ) พัฒนาและจ าหน่ายโดยแอปเปิล 
(บริษัท) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2007 เพื่อใช้บนไอโฟน (วิกิพีเดีย) 

เอ็กโค้ด(Xcode) หมายถึง Xcode เป็นเครื่องมือของนักพัฒนา Apple เอาไว้สร้างแอป
พลิเคชันส าหรับเครื่อง Mac, iPhone และ iPad  (takato.exteen) 

แอปพลิเคชัน(Application) หมายถึง ค าศัพท์ Applicationเป็นค าย่อของ application 
program หรือโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบให้ท างาน
ด้วยหน้าที่ที่เจาะจงโดยตรงส าหรับผู้ ใช้ หรือในบางกรณี ส าหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ตัวอย่าง 
ของโปรแกรมประยุกต์  (com5dow.com) 

ระบบหลังบ้าน หรือระบบหลังร้าน (Back office) หมายถึง ระบบที่จัดท าข้ึนเพื่อให้
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้จัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่นการเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_(%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_(%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97)


 

 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารจัดการอารมณ์ส าหรับ

วัยรุ่นบนระบบปฏิบัติไอโอเอส เพื่อให้แอปพลเิคชันเกิดความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ใช้
งาน  
 
แนวคิดและทฤษฎี 

ได้มีการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับโครงงานจุลนิพนธ์ โดยมีดังนี้ 
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ ์

 แม้อารมณ์เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้ก็
ตาม  แต่ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงเรื่องนี้ในวิชาพฤติกรรมองค์การค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากเช่ือกันว่า
อารมณเ์ป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล หรือไม่ก็มองอารมณ์ว่าเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากเสียหาย ที่ควร
หลีกเลี่ยงเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ  จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้  นักวิชาการได้หันมาให้ความส าคัญกับ
เรื่องอารมณ์เพราะตระหนักว่า  ความเช่ือเดิมที่ว่า  คนที่เรียนเก่งมีเชาวน์ปัญญาดี ก็น่าจะประสบ
ความส าเร็จมากกว่าคนที่เชาวน์ปัญญาด้อยกว่า  แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นน้ันเสมอไป  โดยนักวิจัยเริ่ม
ตระหนักว่าเชาวน์ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้ท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ถูกต้อง
แน่นอน  นักวิจัยจึงหันมาสนใจตัวแปรที่มิใช่เชาวน์ปัญญา  เช่น  คุณลักษณะของบุคคล ฐานะทาง
สังคมเศรษฐกิจ  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่  เป็นต้นโดยทั่วไปนักวิจัยในปัจจุบันก็ยืนยันเช่นกันว่า 
“ในเรื่องความส าเร็จ  เช่น  ในการเรียนหรือการท างานนั้น  เชาวน์ปัญญามีส่วนเกี่ยวข้องเพียง 20  %  
เท่านั้น  ที่เหลือเป็นปัจจัยด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ด้วย” (กรมสุขภาพจิต 2543 ) 
 อารมณ์และความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นเรื่องส าคัญ  เนื่องจากมีกรณีที่พบว่าคนที่
เก่งแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  หรือเก่งแต่สัมพันธ์ภาพกับเพื่อนฝงูไม่ดี  หรือเก่งแต่ไม่รู้จกัเอาใจเขามาใส่
ใจเรามักจะไม่สามารถประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานในส่วนที่พฤติกรรมมีผลต่อการท างานใน
องค์การ 

1.1 ความหมายที่เกี่ยวกับอารมณ์ 
 อารมณ์เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่คนมีต่อวัตถุ  อารมณ์จึงไม่เป็นคุณลักษณะ
เช่ือมโยงกับปัจจัยภายนอก  ตัวอย่างเช่น  เราแสดงอารมณ์มีความสุขเมื่อได้รับสิ่งดีงาม  เราโกรธต่อ
บางคน หรือเรากลัวต่อเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่าง เป็นต้น เรามักจะคุ้นเคยกับการใช้ก าลังทางกาย
และก าลังทางสมอง ของพนักงานในการท างานให้แก่องค์การ  แต่อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ
ของพนักงานได้แก่  “ก าลังทางอารมณ์” เช่นการที่พนักงานแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ที่ต้องการเห็น
องค์การของตนควรเป็นอย่างไรขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงาน  เป็นต้น “ก าลัง
ทางอารมณ์” เริ่มน ามาใช้กับงานด้านบริการ  เช่น  ทุกคนคาดหมายว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
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ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส  ครูอาจารย์ต้องมีอารมณ์ของความรักปรารถนาดี  แพทย์ต้องมีอารมณ์ที่เป็นกลาง  
เป็นต้น  ในปัจจุบันแนวคิดเรื่องก าลังทางอารมณ์ ถูกน ามาใช้แพร่หลายแทบทุกอาชีพ  ตัวอย่าง เช่น 
พนักงานคาดหมายว่า ผู้เป็นหัวหน้าจะต้องมีความสุภาพอ่อนโยนไม่แสดงความเป็นปฏิปักษ์กับตน 
หรือผู้น าเป็นที่คาดหมายว่า สามารถระดมก าลังทางอารมณ์ของผู้ตามเพื่อให้เกิดผลดีแก่งาน เช่นรู้จัก
ใช้ศิลปะการพูดโน้มน้าวใจ ปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ตามให้เกิดความร่วมมือร่วมใจท างาน เป็นต้น  จึง
เป็นได้ว่า นับวันแนวคิดเรื่อง ก าลังทางอารมณ์ จะทวีความส าคัญต่อความมีประสิทธิผลของงานและ
องค์การยิ่งขึ้น 

1.2 อารมณ์ที่รู้สึกกับอารมณ์ที่แสดงออก 
    ก าลังทางอารมณ์อาจก่อให้เกิดความอึดอัดใจแก่พนักงานได้ ถ้าลักษณะของ
งานที่ต้องแสดงอารมณ์ออกมามีแนวทางที่ขัดแย้งกับความรู้สึกที่แท้จริงของพนักงานผู้นั้น ซึ่งพบเห็น
ภาวะเช่นน้ีบ่อย ๆ ในองค์การ เช่น เราอาจจ าเป็นต้องท างานร่วมกับคนที่คอยให้ร้ายป้ายสีเราลับหลัง
ด้วยความไม่สบายใจนัก  แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดผลเสียแก่งาน เราจึงอยู่ในภาวะ
จ ายอมที่ต้องแสร้งแสดงความเป็นมิตรต่อบุคคลนั้นด้วยความจ าใจ  เป็นต้น  จากตัวอย่างที่กล่าวนี้จะ
เห็นว่ามีอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 แบบ ได้แก่ อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของ
บุคคลนั้น กับอารมณ์ที่แสดงออก ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การก าหนดให้ผู้นั้นต้องแสดงออกเพื่อให้เหมาะสม
กับแต่ละงานที่ท า เป็นอารมณ์ที่มิใช่เป็นธรรมชาติโดยก าเนิดแต่ได้จากการเรียนรู้ภายหลัง แต่การ
แสดงออกทางอารมณ์จึงจ าเป็นต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น การไปร่วมงานมงคล วันแต่งงานหรือ
วันคล้ายวันเกิด ควรแสดงอารมณ์ที่สดช่ืนแจ่มใสร่าเริงในงานศพควรแสดงอารมณ์เศร้าเห็นอกเห็นใจ 
ถ้าไปเยี่ยมคนป่วยควรแสดงอารมณ์ที่เปน็การใหก้ าลงัใจ มีความหวัง การเป็นพนักงานขายจ าเป็นต้อง
แสดงอารมณ์ย้ิมแย้มแจ่มใสร่าเริงต่อลูกค้า เป็นต้น 
    ประเด็นส าคัญที่ต้องตระหนักเสมอก็คือ อารมณ์ที่รู้สึก ต่างกับอารมณ์ที่
แสดงออก ที่เรามักพบอยู่เสมอว่า มีคนจ านวนไม่น้อยที่มีปัญหาท างานร่วมกับผู้อื่นเพราะเหตุที่ซื่อ 
มองเห็นการแสดงอารมณ์ของผู้อื่นว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผู้นั้นโดยเฉพาะในองค์การ ที่ก าหนด
บทบาทและสถานการณ์ให้แต่ละคนต้องแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ไปตามนั้นซึ่งเสมือนการสวม
หัวโขนเข้าหากัน   
 1.3 ประเภทของอารมณ์ 
      อารมณ์สามารถจ าแนกออกได้หลายชนิด แต่ที่นักวิจัยส่วนใหญ่จัดแบ่งอารมณ์ที่
เป็นสากล ซึ่งได้จากการแสดงออกทางสีหน้าออกเป็น 6 แบบได้แก่อารมณ์สุข อารมณ์ประหลาดใจ 
อารมณ์กลัว อารมณ์เศร้า อารมณ์โกรธ และ อารมณ์น่ารังเกียจ ตามล าดับนอกจากนี้อารมณ์หลักทั้ง 
6  แบบ ยังแยกย่อยได้อีก รวมทั้งยังมีอารมณ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นทางสีหน้าอีกด้วย  
      อารมณ์ทั้ง 6 แบบที่เรียงตามล าดับดังกล่าว พบว่าอารมณ์แบบที่อยู่ล าดับถัดไป
จะแสดงออกทาง    สีหน้าดูคล้ายคลึงกัน เช่น อารมณ์สุขกับประหลาดใจ ดูคล้ายกัน แต่อารมณ์สุข
กับอารมณ์น่ารังเกียจ จะแสดงออกด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน  นอกจากนี้การตีความอารมณ์จาก
สีหน้ายังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมอีกด้วย   
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุ่น 
 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นเพื่ออธิบายลักษณะส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการศึกษาทางทฤษฎีดังนี้ พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 

2.1 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
 อารมณ์เป็นความรู้สึกหรือความสะเทือนในที่ร่างกายถูกสิ่งเร้าอื่นมาเร้า คนเรา
นั้นมักมีอารมณ์เกิดข้ึนเสมอทุก ๆ นาที อารมณ์ของวัยรุ่นน้ันเป็นอารมณ์ที่รุนแรง โดยที่เราเรียกวัยนี้
ว่าเป็นวันพายุบุแคม ซึ่งหมายถึง การที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยความเช่ือมั่นในตนเอง ในบางครั้งมักมี
ความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ การที่เกิดอารมณ์ง่ายและรุนแรงเช่นน้ี จึงเป็นเรื่องง่ายต่อการยุ
แหย่หรือชักน าให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากลองดี ทั้งในทางที่ดีและทางที่เลว ความคิดช่ัววูบของอารมณ์
วัยรุ่นอาจเป็นสิ่งทีท าให้เขาแสดงพฤติกรรมผิด ๆ ออกมา ซึ่งอาจหมายถึงชีวิตและอนาคตของเขาเอง 

2.1.1 อารมณ์ของวัยรุ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
2.1.2 ประเภทก้าวร้าวรุนแรง เช่น อารมณ์โกรธ อิจฉา เกลียดชัง 
2.1.3 ประเภทเก็บกดเอาไว้ เช่น ความกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าใจ 

กระอักกระอวลใจ สลดหดหู่ ขยะแขยง เสียใจ อารมณ์ประเภทนี้เป็นอันตรายต่อวัยรุ่นมากที่สุด 
2.1.4 อารมณ์สนุก เช่น ความรัก ชอบ สุขสบาย พอใจ ตื่นเต้น เนื่องจาก

อารมณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้งประโยชน์และโทษต่อบุคคลทั้งสิ้น และอารมณ์เหล่านี้  เป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่คงที่แน่นอน ยากกว่าการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น ดังนั้นจึงสมควรจะได้ศึกษา
และรู้จักอารมณ์ต่าง ๆ ของวัยรุ่นบ้างพอสมควร 

2.2 อารมณ์ต่าง ๆ ของวัยรุ่น 
2.2.1 ความกลัว เป็นอารมณ์ที่มีอยู่ในทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยจะเกิดข้ึนเมื่อ

บุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความปลอดภัย ความกลัวของวัยรุ่นน้ันส่วนใหญ่มักเป็นความกลัวเกี่ยวกับ
การปรับตัวให้เข้ากับสงัคม เช่น เด็กชายบางคนกลัวที่จะต้องพูดจากับเด็กหญิงตามล าพังหรืออาจเป็น
ความกลัวที่คิดว่าจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคม โดยจะท าให้เด็กคอยระมัดระวังพฤติกรรมจนบางที
ไม่เป็นตัวของตัวเองความกลัวอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญของเด็กวัยรุ่นคือ การกลัวเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ
และความไม่สมประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งนอกจากท าให้เกิดความกลัวแล้วยังท าให้เกิดอารมณ์
หงุดหงิดอีกด้วย 

2.2.2 ความกังวงใจ เป็นผลมาจากความกลัว โดยกลัวเรื่องต่าง ๆ แล้วเก็บเอา
เรื่องเหล่านั้นมาเป็นความวิตกกังวลใจ ความกังวลใจเกิดจากการนึกคิดและท านายเหตุการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต น่าจะเป็นไปในทางที่ไม่ดี ซึ่งบางทีสิ่งนั้นอาจจะเกิดข้ึนหรือบางทีอาจจะไม่เกิดข้ึนก็
ได้ เช่น เกี่ยวกับการสอบ เขามักกลัวกังวลว่าจะท าข้อสองไม่ได้ ท าให้ไม่สบายใจ บางทีถึงกับไม่เป็น
อันหลับอันนอนจนกว่าจะได้ท าการสอบผ่านพ้นไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่อง
บุคคลภายในบ้าน เรื่องความสัมพันธ์ทางสังคมและกังวลใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของ
ตนเองเป็นต้น 

2.2.3 ความโกรธ เป็นการแสดงออกของอารมณ์ประเภทก้าวร้าวและรุนแรง 
ประเภทเดียวกับความอิจฉาริษยาและความเกลียดชัง โดยจะแสดงออกให้เห็นหลายอย่างทั้งทางตรง
และทางอ้อม เป็นต้นว่า มือเท้าสั่น หน้าตาแดงก่ า หายใจถ่ี หุนหันพลันแล่น ขาดความยั้งคิด อาจจะ
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แสดงออกมาในรูปของท าร้ายให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรืออาจท าร้ายตนเอง ท าลายข้างของที่อยู่ใกล้าตัว 
บางทีก็ร้องไห้กระทืบเท้า ส่งเสียงดัง หรือบางทีแสดงออกทางอ้อม โดยเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวและไม่
ยอมพูดจากกับใคร 

2.2.4 ความรัก ความรักเป็นอารมณ์ประเภทที่เกิดข้ึนกับทุกคน ทุกเพศทุกวัย  
2.2.5 ความอิจฉาริษยา มักเกิดข้ึนเมื่อตนไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยวิธีอื่น 

หรือถูกแย่งชิงเอาความรักไป อารมณ์ริษยานี้อาจแสดงออกมาในรูปของความโกรธอย่างรุนแรง และ
ไม่มีเหตุผลได้โดยเฉพาะวัยรุ่น สาเหตุของความอิจฉาริษยานี้มักเกิดกับปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนต่างเพศ 
เช่น ในเด็กหญิงจะเกิดความอิจฉาริษยาข้ึนทันทีเมื่อพบว่าเพื่อนชายของตนไปคุยกับหญิงอื่นหรือใน
เด็กชายมักอิจฉาริษยาเพื่อนฝูงของตน เมื่อผู้หญิงที่ตนให้ความสนใจยกย่องบูชากลับพูดคุยกับคนอื่น
อย่างสนุกสนาน ซึ่งในบางครั้งวัยรุ่นไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ก็อาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ 

2.3  เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทาง
ร่างกายและจิตใจแล้ว เรายังพบว่า เด็กยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับสถานะความ
เป็นอยู่ภายในครอบครัวด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กในวัยน้ีต้องการเป็นอิสระ และต้องการเป็นตัวของ
ตัวเองชอบอยู่ตามล าพังมีห้องเป็นสัดส่วน มีของใช้ส่วนตัว ซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงอันน้ีเรา
อาจจะช่วยเหลือเด็กได้ด้วยการจัดหาห้องส่วนตัวให้เขาอยู่ตามล าพัง และใช้ความคิดของตนอย่าง
อิสระ ซึ่งจะช่วยได้มากในการปรับตัวเข้ากับสังคมของเขาในโอกาสต่อไป  

2.3.1 การแต่งตัว พิถีพิถันเป็นพิเศษ 
2.3.2 เอาใจใส่ในกิริยาของตนเองและบุคคลในครอบครัว 
2.3.3 ต้องการให้ทุกคนยอมรับว่าตนเป็นผู้ใหญ่ 
2.3.4 มีการรวมกลุ่มระหว่างเพื่อนสนิทในเพศเดียวกันในรูปแบบของแก๊ง และ

ในระยะต่อมามักเริ่มมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม โดยจะมีสมาชิกต่างเพศเข้าร่วมกลุ่มด้วย 
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน 

      วัยรุ่นพยายามที่จะหาเพื่อนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกน มีรสนิยมเหมือนกัน 
เพื่อที่จะได้เอาไว้คบหาสมาคมพูดคุยสังสรรค์กันกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความ
ประพฤติและการแต่งกาย กริยาท่าทาง มีการพยายามเลียนแบบกันเพื่อให้เกิดเป็นสัญลักษณ์ประจ า
กลุ่มขึ้นแม้ว่าการกระท าบางอย่างที่ตนท าเพื่อความโก้เก๋และเพื่อให้เกิดจุดเด่นข้ึน จะขัดต่อสายตา
ของผู้ใหญ่ก็ตาม 

3. วัยรุ่นไทยกับการใช้ SOCIAL MEDIA 
 เด็กวัยรุ่นในปัจจุบันที่ค่อนไปทาง เจเนเรช่ัน Z นั้นถูกยกว่าเป็นประชากรยุคที่โต
ข้ึนกับ ดิจิตอล เทคโนโลยี โดยแท้จริง รวมทั้งการที่มีชีวิตช่วงวัยรุ่นมากับ โซเซียลมีเดีย อย่าง เฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ และ อินสตาร์แกรม ซึ่งแน่นอนว่าต่างกับยุค เจเนเรช่ัน X / Y ที่อาจจะมีอย่างมากคือ
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรือโปรแกรมแชทต่างๆ (อย่างดีก็ ไฮไฟว์) นั่นท าให้นักการตลาดหลายๆ คน (ที่
อยู่ในยุค Gen X / Y) พยายามหาค าตอบว่าวัยรุ่นยุคใหม่นั้นจะมีพฤติกรรมการใช้ Social Media 
อย่างไร 
 3.1 จ านวน 91% ของวัยรุ่นมีการโพสต์รูปภาพของตัวเองใน โซเซียลมีเดีย ในขณะที่ 
24% มีการโพสต์วีดีโอของตัวเอง 
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 3.2 จ านวน 53% ของวัยรุ่นมีการโพสต์เปิดเผยอีเมล์ของตัวเองใน Social Media 
ในขณะที่ 20% มีการเปิดเผยเบอร์โทรศัพท์ 

  3.3 จ านวน 26% ของวัยรุ่นบอกว่าให้ข้อมูลปลอมบน โซเซียลมีเดีย เพื่อช่วยป้อง
การความเป็นส่วนตัว 
 3.4 ในบรรดาความสัมพันธ์บน เฟสบุ๊ค นั้น กลุ่มที่เป็นเพื่อนมากที่สุดคือเพื่อนที่
โรงเรียน ในขณะที่ครูและอาจารย์จะมีเพียง จ านวน 30% 
 3.5 จ านวน 33% ของเพื่อนบน เฟสบุ๊คไม่เคยมีการเจอตัวจริงแต่อย่างใด 
 3.6 จ านวน 30% มีการติดตามดารา นักกีฬา หรือคนมีช่ือเสียง 
 3.7 จ านวน 60% มีการตั้ง เฟสบุ๊คโปรไฟล์ เป็น แอคเคาน์ส่วนตัว  
 
ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันเพื่อการจัดการอารมณ์บนระบบปฏิบัติไอโอเอสได้
ท าการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีฟังชันการท างานและมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกันเพื่อน าเอามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแอปพลิเคชันดังนี้ 

 
กรณีท่ี 1 แอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ชื่อ Moodlytics 
แอปพลิเคชัน Moodlytics เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการบันทึกอารมณ์ในรูปแบบ

อารมณ์ต่างๆ สามารถที่ติดตามอารมณ์ของคุณผ่านทางกราฟแผ่นภูมิ หรือ ปฏิทิน  เมื่อเข้าสู่แอป
พลิเคชันจะมีเมนูหลักให้เลือกการท างานอยู่ 4 เมนูได้แก่ 

1. Track Your Mood เมนูนี้จะเป็นเมนูที่จะให้ผู้ใช้ใส่อารมณ์และบันทึก 
2. Mood Charts เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ให้ผู้ใช้เลือกการค านวณออกมาในรูปแบบกรหรือ

แผ่นภูมิในหัวข้อต่างๆ 
3. Set Goals เป็นเมนูที่ให้เราเพิ่มเป้าหมายในการด าเนินชีวิต  
4. Mood Reminder Profiles เป็นเมนูตั้งแจ้งเตือน 
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ภาพที่ 2-1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Moodlytics 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าแรก. เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytics&hl=th 
 
 ฟังชันก์ การเพิ่มอารมณ์ เมื่อคลิกเข้าสู่เมนู  Track Your Mood แล้ว แอปพลิเคชันจะ
สอบโดยให้เลือกก่อนว่าเป็นอารมณ์ ณ ปัจจุบัน หรืออารมณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเพิ่ม
อารมณ์ ผู้ใช้สามารถเลือกอารมณ์ได้หลากหลายถึง 27 อารมณ์ โดยมีไอคอนที่แสดงอารมณ์ต่าง 
พร้อมกับข้อความกับก าเพื่อบอกถึงอารมณ์น้ันอยู่ด้านหลังของไอคอน จากนั้นจะเป็นให้เราเลือกเวลา 
ถัดจากนั้นจะให้ผู้ใช้จะเลือกเหตุผลที่ท าให้มีความรู้สึกนี้ เมื่อคลิกเลือกแล้วจะโชว์ลิตเมนูให้ผู้ใช้ได้
เลือกว่าเป็นเพราะ ตัวเอง ครอบครัวเพื่อน หรืออื่นๆเป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่ม
เหตุผลที่นอกเหนือจากนี้โดยคลิกที่ไอคอน บวกตรงมุมขาวบนน้ันเอง ส่วนตัวเลือกอีก1ตัวเลือกคือให้
ผู้ใช้เลือกว่าเราเป็นแบบนี้เพราะใคร ฟังก์ชันการท างานของส่วนนี้เมื่อคลิกเข้าจะเช่ือมกับรายช่ือ
ติดต่อในโทรศัพท์ของเราไม่ว่าจะเป็นช่ือที่เป็นเบอร์โทร หรือ อีเมลล์ สามารถที่จะแนบ รูป โน๊ต 
พร้อมกับอารมณ์นี้ด้วย และยังสามารถที่จะแชร์อารมณ์นี้ผ่านทาง เฟสบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ ได้ด้วย
เช่นกัน 
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ภาพที่ 2-2 หน้าเมนู Track Your Mood ของแอปพลิเคชัน Moodlytics และโชว์ลิตสเ์มนูใหเ้ลือก
เมื่อคลกิ Because of What 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมนู. เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก         
https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytics&hl=th 
 
 เมนู Mood Dominates Me ,People Dominates Me และ Category Dominates 
Me จะมีฟังก์ชันการท างานที่เหมือนกันคือแสดงผลออกมาเป็นแผนภูมิวงกลมตามค่าของ อารมณ์ ,
บุคคล และเหตุผลผู้ใช้สามารถที่จะเลือกการแสดงผลได้ว่าระหว่างแบบ Chart และ แบบ List 
นอกจากนั้นสามารถที่จะก าหนดจ านวนของ อารมณ์ ,บุคคล และเหตุผลได้ว่าจะให้แสดงผลกี่จ านวน 
(1-9) โดยสามารถคลิกได้จากไอคอนรูปด้านด้านบน สามารถที่จะก าหนดได้ว่าจะแจ้งเตือนเป็นรายวัน 
สัปดาห์ เดือน ปี หรือก าหนดเองได้ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytics&hl=th
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ภาพที่ 2-3 หน้าเมนู Mood Dominates Me ,People Dominates Me และ Category 
Dominates Me โดยการแสดงผลแบบ Chart และ List ตามล าดับของแอปพลเิคชัน Moodlytics  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมน ูDominates Me.  เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก  https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytics&hl=th 
 
 เมนู Preson Analysis และ Category Analysis เป็นเมนูที่มีฟังชันคือวิเคราะห์ บุคคลที่
เราอ้างอิงถึงในช่วงเพิ่มอารมณ์ และ Category สิ่งที่เป็นเหตุของการเกิดความรู้สึกอารมณ์นั้น 
จัดล าดับสิ่งที่ผู้ใช้กล่าวถึงมากที่สุด เมื่อคลิกเมนูนี้ แอปพลิเคชันจะให้เลือกว่าจะดูการวิเคราะห์โดย
การจัดล าดับ Top 5 ของอารมณ์ หรือจะดูทั้งหมด เมื่อคลิกเข้าไปแอปพลิเคชันก็จะโชว์ข้อมูลเรียง
ตามล าดับ โดยที่เราสามารถที่จะกดค้นหาได้ ซึ่งเมื่อเรากดเลือกที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แอปพลิเคชันก็
จะโชว์แผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงค่าให้เราทราบว่าคนๆนี้ท าให้เรารู้สึกแบบไหนบ้างโดยที่เราสามารถที่
จะกดเลือกดูได้ระหว่างแบบ Chart และ List เหมือนกันการท างานของด้านบนที่ได้กล่าวมา ดังรูป 
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ภาพที่ 2-4 หน้าเมนู Preson Analysis และ Category Analysis โดยการแสดงผลแบบ Chart และ 
List ของแอปพลิเคชัน Moodlytics  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมน ูPreson Analysis. เข้าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก  https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytics&hl=th 
 
 จุดเด่นแอปพลิเคชัน 

1. แสดงผลออกการวิเคราะห์ในหลากหลายรูปแบบ 
2. มี Emotions ที่หลากหลายถึง 27 อารมณ์ให้ได้เลือก โดยสื่อผ่านทางไอคอนที่

เข้าใจง่าย 
3. เช่ือมโยงบันรายช่ือติดต่อในมือถือ 

 จุดด้อยแอปพลิเคชัน  
1. การจัดหมวดหมูเมนูในส่วนของเมนูหลัก Mood Charts นั้นยังสับสน  
2. เมนู Set Goals ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ใช้งานเท่าทีค่วรเพียงเพราะเพิ่มเป้าหมาย

เท่านั้น  
3. ฟังก์ชันการแจ้งเตือนเป็นเหมือนบังคับให้บันทึกอารมณ์ 

สรุปกรณีศึกษาที่ 1 
      จากการศึกษากรณีที่ 1 แอปพลิเคชัน Moodlytics แล้วมีฟังก์ชันที่โดดเด่นคือฟังชัน
การวิเคราะหผ์ลออกมาในรปูแบบทีห่ลากหลายและสามารถแบ่งหมวดหมู่การวิเคราะห์ได้เป็นเฉพาะ
ของหมวดหมู่ และการรบัข้อมลูจากผู้ใช้ในส่วนของการบันทกึอารมณ์โดยที่ใหผู้้ใช้เลือกแทนการพิมพ์ 
ซึ่งจุดเด่นที่ได้กล่าวมานั้นจะน าไปปรบัเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันของข้าพเจ้า 
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กรณีท่ี 2 แอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ ชื่อ Emotions Diary Schema 
Therapy 

Emotions Diary Schema Therapy เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยบ าบัดจิตใจให้แก่ผู้ใช้ ด้วย
โปรแกรมนี้สามารถบันทึกอารมณ์ของคุณ, สามารถวิเคราะห์ผลอารมณ์ออกมาในรูปแบบแผนภูมิและ
ส่งรายงานไปยังแพทย์ของคุณ สามารถจดบันทึกทุกที่ทุกเวลา 

เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้หน้าแรกจะมีเมนูฟังก์ชันการท างานให้เลือกหลักอยู่ 5 เมนู (อีก 1 
เมนูเป็นเมนูที่ส าหรับสอบการใช้งานของแอปพลิเคชัน โดยที่จะจัดวางอยู่ตรงกลางของแอลพลิเคชัน
เรียงล าดับตามแนวยาว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกจากปุ่มทั้ง 5 หรือจะเข้าถึงโดยเมนูไอคอนตรง
ส่วนแทบเมนูด้านบนก็ได้ 

 

 

ภาพที่ 2-5  หน้าแรก ของแอปพลิเคชัน Emotions Diary Schema Therapy 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าแรก. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก          
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum.emotionsdiary 
 
 เมนู Add Emotions สามารถคลกิเข้าใช้งานได้ 2 ช่องทางคือ คลิกที่ปุ่ม Add Emotions 
หรือแถบเมนูด้านบนไอคอน ดินสอ เมือ่เข้าสูเ่มนูนี้การท างานคือผู้ใช้สามารถที่จะบันทึกอารมณ์ต่าง
ได้หลากหลายถึง 26 อารมณ์ โดยการท างานของฟังก์ชันนี้คือให้ผู้ใช้ใส่ค่าตามความรูส้ึก ตั้งแต่ 0 ถึง 
9 เป็นตัวเลข สามารถใส่ได้มากกว่า 1 อารมณ์ ค่ามากนั้นหมายถึงอารมณ์ยิ่งมากข้ึนด้วย 
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ภาพที่ 2-6 หน้าเมนู Add Emotions ของแอปพลิเคชัน Emotions Diary Schema Therapy 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมนู. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum.emotionsdiary 
 
 เมนู  Add Thought or Event ผู้ใช้เข้าได้จาก 2 ทางเช่นกันคือคลิกจากปุ่มเมนูหลัก คือ
เมนู Add Thought or Event และแถบเมนูด้านบนไอคอนเป็นรูปประโยคค าพูด การท างานของ
ฟังก์ชันคือ สามารถให้ผู้ใช้บันทึกกิจกรรมต่างๆ หรือแนวคิดจุดมุ่งหมายในชีวิต โดยมีเนื้อหา
รายละเอียด ความรู้สึก อารมณ์ เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum.emotionsdiary
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ภาพที่ 2-7 หน้าเมนู Add Thought or Event ของแอปพลเิคชัน Emotions Diary Schema 
Therapy  

ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. เมนู Add Thought or Event. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงไดจ้าก https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum. 
emotionsdiary 
 

เมนู Show Chart  การท างานของแอปพลิเคชันที่แนะน าคือเมนู นี้ที่สามารถโชว์ผลของจาก
การที่ผู้ใช้บันทึกอารมณ์โดยแสดงออกมาเป็น Chart โดยเมื่อเข้าสู่เมนู Show Chart  สามารถเลือก
รูปแบบของ Chart ได้ว่าจะให้แสดงผลแบบไหน ได้แก่ Pie Top Emotions , Line Pie Top 
Emotions, Pie All Emotion . Line Chosen Emotion จากนั้นก็สามารถที่จะก าหนดวันเริ่มต้น
และวันสิ้นสุดได้ว่าจะให้เริ่มต้นวันอะไร  เมื่อกด Show Chart แล้ว กราฟก็จะแสดงผลออกมาตามที่
ได้ก าหนดเอาไว้ ดังรูป 



17 

 

   

ภาพที่ 2-8 หน้าเมนู Show Chart  ของแอปพลเิคชัน Emotions Diary Schema Therapy 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมนู Show Chart. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum.emotionsdiary 
 

 

  

ภาพที่ 2-9 หน้าเมนู Generate Report ของแอปพลเิคชัน Emotions Diary Schema Therapy 
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Moodlytics. หน้าเมนู Generate Report. เข้าถึงเมือ่ 25 สิงหาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum. 
emotionsdiary 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.continuum.emotionsdiary
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 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
1. สามารถทีจ่ะรายงานผลอารมณ์ออกมาในรปูแบบของกราฟได้ 
2. สามารถทีจ่ะแสดงผลอารมณ์ออกมาในรปูแบบของแผนรปูซึง่สามารถที่จะเลือก 

 จุดด้อยแอปพลิเคชัน 
1. การออกแบบแอปพลิเคชันใช้งานยาก 
2. ฟังก์ชันการเลอืกอารมณ์เข้าใจยากและไม่น่าใช้ 

 สรปุกรณีศึกษา 
       จากการศึกษาแอปพลิเคชัน Emotions Diary Schema TherapyEmotions Diary 

Schema Therapy จุดเด่นทีจ่ะน าไปปรบัประยุกต์ใช้ในแอปพลเิคชันคือ การรายงานผลแบบกราฟที่ 
แบ่งเส้นกราฟตามอารมณ์ ท าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน 
 
 กรณีศึกษาท่ี 3 Application บนระบบปฏิบัติการ IOS : Mood and Emotion Diary 

 เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของคุณ
ท าให้มิตรภาพของคุณและคนรอบข้างดีข้ึน มีสุขภาพดีและมีความสุขไปพร้อมกัน เป็นสังคอม
ออนไลน์ สามารถติดต่อและติดตามอารมณ์ของเพื่อนของคุณได้ไปพร้อมกับการติดตามอารมณ์ของ
คุณ 

 

 
ภาพที่ 2-10 หน้าแรก ของแอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary. หน้าแรก. เข้าถึงเมือ่ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก  https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-
diary/id549101905?mt=8 
 

https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-diary/id549101905?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-diary/id549101905?mt=8
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 เมื่อเข้าสู่หน้าแรกจะเป็นหน้าที่โชว์รายละเอียดโปรไฟล์ของเรา มีไอคอนอารมณ์ที่เป็น
อารมณ์ล่าสุดแสดงอยู่ที่รูป และแสดงผลกราฟของอารมณ์ในหน้าแรกเลย เมนูของแอป พลิเคชัน
หลักๆจะมีทั้งหมด 4 เมนูคือ เมนู Friend ,Beast & Worsts , Get a tip , My prediction ส าหรับ
การบันทึกอารมณ์สามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม Checkin 
 เมื่อเข้าสู่หน้า Chackin คือให้ผู้ใช้บันทึกอารมณ์ของเรา มีวิธีการเลือกทีน่าสนใจโดยให้ผู้ใช้
เลือกดวงตาที่หมายถึง พลังงาน เลือกปากซึ่งหมายถึง อารมณ์ จากนั้นผู้ใช้สามารถที่จะบัน
รายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์และโพสรูปได้ สามารถเลือกได้ว่าจะแชร์หรือไม่ เมื่อ next แอปพลิเคชัน
จะให้เราเลือกที่อยู่โดยจะมีการท างานโดยการ หา location เลือกคนที่อยู่กับเรา จากรายช่ือติดต่อ 
Facebook เลือกว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ซึ่งจะมีตัวเองให้เลือก หรือผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มใหม่เองได้ 
 

 
ภาพที่ 2-11 หน้าเมนู Chackin ของแอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary. หน้าเมนู Chackin. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก  https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-
diary/id549101905?mt=8 
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ภาพที่ 2-12 หน้าการเลือก locationเพื่อนท าอะไรอยู่ของแอปพลเิคชันMood and Emotion Diary  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary. หน้าการเลือก Details. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก  https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-
diary/id549101905?mt=8 
 
 หน้าเมนู Friends เป็นหน้า Feed ที่รวมเรื่องราวอารมณ์ของเพื่อนเราโดยจะบอก
รายละเอียดว่ารู้สึกอย่างผ่านไอคอนที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถที่จะ Like และ คอมเม้นได้ 
 

 

ภาพที่ 2-13 หน้าการเลือก locationเพื่อนท าอะไรอยู่ของแอปพลเิคชัน Mood and Emotion 
Diary  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary. หน้าการเลือก location.  เข้าถึงเมื่อ 25 
สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก  https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-
emotion-diary/id549101905?mt=8 
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ภาพที่ 2-14 หน้าแสดงผล กราฟ ของแอปพลิเคชัน Mood and Emotion Diary  
ที่มา:  แอปพลเิคชัน Mood and Emotion Diary. หน้าแสดงผล กราฟ. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก  https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-
diary/id549101905?mt=8 
 
 จุดเด่นแอปพลิเคชัน 

1. การดีไซน์แอปพลิเคชันสวยดูดี และใช้งานได้ง่าย 
2. การเลือกอารมณ์น่าสนใจโดยสามารถเลือกได้หลากหลายจากการเลือกดวงตา 
3. ติดตามของอารมณ์ของคุณทุกวันด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 
4. ช่ังน้ าหนักและเปรียบเทียบสิ่งที่ท าให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ท า 
5. แสดงผล อารมณ์ พลัง หรือทั้งคู่ออกมาในรูปแบบกราฟ 
6. มีสังคมออนไลน์ สามารถเช่ือมต่อกับเพื่อนได้ สามารถเลือกโลเคชันได้ 

 จุดด้อยแอปพลิเคชัน 
1. ไม่เป็นความลับส าหรับเพื่อนหรือบุคคลที่ติดตามเราได้ 
2. ไม่มีการท านายผลจากอารมณ์ที่เกิดข้ึน 

 สรุปกรณีศึกษาที่ 3 
     จากการศึกษาแอปพลิเคชัน Mood and Emotion Diary จุดเด่นที่จะน าไปปรับ

ประยุกต์ใช้คือในส่วนของ การใส่ Location ที่สามารถค้นหาได้จาก GPS ของมือถือของเรา การเลือก
บุคคลที่อยู่กับเราและในส่วนของการเลือกว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ 



 

 

  

บทที่  3 

ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 

ในการด าเนินงานโครงการจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารจัดการอารมณ์
ส าหรับวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ได้มีการวางแผนข้ันตอนการด าเนินเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอบเขตของช้ินงานที่ได้วางแผนเอาไว้ส าเร็จครบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนด
เอาไว้ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
2. การออกแบบแอปพลิเคชัน 
3. การสร้างและพัฒนาระบบ 
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 
5. ประเมินผลการท างาน 
6. จัดท าเอกสาร 

 
        1. การศึกษาศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
     การจัดท าแอปพลิเคชันจ าเปน็จะต้องมีความรูใ้นเรื่องต่างที่เกี่ยวข้องกบัการสรา้งและพัฒนา
โปรแกรมให้ออกมาสมบูรณ์แบบ ผู้จัดท าจ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
โครงการจุลนิพนธ์นี้ซึ่งได้แก ความรู้ด้านการออกแบบแอปพลเิคชันบนไอโอเอสเจด็, การออกแบบโดย
การค านึงผู้ใช้ให้ใช้งานเข้าใจและสามารถได้ใช้งานง่าย, การเลือกใช้สีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย , 
ภาษาที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน , ศึกษาระบบฐานข้อมูลที่รองรับในการท าสังคม
ออนไลน,์ ศึกษาหลักวิธีการท างานของแอปพลิเคชัน  
 
 2. การออกแบบแอปพลิเคชัน 
      การออกแบบแอปพลิเคชันโดยค านึงถึงฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้เข้าใจและ
ใช้งานได้ง่าย โดยน าข้อมูลจากที่ได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์พิจารณาเพื่อปรับประยุกต์ใช้
กับแอปพลิเคชันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด โดยจะค านึงถึงส่วนผู้ใช้งานมากสุดรองลงมาคือความ
สวยงามเพื่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจให้ใช้แอปพลิเคชัน ในข้ันต้อนนี้จะใช้ Adobe Photoshop 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างผลงา 
 
 3. การสร้างและการพัฒนาระบบ 
    เมื่อท าการออกแบบแอปพลิเคชันทั้งหมดโยงค านึงถึงฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน
แล้ว จึงจะเริ่มพัฒนาโครงการโดยเริ่มจากการติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆที่จ าเป็นในการใช้
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พัฒนา การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสจะใช้โปรแกรม Xcode โดยใช้ภาษา 
Objective-C ในการพัฒนา โดยใช้ Dreamweaver เพื่อเขียน PHP ในการเช่ือม ฐานข้อมูลควบคู่ไป
ด้วย 

 
 4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
    การทดสอบการใช้งานต่างๆของระบบเป็นสิ่งที่ส าคัญก่อนที่แอปพลิเคชันจะถูกใช้งานจริง
จากผู้ใช้ เพื่อเป็นการหาข้อผิดพลาดของระบบและน าข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไขให้สมบูรณ์ เพื่อให้ได้
แอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ที่สุดก่อนการใช้งานจริง 
 
 5. จัดท าเอกสาร 
     การจ าท าเอกสารเป็นข้ันตอนสุดท้ายของการท าโครงงานจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งจะประกอบไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงานจุลนิพนธ์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นการคิดริเริ่มหัวข้อโครงงาน การศึกษา
ผลงานที่เกี่ยวข้อง  ข้ันตอนการด าเนินการ การสรุปผลการด าเนินการ  
 



 

บทที่  4 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 
 
 ในการจัดท าโครงงานจุลนิพนธ์ได้มีข้ันตอนและแผนการด าเนินงานโดยมีกระบวนการการ
พัฒนาหลักได้แก่ แนวคิดในการออกแบบ, อารมณ์และโทนสี, การออกแบบโลโก้, ตัวอักษรที่เลือกใช้ , 
โครงร่างของแอปพลิเคชันแบบร่างจนไปถึงแบบใช้จริง,  ความสัมพันธ์กับระบบ การออกแบการ
จัดการฐานข้อมูล ซึ่งในแต่ละกระบวนการการท างานจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
 1. แนวคิดในการออกแบบ 
 แนวคิดในการออกแบบคือการออกแบบให้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่นโดยมีอายุ  
15-25 ปี จึงเน้นการออกแบบใหดู้ทันสมัยและมีความสดใส น่าใช้งาน และยังให้ความส าคัญการกับใช้
งานเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 

  2. อารมณ์และโทนสี 
 เนื่องจากแอปพลิเคชันมีกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่น และเมื่อนึกถึงวัยรุ่นแล้วมักจะนึกถึงความ
สดใสร่างเริง สีที่สามารถสื่อให้เห็นถึงความสดใสได้ดีโดยทั่วไปแล้วจะนึกถึงโทนสีเหลืองส้ม และเลือก
สีเท่าเข้มมาประกอบเพื่อให้แอปพลิเคชันดูสวยงาม จึงได้เลือกใช้โทนสีนี้มาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะสม เพื่อที่ผู้ใช้งานจริงเกิดความประทับใจมากที่สุด 
 

 
ภาพที่ 4-1 โทนสีหลักที่ใช้ในการออกแบบ 
 
  3. สัญลักษณ์ของแอปพลิเคชัน 
 การออกแบบสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันได้เลือกใช้เด็กผู้หญิงที่ออกมาให้ดูน่ารักใสโดย
ออกแบบให้อยู่ในรูปทรงสีเ่หลี่ยมขอบมนและมีช่ือของแอปพลิเคชันก ากับอยู่ด้านล่างเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจ
ได้ง่าย 
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ภาพที่ 4-2 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในแอปพลเิคชัน 
 

 
ภาพที่ 4-3 ไอคอนของแอปพลเิคชัน 
 
 4. รูปแบบของตัวอักษร 
 การออกแบบแอปพลิเคชันนี้มีการใช้ฟอนต์หลักสองแบบโดยแบบแรกจะเลือกใช้ฟอนต์ 
BebasNeue เป็นฟอนต์ที่โดยเด่นมีความหนาของตัวอักษรค่อนข้างมาก โดยจะใช้กับส่วนที่เป็นหัวข้อ
หลั กที่ เน้ น ให้ ผู้ ใ ช้ เห็ นได้ อย่ าง ชัดเ จน ใ ช้ส าหรับ ข้อความบนปุ่ม  ส าหรั บอี กฟอนต์ คือ 
WalkwaySemiBold เป็นฟอนต์ที่ดูบางเฉียบดูทันสมัย จะเลือกใช้ฟอนต์นี้กับส่วนเนื้อหา 
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ภาพที่ 4-4 รูปแบบตัวอักษร BebasNeue 
 

 
ภาพที่ 4-5 รูปแบบตัวอักษร Walkway SemiBold 
 
 5. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน 
 เพื่อการพัฒนารวดเร็วและให้มีประสิทธิภาพอย่าสูงสุดผู้พัฒนาจะต้องออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานแบบในเบื้องต้นเพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดของแอปพลิเคชัน ก่อนที่จะน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการออกแบบเพื่อพัฒนาใช้จริงซึ่งจะมีหน้าต่างๆดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4-6 Wireframe หน้า Splash Screen 
 

 
ภาพที่ 4-7 Wireframe หน้า Login 
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ภาพที่ 4-8 Wireframe หน้าEmotion เลอืกอารมณ ์
 

 
ภาพที่ 4-9 Wireframe หน้าบันทกึอารมณ์ 
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ภาพที่ 4-10 Wireframe หน้าให้เลือกเพื่อน 
 

 
ภาพที่ 4-11 Wireframe หน้าเพิ่มค าแนะน า 
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ภาพที่ 4-12 Wireframe หน้า Timeline โชว์อารมณ์ที่บันทึกทั้งหมด 
 

 
ภาพที่ 4-13 Wireframe หน้า Popular เรียงล าดับ 
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ภาพที่ 4-14 Wireframe หน้า All my emotion 
 

 
ภาพที่ 4-15 Wireframe แสดงเมนูของ แอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-16 Wireframe หน้า Summary แสดงผลการค านวณ 
 

 
ภาพที่ 4-17 หน้า Splash Screen 
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 หน้า Splash Screen เป็นหน้าเริ่มต้นเมือ่เข้าสูแ่อปพลเิคชัน เมื่อเข้าสู่แอปพลเิคชันจะโชว์หนา้
นี้ข้ึนมา ขณะที่ก าลังโชว์หน้านี้แอปพลิเคชันจะประมวลผลว่าผู้ใช้เคยได้เข้าสู่ระบบแลว้หรือไม่หากเคย
เข้าสู่ระบบแล้วจะเข้าสู่แอปพลิเคชันเป็นล าดับต่อไปแต่หากยังไม่เคยเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจะ
ปรากฏหน้า Login ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็นหน้าต่อไป โดยเลือกสีหลักของแอปพลิเคชันที่สื่ออารมณ์ถึง
วัยรุ่นมาใช้เป็นสีของพื้นหลัง และจัดวางโลโก้ของแอปพลิเคชันไว้ตรงกึ่งกลางให้ดูโดดเด่นและ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 

 
ภาพที่ 4-18 หน้า Login โดยจะลอ็กอินผ่านเฟสบุ๊ค 
 
 หน้า Login จะปรากฏเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานครั้งแรกหรือได้ท าการออกจากระบบโดยการสามารถ
เลือกเข้าสู่ระบบ โดยเฟสบุ๊ค ออกแบบให้ดูเข้าใจและใช้งานได้ง่าย โดยจัดว่างต าแหน่งปุ่ม ล็อกอินโดย
เฟสบุ๊คไว้ด้านล่างของสัญลักษณ์เลือกใช้สีที่สื่อความหมายถึงเฟสบุ๊ค นั้นคือส าน้ าเงินน้ันเอง 
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ภาพที่ 4-19 หน้า เลือก Emotion มีให้เลอืกทัง้หมด 7 อารมณ์ 
 
 เมื่อ Login ส าเร็จแอปพลิเคชันหน้าแรกจะโชว์ให้ผู้ใช้ เลือก Emotion ของตัวเอง ณ เวลา
ขณะนั้นโดยจะมีทั้งหมด 6 อารมณ์ สามารถเลื่อนไปด้านข้างเพื่อที่จะกดดูและเลือกอารมณ์ได้โดยจะ
แสดงเป็นไอคอนของแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นรูปเด็กผู้หญิงที่มีการแสดงออกทางด้านหน้าให้เหมาะสม
กับอารมณ์และมีช่ือของอารมณ์โชว์เพื่อก ากับอยู่ด้านบนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้มากข้ึน เมื่อเลือก
อารมณ์ได้แล้วจะมีปุ่ม Select เพื่อเลือกไปยังขั้นตอนถัดไป 
 จัดวางให้อารมณ์อยู่กึ่งกลางของแอปพลิเคชันเพื่อความชัดเจน และมีอารมณ์ถัดไปให้เห็น
ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ในทันทีว่าสามารถเลื่อนเพื่อเลือกอารมณ์อื่น และยังมี Page controller 
เพื่อบอกว่ามีทั้งหมดกี่อารมณ์และอยู่ที่อารมณ์ที่เท่าไหร่  
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ภาพที่ 4-20 หน้า เลือกวิธี input level โดยมีวิธีการเลือกทัง้หมด 3 วิธี  
  

เมื่อเลือกอารมณ์ได้แล้วต่อไปจะใหผู้้ใช้เลอืกวิธีที่จะใส่(input)ระดับของอารมณ์โดยจะมีสามวิธี
คือ การเขย่า, การทัชสกรีน, การใช้เสียง เพื่อน าเอาข้อมูลระดับของอารมณ์ไปบันทึก 
 จัดวางให้เป็นสามส่วนในแนวนอน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นสิ่งที่สามารถเลือกได้และมีการตัดสินใจ
เลือก โดยเลือกใช้สีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะแยกออกได้ว่าเป็นคนละวิธี ในแต่ละ
ปุ่มจะมีการเลือกใช้ สัญลักษณ์ที่สื่อถึงวิธีการนั้นๆพร้อมกับข้อความประกอบที่เด่นชัดเพื่อสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย จัดวางปุ่มตรงกลางให้รูปภาพสลับกับปุ่มด้านล่างและด้านบนเพื่อให้มอง
แล้วรูปสึกไม่ซ้ าซาก และเกิดความสมดุลกันในหน้าแอปพลิเคชันน้ี 
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ภาพที่ 4-21 หน้า Input Level แบบ เขย่า 
 

หน้านี้จะเป็นวิธีการ Input แบบต่างๆ โดยจะมีการบอกระดับว่าตอนนี้อยู่ระดับที่เท่าไหร่
แล้วโดยมีการแบ่งระดับเป็น 3 ระดับ คือระดับ 1 2 3 แบ่งเป็น น้อย ปานกลาง มาก ตามล าดับ โดย
เมื่อได้ระดับแล้วผู้ใช้จะสามารถเลือกที่จะเล่นใหม่อีกครั้งหรือว่าจะกดต่อไปเพื่อท าการบันทึกอารมณ์
ในข้ันตอนต่อไป 

จัดวางสัญลักษณ์กราฟฟิกทีส่ื่อให้เหน็ถึงวิธีการนั้นอยู่ตรงกลางเพื่อความเด่นชัดและใหญท่ีส่ดุ 
มีแถบแสดงระดับเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงระดับของการกระท านั้นๆ และมีปุ่มเล่นอีกครั้งกับต่อไปวาง
อยู่ด้วยกันในต าแหน่งด้านล่าง วางปุ่มถัดไว้ในต าแหน่งซ้ายเพราะ การจัดวางหน้าส่วนมากจะวางปุ่ม
ถัดไปไว้ในต าแหน่งซ้าย ผู้ใช้จึงเกิดความเคยชิน และสร้างความเข้าใจโดยง่ายให้แก่ผู้ที่ใช้งาน 
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ภาพที่ 4-22 หน้า Input Level แบบ ทัชสกรีน 
 

 

ภาพที่ 4-23 หน้า Input Level แบบ เสียง 
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ภาพที่ 4-24 หน้า บันทึกอารมณ ์
 

เมื่อท าการ input Level แล้วหากผู้ใช้กด next จะมาสู่หน้าให้ผู้ใช้บันทึกอารมณ์โดย
รายละเอียดในหน้าจะจะบอกอารมณ์และระดับที่เราได้เลือกไปพร้อมกับไอคอนรูปประกอบ สามารถ
ที่จะใส่ข้อความเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์ โดยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะกด แชร์ไปยัง 
เฟสบุ๊ค หรือทวิตเตอร์หรือไม่ ผู้ใช้สามารถที่จะใส่รายละเอียดเพิ่มเพิ่มโดย มีหลักๆสามกิจกรรมคือ 
What นั้นคือ What are you doing , Who คือ Who around is  , Where คือ Where are you 
เมื่อใส่รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนแล้วผู้ใช้สามารถกดเลือกที่จะ Save หรือ Cancel ก็ได ้

จัดวางการแสดงผลอารมณ์และระดับไว้ในส่วนด้านบนของแอปพลิเคชันโดยมีองประกอบ
เป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์น้ันๆนอกจากจะสร้างความสวยงามให้แก่แอปพลิเคชันแล้วยังสามารถที่จะ
ท าให้ผู้ที่ใช้งานเกิดความเข้าใจได้ในทันที่ ส าหรับในส่วนด้านล่างของแอปพลิเคชันจะเป็นการจัดวาง
ของการใส่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์ โดยจัดวางให้เป็นสัดส่วนและให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและ
ใช้งานได้ง่าย 
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ภาพที่ 4-24 หน้าแอปพลเิคชันในส่วนของ What โดยจะใหผู้้ใช้เลือกว่าก าลงัท ากจิกรรมอะไรอยู่ 
 
 หน้าให้เลือก What, Who, Where นั้นออกแบบให้เป็นแบบ list view เพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่
จะเลื่อนเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและมีเส้นเพื่อแบ่งให้ทราบเนื้อของแต่ละเนื้อหาได้ จัด
วางให้มีแถบค้นหาไว้ด้านบนเพื่อให้ผู้ใช้เห็นเป็นอนัดับแรกและเลือกที่จะใช้เพื่อเป็นการลดเวลาในการ
เลื่อนเพื่อหาสิ่งที่ต้องการ เมื่อคลิกเลือก ลิตส์ที่ต้องการแล้วจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏเพื่อเป็นการ
แสดงให้ว่าผู้ใช้ได้เลือกสิ่งนี้น้ันเอง 
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ภาพที่ 4-25 หน้าแอปพลเิคชันในส่วนของ Who โดยจะใหผู้้ใช้เลือกว่าก าลงัอยู่กับใคร 
 

 

ภาพที่ 4-26 หน้าแอปพลเิคชันในส่วนของ Where โดยจะให้ผู้ใช้เลือกว่าก าลังท าอยู่ที่ไหน 



41 

 

 

ภาพที่ 4-27 หน้า โชว์ค าแนะน า ส าหรับอารมณ์ 
 
 เมื่อเราท าการ บันทึก(Save) แล้ว ระบบท าการประมวลผลเพื่อสุ่มค าแนะน าส าหรบัอารมณ์
ต่างๆให้แกผู่้ใช้ได้น าค าแนะน าไปใช้เพื่อจัดการควบคุมกับอารมณ์ที่เกิดข้ึน โดยสามารถเลอืกทีจ่ะแชร์
ผ่านเฟสบุ๊คได้ นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถทีจ่ะเลือกเพิม่ค าแนะน าใหม่ในแบบของคุณเองได้ด้วยเช่นกัน 
 จัดวางให้การแสดงเนื้อหาอยู่ด้านบนของแอปพลเิคชันเพราะเป็นสว่นที่ส าคัญที่สุดของหน้านี้ มี
การเลือกใช้สัญลักษณ์ของอารมณ์น้ันๆมาเพื่อให้ผู้ใช้ทราบ ในส่วนด้านล่างของแอปพลิเคชันจะเป็น
การโชว์ค าแนะน าอื่นเป็น List view  
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ภาพที่ 4-28 หน้าเพิ่มค าแนะน า 
 
 หน้าเพิ่มค าแนะน าผู้ใช้สามารถที่จะเลือกเพิ่มค าแนะตามหมวดหมู่ของอารมณ์ได้ ใส่ข้อมูล
รายละเอียดของข่ือค าแนะ เนื้อหาของค าแนะน าและสามารถที่จะเลือกรูปเพื่อประกอบค าแนะน าได้
ด้วยเช่นกัน 
 ออกแบบให้มีการเลือกหมวดหมู่ของอารมณ์โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ของแต่ละอารมณ์พร้อมกับ
ข้อความช่ือขออารมณ์ก ากับด้านล่างเพื่อความเข้าใจ เมื่อผู้ใช้กดเลือกแล้วสีเป็นสีสดใส สามารถที่จะ
สื่อได้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่ถูกเลือก ออกแบบให้ปุ่ม Add recommend ให้กว่าปุ่มแนปไฟล์เพราะในหน้า
นี้แอปพลิเคชันจะให้ความสนใจกับการเพิ่มค าแนะน า 
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ภาพที่ 4-29 หนา้แสดงอารมณ์ทีบ่ันทึกทัง้หมด 
 
 หน้า New feed จะเป็นหน้าที่โชว์อารมณ์ที่เราได้บันทึกโดยจะโชว์รายละเอียด เกี่ยวกับผู้ใช้
เองโดยจะแสดงช่ือและรูปประจ าตัวของผู้ใช้เอง บอกอารมณ์และระดับของอารมณ์โดยที่ผู้ใช้สามารถ
ที่จะ แสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจได้ด้วยเช่นกัน  
 ออกแบบและจัดวางให้รูปประจ าตัวและสัญลักษณ์ของอารมณ์ในโพสต์ ๆ หนึ่งนั้นอยู่ขนาดคน
ละข้างกันโดยมีขนาดเท่ากันเพื่อรักษาสมดุลของโดยนั้นๆ ปุ่มถูกใจและปุ่มแสดงความคิดเห็นจะอยู่
ด้านล่างของโพสต์เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย 
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ภาพที่ 4-30 หน้าข้อมูลส่วนตัว 
 
 หน้า Profile จะเป็นหน้าที่จัดล าดับการบันทึกของผู้ใช้ทั้งหมดว่า ณ เวลาขณะนั้นๆผู้คน
ส่วนมากมีอารมณ์อะไรเปน็อันดับ1 สอง สาม ตามล าดับ และยังสามารถที่จะบอกสาเหตุทีม่ากสดุของ
แต่ละอารมณ์อีกด้วยเช่นกัน โดยมีการออกแบบให้มีการโชว์ไอคอนรูปหน้าของแต่ละอารมณ์ และมี
การเลือกใช้สีของแต่ละล าดับเพื่อความเด่นชัด 
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ภาพที่ 4-31 Back office หน้า Login 
 
 มีการจัดวางโลโก้ของแอปพลิเคชันไว้ด้านบน และจัดวางช่องให้กรอก Username และ 
password เรียงต่อกัน โดยมีปุ่ม ล็อกอินอยู่ด้านล่าง เป็นการจัดองค์ประกอบง่ายเพื่อให้ผู้ใช้งานเจ้า
ใจได้ถึงล าดับการท างาน ออกแบบให้แถบเมนูอยู่ด้านขวามือและคงที่เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกใช้งานได้
ตลอดเวลาโดยจะจัดวางให้เนื้อหาอยู่ในด้านซ้ายโดยเนื้อหาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามหัวข้อขอเมนูใน
ส่วนของพื้นที่นี้ เมนูมีการเลือกใช้สัญลักษณ์ประกอบกับตัวอักษรเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้มากข้ึน 
เลือกใช้สีโทนเดียวกันกับสีของแอปพลิเคชันคือการเน้นสีเหลือง  
 

 

ภาพที่ 4-32 Back office หน้า Emotion 
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ภาพที่ 4-33 Back office หน้า Member 
 
 มีการจัดวางหัวข้อไว้ด้านบนมุมซ้ายเพื่อสร้างความโดดเด่น ออกแบบการแสดงขอมลูในส่วน
ของเนื้อหาให้อยู่ในรูปตารางซึง่สามารถดูและเข้าใจได้ง่าย 
 

 

ภาพที่ 4-34 Back office หน้าโชว์ข้อมูลค าแนะน า 
 
 การลบและแก้ไขเลือกที่จะใช้สัญลักษณ์ที่มักใช้กันโดยทั่วไปคือ การแก้ไขเลือกใช้ดินสอ การ
ลบเลือกใช้เครื่องหมายคูณและเลือกใช้สีแดง ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายได้อย่างง่ายดาย  
หน้าน าแนะสามารถที่จะเพิ่มได้ เลือกใช้เครื่องหมายบวกพร้อมข้อความ 
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ภาพที่ 4-35 Back office หนา้เพิม่ค าแนะน า 
 
 ในหน้าการเพิ่มค าแนะน าส าหรบัแอดมินมีการออกแบบโดยเรียบง่ายและมีรปูแบบที่คล้ายการ
การเพิม่ในส่วนของแอปพลิเคชัน ออกแบบให้มปีุ่มเพื่อสามารถที่จะกลบัไปยังหน้า Recommend ได้
โดยทันท ี

 

 
ภาพที่ 4-36 Back office หน้า Detail จะโชว์ข้อมลู เกี่ยวก าลังท าอะไรอยู่, อยู่กบัใคร, อยู่ที่ไหน 
 
 ส าหรับหน้า Detail จะมีการออกแบบคล้ายกันหน้าของ Recommend 8 มีปุ่มใหเ้ลอืกเพิม่ได้
จัดวางไว้ในต าแหน่งเดียว ท าให้ผู้ใช้ไมเ่กิดความสบัสน 
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 6. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

     6.1 Use Case Diagram 

 

ภาพที่ 4-37 Use Case Diagram 
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 6.2 Application Use Case Description  
 
ตาราง 4-1 Register ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 

 
 
ตาราง 4-2 Login เข้าสู่ระบบ 
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ตาราง 4-3 Emotion อารมณ ์

 
 

ตาราง 4-4 Search การค้นหาข้อมลู 
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ตาราง 4-5 Share การแชร์ข้อมลู 

 
 
ตาราง 4-6 Like การกดถูกใจ 
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ตาราง 4-7 View การแสดงผลของข้อมลูทัง้หมด 

 
 
ตาราง 4-8 Setting การตั้งค่า 

 
 
ตาราง 4-9 Add การเพิม่ข้อมูล 
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ตาราง 4-10 Edit การแก้ไขข้อมลู 

 
 
ตาราง 4-11 Delete การลบข้อมลู 
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 6.2  Activity Diagram 

 
ภาพที่ 4-38 Activity Diagram: Register การลงทะเบียน 
 

 
ภาพที่ 4-39 Activity Diagram: Login การเข้าสู่ระบบ 
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ภาพที่ 4-40 Activity Diagram: Emotion การแสดงผลและการเลือกอารมณ์ 
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ภาพที่ 4-41 Activity Diagram: Search การค้นหาข้อมลู 
 

 
ภาพที่ 4-42 Activity Diagram: Share การแชร์ข้อมลูต่าง ๆ ออกสู่ภายนอก 
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ภาพที่ 4-43 Activity Diagram: View การแสดงข้อมลูทัง้หมด 
 

 
ภาพที่ 4-44 Activity Diagram: Setting การตั้งค่าต่าง ๆ  
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ภาพที่ 4-45 Activity Diagram: Add การเพิ่มข้อมลูต่าง ๆ  
 

 
ภาพที่ 4-46 Activity Diagram: Edit การแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ  
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6.2  Database Diagram  

 
ภาพที่ 4-47 Activity Diagram: Database 
 
ตาราง 4-12 แสดง Database ตาราง user 

Name Description Type Example 
user_id รหสัผู้ใช้ Int 0001 

user_name ช่ือผู้ใช้ Varchar(100) amitoey 
user_pass รหสัผ่าน Varchar(20) 1234 
user_fb Login facebook Varchar(100) Toey Senpuuki 

user_email email Varchar(256) toey@gmail.com 
user_pic รูปประจ าตัว Varchar(256) Toey.jpg 
user_dt วันที่ลงช่ือเข้าใช้ Datetime 12/08/2556 
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ตาราง 4-13 แสดง Database ตาราง emotion  

Name Description Type Example 
emo_id รหสัอารมณ ์ Int 0001 
rec_id รหสัค าแนะน า Int rec001 
user_id รหสัผู้ใช้ Int Id0001 

emo_level ระดับอารมณ ์ Varchar(10) level1 
emo_pic รูปประจ าอารมณ ์ Varchar(256) hot.jpg 

people_id รหสับุคคล Int Jarunya 
reason_id รหสัเหตุผล Int อากาศร้อน 
local_id รหสัที่ตั้ง Int ถนอมมิตร 
emo_dt วันที่บันทึกอารมณ์ Datetime 12/10/2556 

 
ตาราง 4-14 แสดง Database ตาราง Active 

Name Description Type Example 
user_id รหสัผู้ใช้ Int id0001 
emo_id รหสัอารมณ ์ Int emo001 

ment_like การถูกใจ Varchar(20) like001 
ment_datetime วันที่แสดงความเห็น Datetime 20/12/2556 

 
ตาราง 4-15 แสดง Database ตาราง recommend  

Name Description Type Example 
rec_id รหสัค าแนะน า Int 0001 

emo_id รหสัอารมณ ์ Int emo001 
rec_titel หัวข้อค าแนะน า Varchar(1000) ยิ้ม 

rec_content เนื้อหาค าแนะน า Varchar(3000) ยิ้มแล้วสุข 
rec_pic รูปค าแนะน า Varchar(256) smile.jpg 
rec_dt วันเวลาที่เพิม่ค าแนะน า Datetime 17/12/2556 
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ตาราง 4-16 แสดง Database ตาราง friend 

Name Description Type Example 
firend_id รหสัการแอด Int 0001 
user1_id รหสัผู้ใช้1 Int id001 

user1_status สถานะผู้ใช้1 Int add 
User2_id รหสัผู้ใช้2 Int Id002 

user2_status สถานะผู้ใช้2 Int accept 
firend_dt วันที่เป็นเพื่อน Datetime 11/11/2556 

 
ตาราง 4-17 แสดง Database ตาราง reason  

Name Description Type Example 
reason_id รหสัเหตุผล Int 0001 
user_id รหสัผู้ใช้ Int id001 

reason_name ช่ือเหตุผล Varchar(1000) ทานอาหาร 
reason_pic รูปเหตผุล Varchar(256) food.jpg 

 

ตาราง 4-18 แสดง Database ตาราง people 

Name Description Type Example 
people_id รหสับุคคล Int 0001 

user_id รหสัผู้ใช้ Int id001 
firend_id รหสัเพือ่น Int firend001 

people_name ช่ือบุคคล Varchar(100) Jarunya 
people_pic รูปบุคคล Varchar(256) run.jpg 

 
ตาราง 4-19 แสดง Database ตาราง location 

Name Description Type Example 
local_id รหสัที่ตั้ง Int 0001 
user_id รหสัผู้ใช้ Int id001 

local_pic รูปที่ตัง้ Varchar(256) local.jpg 
local_name ช่ือที่ตัง้ Varchar(256) ถนอมมิตร 

 

 



 

บทที่  5 
ผลการด าเนนิงาน ขอ้จ ากัด และข้อเสนอแนะ 

 
 หลังจากการด าเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการอารมณ์
ส าหรับวัยทีน บนระบบปฏิบัติการไอโอเอสมีรายละเอียดผลการด าเนินงานและผลวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

1. จากกลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างพบว่าแอปพลิเคชันนี้ท าให้รู้จักอารมณ์ที่เกิดในแต่วันของตนเองมาก
ข้ึนว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด 

2. กลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างรู้สึกมีความพึงพอใจกับค าแนะน าที่ได้รับจากการบันทึกอารมณ์ผ่าน    
แอปพลิเคชัน และสามารถที่จะน าเพื่อเอาไปปฏิบัติเพื่อเป็นผลในการควบคุมอารมณ์ได้ 

3. กลุ่มผู้ใช้ตัวอย่างสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันน้ีเพื่อเป็นทางออกหนึ่งในการระบายอารมณ์
ต่างๆได้ และยังสร้างความสนุกให้อีกด้วย  

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 โครงการจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการอารมณ์ส าหรับวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส มีผลการด าเนินงานคือสามารพัฒนาแอปพลิเคชันในการช่วยบริหารและจัดการอารมณ์บน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสโดยสามารถใช้งานได้จริง ได้มีการศึกษาอารมณ์ในวัยรุ่นตอนปลายและ
น าเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันให้แอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ถูกต้อง และแอปพลิเคชัน
สามารถที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความสนุกและได้รับประโยชน์ในการช่วยบริหารจัดการอารมณ์ 
 
อภิปรายผล 
 ผลของโครงการจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการอารมณ์ส าหรับวัยรุ่น บน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส จากการทดลองใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างสามารถ น าข้อสรุปมาอภิปราย
ผลได้ดังนี้ในส่วนของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันพบว่า หมวดการออกแบบผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับสูง
ทั้งนี้เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันมีการออกแบบที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
เลือกโทนสีที่เหมาสมได้อย่างลงตัว ผู้ใช้มีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้ง่าย หมวดฟังก์ชันการ
ท างานผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจสูง เนื่องจากฟังก์มีการใช้งานได้ดี มีความน่าสนใจ ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าใจการท างานได้ดี และหมวดเฉพาะ มีความพึงพอใจในระดับสูง  
 
ข้อจ ากัด 
 1.   อารมณ์ที่แหลกหลายไม่สามารถที่จะเลือกท าได้ทั้งหมด 
 2.   ความเร็วของของอินเตอร์เน็ต ท าให้การใช้แอปพลิเคชันไม่ราบรื่น  
 3.   การจ ากัดของการเขียนโค้ดให้สอดคล้องกับการออกแบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพพการท างานของแอปพลิเคชันอย่างสม่ าเสมอให้มมีการท างานที่ดี 

สามารถใช้งานได้อย่าลื่นไหลไม่ติดขัด 
2. ควรมีการจัดการแอปพลิเคชันให้มีรูปแบบ ออฟไลน์เพื่อผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน

ในขณะที่อินเตอร์เน๊ตไม่มี และควรที่จะจัดการให้แอปพลิเคชันท างานได้ดีโหลดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เพราะความเร็วของอินเตอร์เน๊ต จะได้ท าให้ผู้ใช้นั้นไม่เสียเวลา 

3. มีการปรับปรุงดีไซน์ให้น่าสนใจอยู่สม่ าเสอม ควรที่จะท ารูปแบบธีมออกมาให้ผู้ใช้งาน
เลือกให้งานเพิ่มอยู่เสมอๆ เพิ่มฟังก์ชันลูกเล่นที่สนุกสนานให้แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจเพิ่มากยิ่ง
ข้ึน เพื่อสิ่งที่ดึงดูความสนใจให้ผู้ใช้เข้ามาใช้งานแอปพลิเคขัน 

 
ผลการทดสอบการใช้งานและการประเมินจากผู้ใช้งาน  
 จากการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายทั้งหมด สามารถสรุปผลการประเมิน
ได้ผลดังนี้ 

1. ข้อมูลผู้ประเมิน 
 ผู้ทดลองใช้งานแอปพลเิคชันมีจ านวนทัง้หมด 30 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ  
ได้ดังต่อไปนี้ 

1.1 แยกตามเพศ  
1.1.1 เพศชาย 18 คน 
1.1.2 เพศหญิง 12 คน 

1.2 แยกตามการศึกษา 
1.2.1 มัธยมปลาย 12 คน  
1.2.2 ปริญญาตร ี17 คน 
1.2.3 ปริญญาโท 1 คน 

1.3 แยกตามอาชีพ 
1.3.1 นักเรียน/นักศึกษา 29 คน 
1.3.1 พนักงานบริษัท 1  คน 

1.4 แยกตามรายได้  
1.4.1 ต  ากว่า 5,000 บาท  8 คน  
1.4.2 5,000-10,000 บาท  12 คน 
1.4.3. 10,000-20,000 บาท 10 คน  
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1.5 แยกตามอายุ  
1.5.1 15-20 ปี  16 คน 
1.5.2 21-25 ป ี 14 คน 

 2. ผลการประเมิน 
2.1 หมวดการออกแบบ 
   2.1.1 การจัดวางรูปแบบ ของแอปพลิชันมีการจัดวางที เหมาะสมผู้ใช้สามารถใช้ได้

อย่างง่าย มีความเป็นหนึ งอันเดียวกันทั้งตัวแอปพลิเคชัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดย
เฉลี่ยคิดเป็น 16 คน หรือ 53.33% 

     2.1.2 การเลือกใช้รูปแบบและสีของธีมของแอปพลิเคชันมีสวยงามเหมาะสม ผู้
ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 20 คน หรือ 66.67% 

     2.1.3 การเลือกลักษณะตัวอักษรมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม ผู้ประเมินส่วนใหญ่
ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 22 คน หรือ 73.33% 

     2.1.4 กราฟฟิคที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมีสวยงามและเหมาะสมกับ
เนื้อหา ดูเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 18 คน หรือ 
60% 

     2.1.5 มีการออกแบบเพื่อการใช้งานให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย
เหมาะสมส าหรับแอปพลิเคชัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 24 คน หรือ 
80% 
 2.2 หมวดฟังก์ชันการท างาน 
     2.2.1 ประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชันมีระบบการท างานที่ดีไม่ขัดข้องใน
เรื่องใดๆสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 15 คน หรือ 50% 
 2.2.2 ฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ ดึงดูดการใช้งานให้ผู้ใช้งาน
ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันน้ี ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 16 คน หรือ 
53.33% 
 2.2.3 มีความหลากหลายของฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันอย่างเพียงพอ
ส าหรับแอปพลิเคชันผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 14 คน หรือ 46.67% 

           2.2.4 ผู้ใช้สามารถเข้าใจการท างานของแต่ละฟังก์ชันที่ท างานบนแอปพลิเคชันผู้
ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 19 คน หรือ 63.33% 

    2.3 หมวดเฉพาะ 
    2.3.1 ผู้ใช้สามารถเข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ของแอปพลิเคชันว่า มีประโยชน์ใน      

ด้านใดบ้าง ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 14 คน หรือ 46.67% 
    2.3.2 ฟังก์ชันการท างานในแอปพลิเคชันสามารถส่งเสริมให้แอปพลิเคชันมีความ

สนุกสนาน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 22 คน หรือ 73.33% 
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    2.3.3 ผู้ใช้รู้สึกได้รับประโยชน์เมื่อใช้งานแอปพลิเคชัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 
มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 20 คน หรือ 56.67% 

    2.3.4 สามารถน าค าแนะน า แนวคิดที่ได้จากแอปพลิเคชันไปประยุกปฏิบัติใช้ได้ จริง
ในชีวิตประจ าวัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 17 คน หรือ 50% 

    2.3.5 ผู้ใช้รู้จักการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละวันได้ ผู้ประเมินสว่น
ใหญ่ตอบข้อ 4 มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 16 คน หรือ 53.33% 

 2.4 หมวดภาพรวมโครงการ  
    2.4.1 ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 

มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 23 คน หรือ 76.67% 
    2.4.2 ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มาก

ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 21 คน หรือ 70% 
    2.4.3 ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 

มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 24 คน หรือ 80% 
    2.4.4 แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจดึงดูดให้กลับมาใช้งานอีก ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบ

ข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 20 คน หรือ 66.67% 
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ตารางที  5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน  

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1.   การจัดวางรูปแบบ ของแอปพลิชันมีการจัดวางที่เหมาะสมผู้ใช้
สามารถใช้ได้อย่างง่าย มีความเป็นหน่ึงอันเดียวกันทั้งตัวแอปพลิเค
ชัน 

2.   การเลือกใช้รูปแบบและสีของธีมของแอปพลิเคชันมีสวยงาม
เหมาะสม 

3.   การเลือกลักษณะตัวอักษรมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม 
4.   กราฟฟิคที่ใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมีสวยงามและ

เหมาะสมกับเน้ือหา ดูเป็นอันหน่ึงเดียวกัน 
5.   มีการออกแบบเพื่อการใช้งานให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งานได้

ง่ายเหมาะสมส าหรับแอปพลิเคชัน 

16 
 
 
 

20 

22 

18 

 
24 

12 
 
 
8 
6 
8 
 
5 

 

2 
 
 
1 
2 
4 
 
1 

0 
 
 
 

1 

0 

0 

 
0 

0 
 
 
 

0 

0 

0 

 
0 

หมวดฟังก์ชันการท างาน 

1.   ประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชันมีระบบการท างานที่ดีไม่
ขัดข้องในเรื่องใดๆสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.   ฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจ ดึงดูดการใช้
งานให้ผู้ใช้งานต้องการใช้งานแอปพลิเคชันน้ี 

3.   มีความหลากหลายของฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชันอย่าง
เพียงพอส าหรับแอปพลิเคชัน 

4.   ผู้ใช้สามารถเข้าใจการท างานของแต่ฟังก์ชันที่ท างานบนแอปพลิเค
ชัน 

15 
 
 
 
 

16 
 
 

14 
 
 

19 

10 
 
 
 
 

10 
 
 

15 
 
 
8 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
1 
 
 
2 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
0 
 
 
1 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
0 
 
 
0 

หมวดเฉพาะ 

1. ผู้ใช้สามารถเข้าใจแนวคิด  จุดประสงค์ของแอปพลิเคชันว่า มี
ประโยชน์ใน      ด้านใดบ้าง  

2. ฟังก์ชันการท างานในแอปพลิเคชันสามารถส่งเสริมให้แอปพลิเคชันมี
ความสนุกสนาน 

3. ผู้ใช้รู้สึกได้รับประโยชน์เม่ือใช้งานแอปพลิเคชัน 
4.  สามารถน าค าแนะน า  แนวคิดที่ ได้จากแอปพลิ เคชันไปประ

ยุกปฏิบัติใช้ได้ จริงในชีวิตประจ าวัน 
5. ผู้ใช้รู้จักการควบคุมและจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได ้
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ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน (ต่อ) 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ 
3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 
4. แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจดึงดูดให้กลับมาใช้งานอีก 

23 

21 

24 

20 

6 

8 

6 

8 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
ผลการทดสอบการใช้งานและการประเมินจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน  
 ผู้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ระบบหลังบ้านที่ใช้ส าหรับเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลที่จะ 
แสดงภายในแอปพลิเคชัน มีจ านวนทั้งหมด 3 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
    1. ข้อมูลผู้ประเมิน  
     2.1 แยกตามเพศ  
                 2.1.1 เพศชาย 1 คน  
                 2.1.2 เพศหญิง 2 คน  
    2.2 แยกตามการศึกษา  
                 2.2.1 ปริญญาตรี 3 คน  

2. ผลการประเมิน 
   2.1 หมวดการออกแบบ 

  2.1.การออกแบบโครงสร้างเลย์เอ้าท์ของเว็บไซต์มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ดี
และผู้ใช้มีความเข้าใจได้ง่าย มีการจัดวางต าแหน่งที เหมาะสม ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด 
โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 คน หรือ 100% 

     2.1.2 เว็บไซต์มีการเลือกลักษณะรูปแบบของสีที่สวยงามและเหมาะสมสอดคล้องการ
แอปพลิเคชันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 คน 
หรือ 100% 

     2.1.3 การใช้สีในงานมีความเหมาะสมและสวยงาม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก้, ปุ่มกด, สี
ของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา สีแยกออกอย่างชัดเจน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดย
เฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

     2.1.4 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ     เว็บไซต์
ดูแล้วเข้ากัน ดูแล้วเป็นเว็บไซต์เดียวกัน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 
คน หรือ 100% 
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     2.1.5 กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้ , สัญลักษณ์, รูปปุ่มกดต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์  ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 
มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 
 2.2 หมวดฟังก์ชันการท างาน 

    2.2.1 ระบบท างานได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาจากการใช้งาน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 
มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

    2.2.2 ประสิทธิภาพการท างานที่ดี ไม่ขัดข้องในเรื่องใดๆสามารถใช้งานได้อย่างไม่
ติดขัดใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 
66.67% 
     2.2.3 สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่าการเพิ่ม 
ลบ ข้อมูลต้องท าอย่างไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

         2.2.4 สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันการท างานต่างๆในเว็บได้อย่างง่ายดาย ผู้ประเมิน
ส่วนใหญ่ตอบข้อ 4 มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

2.3 หมวดเฉพาะ      
   2.2.1 สามารถเข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ เช่น 

เว็บไซต์น้ีมีไว้ท าอะไร, ฟังก์ชันไหนท าหน้าที่อะไร, รู้หลักการท างานระหว่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 4 มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

 2.2.2 ฟังก์ชันต่าง ๆในเว็บไซต์ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เข่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ 
ข้อมูล ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 4 มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 คน หรือ 100% 

 2.2.3 สามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ที่เช่ือมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่เกิดความ
สับสน เช่น การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การลบข้อมูล ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 

 2.4 หมวดภาพรวมโครงการ  
    2.4.1 ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 

มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 3 คน หรือ 100% 
    2.4.2 ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 5 มาก

ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 
    2.4.3 ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบข้อ 4 

มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 
    2.4.4 แอปพลิเคชันมีความน่าสนใจดึงดูดให้กลับมาใช้งานอีก ผู้ประเมินส่วนใหญ่ตอบ

ข้อ 4 มาก โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 66.67% 
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ตารางที  5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้หลังบ้าน  

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1.   การออกแบบโครงสร้างเลย์เอ้าท์ของเว็บไซต์มีความเหมาะสม 
สามารถใช้งานได้ดีและผู้ใช้มีความเข้าใจได้ง่าย มีการจัดวางต าแหน่ง
ที่เหมาะสม 

2.   เว็บไซต์มีการเลือกลักษณะรูปแบบของสีที่สวยงามและเหมาะสม
สอดคล้องการแอปพลิเคชันดูเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

3.   การใช้สีในงานมีความเหมาะสมและสวยงาม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก้
, ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา สีแยกออกอย่างชัดเจน  

4.   ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ     
เว็บไซต์ดูแล้วเข้ากัน ดูแล้วเป็นเว็บไซต์เดียวกัน 

5.   กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้, สัญลักษณ์, รูปปุ่มกดต่าง ๆ 
มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ 

3 
 
 
3 
 
2 
 
3 
 
2 

0 
 
 
0 
 
1 
 
0 
 
1 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

หมวดฟังก์ชันการท างาน 

1.   ระบบท างานได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาจากการใช้งาน  
2.   ประสิทธิภาพการท างานที่ดี ไม่ขัดข้องในเรื่องใดๆสามารถใช้งานได้

อย่างไม่ติดขัดใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
3.   สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่า

การเพิ่ม ลบ ข้อมูลต้องท าอย่างไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเน้ือหา
ต้องการ 

4.   สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันการท างานต่างๆในเว็บได้อย่างง่ายดาย  

2 
1 
 
2 
 
1 

1 
2 
 
1 
 
2 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 

0 
0 
 
0 
 
0 
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ตารางที  5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้หลังบ้าน (ต่อ) 

หัวข้อการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดเฉพาะ 

1.   สามารถเข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ 
เช่น เว็บไซต์น้ีมีไว้ท าอะไร, ฟังก์ชันไหนท าหน้าที อะไร, รู้หลักการ
ท างานระหว่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

2.   ฟังก์ชันต่าง ๆในเว็บไซต์ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เข่น การเพิ ม 
แก้ไข ลบ ข้อมูล  

3.   สามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ที เชื อมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่
เกิดความสับสน เช่น การเพิ มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การลบ
ข้อมูล 

1 

 

3 

2 

2 

 

0 

1 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ 
3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 
4. เว็บไซต์มีความน่าสนใจดึงดูดให้กลับมาใช้งานอีก 

3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

0 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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แบบประเมิน ชุดท่ี 1 สําหรับบุคคลท่ัวไป หรือผูใชงานแอปพลิเคชัน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
         ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนตน              มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 ปริญญาตรี      ปริญญาโท               ปริญญาเอก 
        อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
3. อาชีพ 
         นักเรียน/นักศึกษา     พอบาน/แมบาน               พอคา/แมคา 
         รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                พนักงานบริษัท               รับจาง 
         อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.................................................. 
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 แอปพลิเคชันเพ่ือชวยบริหารจัดการอารมณสําหรับวัยทีน 
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
นางสาวณิชากร  ผาริโน รหสันักศึกษา 13530173 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) 
 ปการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดบัความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(ระดับ5) จนถึงพึงพอใจนอยท่ีสุด (ระดับ1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การจัดวางรูปแบบ ของแอปพลิชันมีการจัดวางที่เหมาะสมผูใช
สามารถใชไดอยางงาย มีความเปนหน่ึงอันเดียวกันทั้งตัวแอปพลิเค
ชัน 

2. การเลือกใชรูปแบบและสีของธีมของแอปพลิเคชันมีสวยงาม
เหมาะสม 

3. การเลือกลักษณะตัวอักษรมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม 
4. กราฟฟกที่ใชเปนสวนประกอบของแอปพลิเคชันมีสวยงามและ

เหมาะสมกับเน้ือหา ดูเปนอันหน่ึงเดียวกัน 
5. มีการออกแบบเพื่อการใชงานใหผูใชงานสามารถเขาใจและใชงาน

ไดงายเหมาะสมสําหรับแอปพลิเคชัน 

,     

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันมีระบบการทํางานที่ดีไม
ขัดของในเรื่องใดๆสามารถใชงานไดอยางไมติดขัดใชงานไดอยาง
ตอเน่ือง 

2. ฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชันมีความนาสนใจ ดึงดูดการใช
งานใหผูใชงานตองการใชงานแอปพลิเคชันน้ี 

3. มีความหลากหลายของฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชันอยาง
เพียงพอสําหรับแอปพลิเคชัน 

4. ผูใชสามารถเขาใจการทํางานของแตละฟงกชันที่ทํางานบนแอป
พลิเคชัน 
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หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดเฉพาะ 

1. ผูใชสามารถเขาใจแนวคิด  จุดประสงคของแอปพลิเคชันวา มี
ประโยชนในดานใดบาง  

2. ฟงกชันการทํางานในแอปพลิเคชันสามารถสงเสริมใหแอปพลิเคชัน
มีความสนุกสนาน 

3. ผูใชรูสึกไดรับประโยชนเม่ือใชงานแอปพลิเคชัน 
4. สามารถนําคําแนะนํา  แนวคิดที่ ไดจากแอปพลิเคชันไปประ

ยุกปฏิบัติใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
5. ผูใชรูจักการควบคุมและจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นในแตละวันได 

     

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 
3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 
4. แอปพลิเคชันมีความนาสนใจดึงดูดใหกลับมาใชงานอีก 

     

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

http://www.ict.su.ac.th/
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินสําหรบัผูใชงานระบบหลังบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



78 
 

 
 

 

แบบประเมิน ชุดที ่2 สําหรับ/ผูใชงานเว็บไซตระบบหลังราน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตรี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................... 
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึงพอใจนอย
ท่ีสุด (ระดับ 1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 
1. การออกแบบโครงสรางเลยเอาของเว็บไซตมีความเหมาะสม สามารถใช

งานไดดีและผูใชมีความเขาใจไดงาย มีการจัดวางตําแหนงของแตละสวน
การทํางานไดดีมีความเหมาะสม 

2. เว็บไซตมีการเลือกลักษณะรูปแบบของสีที่สวยงามและเหมาะสม
สอดคลองการแอปพลิเคชันดูเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสมและสวยงาม เชน สวนของเมนู, โลโก, 
ปุมกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแลวสบายตา สีแยกออกอยางชัดเจน  

4. ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบสวนตาง ๆ ของ     
เว็บไซตดูแลวเขากัน ดูแลวเปนเว็บไซตเดียวกัน 

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ เชน โลโก, สัญลักษณ, รูปปุมกดตาง ๆ มี
ความเหมาะสม ดูแลวเขาใจไดงาย และเขากันกับสวนตาง ๆ ของเว็บไซต 

     

หมวดฟงกชันการทํางาน 
1. ระบบทํางานไดถูกตอง ไมมีปญหาจากการใชงาน  
2. ประสิทธิภาพการทํางานที่ดี ไมขัดของในเรื่องใดๆสามารถใชงานไดอยาง

ไมติดขัดใชงานไดอยางตอเน่ือง 

     

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ   
เรื่อง แอปพลิเคชันเพ่ือชวยบริหารจัดการอารมณสําหรับวัยทีน 
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
นางสาวณิชากร  ผาริโน รหสันักศึกษา 13530173 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) 
 ปการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. สามารถเรียนรู หรือเขาใจหลักการใชงานของเว็บไซตไดงาย เชน รูวาการ
เพิ่ม ลบ ขอมูลตองทําอยางไร, ตองกดตรงไหนถึงจะเจอเน้ือหาตองการ 

4. สามารถที่จะใชงานฟงกชันการทํางานตางๆในเว็บไดอยางงายดายและ
สะดวกตอการใชงาน  

หมวดเฉพาะ 
1. สามารถเขาใจแนวคิด จุดประสงค และฟงกชันการทํางานของเว็บไซต 

เชน เว็บไซตน้ีมีไวทําอะไร, ฟงกชันไหนทําหนาที่อะไร, รูหลักการทํางาน
ระหวางเว็บไซตและแอปพลิเคชัน 

2. ฟงกชันตาง ๆในเว็บไซต มีประโยชน ใชงานไดจริง เขน การเพิ่ม แกไข 
ลบ ขอมูล  

3. สามารถจัดการขอมูลในเว็บไซตที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันไดงาย โดยไมเกิด
ความสับสน เชน การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูลผูใชงาน การลบขอมูล 
 

     

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 
3. ความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 
4. เว็บไซตมีความนาสนใจดึงดูดใหกลับมาใชงานอีก 

     

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

http://www.ict.su.ac.th/


78 
 

 
 

 

แบบประเมิน ชุดที ่2 ส ำหรับ/ผู้ใชง้ำนเว็บไซตร์ะบบหลังร้ำน 
1. เพศ          หญิง           ชาย 
2. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                ปริญญาตรี      ปริญญาโท              ปริญญาเอก 
        อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................... 

ค ำชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมำกท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด (ระดับ 1) 

หัวข้อกำรประเมินผล 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การออกแบบโครงสร้างเลย์เอ้าของเว็บไซต์มีความเหมาะสม สามารถใช้
งานได้ดีและผู้ใช้มีความเข้าใจได้ง่าย มีการจัดวางต าแหน่งของแต่ละส่วน
การท างานได้ดีมีความเหมาะสม 

2. เว็บไซต์มีการเลือกลักษณะรูปแบบของสีที่สวยงามและเหมาะสม
สอดคล้องการแอปพลิเคชันดูเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสมและสวยงาม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก้, 
ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา สีแยกออกอย่างชัดเจน  

4. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ     
เว็บไซต์ดูแล้วเข้ากัน ดูแล้วเป็นเว็บไซต์เดียวกัน 

5. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้, สัญลักษณ์, รูปปุ่มกดต่าง ๆ มี
ความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 

     

หมวดฟังก์ชันการท างาน 

1. ระบบท างานได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาจากการใช้งาน  
2. ประสิทธิภาพการท างานที่ดี ไม่ขัดข้องในเรื่องใดๆสามารถใช้งานได้อย่าง

ไม่ติดขัดใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 

     

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ์   
เรื่อง แอปพลิเคชันเพ่ือช่วยบริหารจัดการอารมณ์ส าหรับวัยทีน 
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
นางสาวณิชากร  ผาริโน รหสันักศึกษา 13530173 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) 
 ปีการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หัวข้อกำรประเมินผล 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่าการ
เพิ่ม ลบ ข้อมูลต้องท าอย่างไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเน้ือหาต้องการ 

4. สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันการท างานต่างๆในเว็บได้อย่างง่ายดายและ
สะดวกต่อการใช้งาน  

หมวดเฉพาะ 

1. สามารถเข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ 
เช่น เว็บไซต์น้ีมีไว้ท าอะไร, ฟังก์ชันไหนท าหน้าที่อะไร, รู้หลักการท างาน
ระหว่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆในเว็บไซต์ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เข่น การเพิ่ม แก้ไข 
ลบ ข้อมูล  

3. สามารถจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ที่เชื่อมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่เกิด
ความสับสน เช่น การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การลบข้อมูล 
 

     

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได้ 
3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 
4. เว็บไซต์มีความน่าสนใจดึงดูดให้กลับมาใช้งานอีก 

     

 
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท ์: 0-2233-4995 เว็บไซต์ http://www.ict.su.ac.th 
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