
แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์         
กรณีศึกษา บริษัทไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Application for Supporting Service of Messenger 
Case Study : Bikexenger Co.,Ltd  
on Android Operating System 

ศิรินยา    บางเลา    13530662 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 



แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์         
กรณีศึกษา บริษัทไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

Application for Supporting Service of Messenger 
Case Study : Bikexenger Co.,Ltd  
on Android Operating System 

 
 

 
 
 

ศิรินยา    บางเลา    13530662 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

จุลนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2556 



หัวข้อจุลนิพนธ์  แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์  
กรณีศึกษาบริษัทไบค์เซนเจอร์ จ ากัด    
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
Application for Supporting Service of Messenger 
Case Study :  Bikexenger Co.,Ltd on Android 
Operating System  

ผู้ด าเนินการ นางสาวศิรินยา บางเลา  รหัสนักศึกษา 13530662 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง 

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ์ 
           (อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด)   1. อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ 
       4. อาจารย์อิทธิชัย ภูมิศิริวิไล 
       5. อาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิล         
   ......................................................................  6. อาจารย์ธ ารงพุฒ โกราษฏร ์

(อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง) 
อาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  
      



ง 

13530662 : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
เรื่อง: แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์        
 

จุดประสงค์ของโครงการแอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์ กรณีศึกษา          
บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) คือการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ช่วยให้การสั่งงานระหว่างผู้ดูแลระบบและแมสเซนเจอร์เป็นระบบการสั่งงานง่ายขึ้นและช่วยจัดการ
การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ผู้ จั ดท าจึ ง ได้มี การศึกษาข้อมูลการให้บริการและ การท างานของแมสเซนเจอร์             
บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด และวิธีการจัดท าแอปพลิเคชันร่วมถึงระบบของผู้ดูแล (Back Office)   
เช่นการออกแบบการแสดงผลให้ง่ายต่อการใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อต่อ
เว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบและแอปพลิเคชันให้เชื่อมกับฐานข้อมูล โดยศึกษาผ่านทางหนังสือ หรือ     
สื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันตัวอย่าง หรือสอบถามจากผู้รู้ และคน
รู้จัก และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหาจุดบกพร่องจากการท างานรูปแบบเดิม  เพ่ือน ามาใช้
ในการวางระบบการใช้งาน และโครงสร้างของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น 
ระบบการแสดงต าแหน่งของแมสเซนเจอร์ ระบบการเพ่ิมรายการสินค้า ระบบการส่งรายการสินค้า
ให้กับแมสเซนเจอร์ เป็นต้น อีกทั้งรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ เพ่ือทราบจุดเด่นและจุดด้อยของระบบ เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขท าให้จุล
นิพนธ์ส าเร็จุล่วงไปด้วยดี 

ผู้จัดท ามุ่งหวังเป็นส าคัญว่าการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไบค์เซนเจอร์ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่   
(Smart Phone) จะเป็นอีกช่องทางเพ่ือช่วยในการสั่งงานระหว่างผู้ดูแลระบบและแมสเซนเจอร์     
ท าให้ระบบการสั่งงานง่ายขึ้นและช่วยจัดการการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังช่วย
ส่งเสริมองค์กรให้ขยายการให้บริการได้รวดเร็วในการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วย 

 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................................................................................... ................... 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์................................................................................................... 



จ 

กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะได้รับควำมกรุณำจำกอำจำรย์ถิรำภำ ใจเที่ยง 

ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจุลนิพนธ์ที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
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ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ที่มำและควำมส ำคัญของหัวข้อโครงกำรจุลนิพนธ์ 
        เนื่องจากปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวการใช้รถยนต์เพ่ิมขึ้นทุกปี        
และส่งผลกระทบต่อการจราจรในการเดินทางของประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์กลางทางธุรกิจ เนื่องจากการสื่อสารทางเอกสารและพัสดุก็เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินธุรกิจ    
แต่ต้องค านึงถึงการส่งเอกสารหรือพัสดุที่ต้องใช้ความรวดเร็ว  และความปลอดภัย อีกทั้งยังต้อง
ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และปัญหาการจราจรที่ติดขัดอีกด้วย 
        การบริการของแมสเซนเจอร์ (Messenger) เป็นอีกช่องทางที่ช่วยในการขนส่งเอกสารหรือพัสดุ
ทางธุรกิจเพ่ือด าเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ในปัจจุบันมีการบริการแมสเซนเจอร์ในรูปแบบ
ใหม่โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการขนส่ง วิธีนี้ในระยะสั้นจักรยานอาจเป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากไม่
ต้องกังวลกับการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด เป็นทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยส่งเสริมการลดใช้พลังงาน และลดมลภาวะทางอากาศได้ดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้จักรยานใน
การขับขี่ให้เพ่ิมมากข้ึนเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพมหานคร  
        ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการท างานให้สามารถส่งเอกสารผ่านอีเมลได้ (E-mail) แต่ก็มี
เอกสารส าคัญที่ต้องใช้การส่งผ่านแมสเซนเจอร์ จึงท าให้บทบาท และหน้าที่แมสเซนเจอร์มี
ความส าคัญ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารของบริษัทระหว่างผู้ดู  แลระบบและแมสเซนเจอร์มีเพียงการ
ติดต่อกันทางโทรศัพท์เท่านั้นไม่สามารถทราบต าแหน่งที่อยู่ของแมสเซนเจอร์  ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ดูแล
ระบบใช้ในการตัดสินใจในการสั่งงานให้กับแมสเซนเจอร์ได้ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
(Application) เพ่ือให้แมสเซนเจอร์สามารถบอกต าแหน่งที่อยู่ และความพร้อมในการรับงานให้กับ
ผู้ดูแลระบบได้ทราบ เพ่ือใช้ในการสั่งงานกับแมสเซนเจอร์เป็นไปอย่างสะดวก ท าให้การท างานของ        
แมสเซนเจอร์ได้เข้าถึงการบริการของลูกค้าได้รวดเร็ว ความปลอดภัยของเอกสารเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
ดังนั้นการติดตามสถานะงาน เป็นตัวเลือกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้  
        ในสังคมยุคปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ช่วย
เพ่ิมความสะดวกสบายและการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  ไบค์ เซนเจอร์  บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่          
(Smart Phone) จึงเป็นอีกช่องทางเพ่ือช่วยในการสั่งงานระหว่างผู้ดูแลระบบ และแมสเซนเจอร์    
ท าให้ระบบการสั่งงานง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยจัดการการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และช่วย
ส่งเสริมองค์กรให้ขยายการให้บริการได้รวดเร็วในการเข้าถึงลูกค้าอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลระบบกับแมสเซนเจอร์ ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการของแมสเซนเจอร์ที่ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน และเหมาะสมกับองค์กร 
 
ลักษณะและขอบเขตของหัวโครงกำรจุลนิพนธ์ 
        โครงการแอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์ กรณีศึกษา บริษัทไบค์เซนเจอร์ 
จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) มีความสามารถและขอบเขตการใช้งานดังนี้   
        1.  ส่วนแอปพลิเคชันของแมสเซนเจอร์  

1.1 ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลส่วนตัว เพ่ิมและแก้ไข้ข้อมูลได้ 
1.2 ผู้ใช้งานสามารถบอกต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบและน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจในการมอบหมายงาน 
1.3 ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการสั่งงานที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบในการให้บริการ      

และบันทึกรายการสั่งงานที่ท าเสร็จแล้วไว้ได้ในข้อมูลการให้บริการของแต่ละบุคคล 
1.4 ผู้ใช้งานสามารถตอบกลับสถานการท างานในแต่ละรายการสั่งงานตอบสู่ผู้ดูแลระบบ  

       2.  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 2.1  ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลการบริการ เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ 
 2.2  ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลการท างาน เพ่ิม ลบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ   

แมสเซนเจอร์ได้ 
 2.3  ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกข้อมูลการสั่งงานจากลูกค้าและส่งงานไปยังให้แมสเซนเจอร์ 
 2.4  ผู้ดูแลระบบสามารถทราบต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของแมสเซนเจอร์ในการท างาน 
 2.5  ผู้ดูแลระบบสามารรับการแจ้งเตือนสถานะของรายการสั่งงานจากแมสเซนเจอร์ 
 2.6  ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลใบสั่งงานของลูกค้า 
 2.7  ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งพิมพ์เอกสารสรุปยอดการบริการ ของลูกค้าเป็นเอกสาร 

ประเภทพีดีเอฟ (PDF) 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
       1.  ศึกษาข้อมูลการให้บริการและการท างานของแมสเซนเจอร์ บริษัท ไบค์เซนเจอร์  จ ากัด  
และวิธีการจัดท าแอปพลิเคชันร่วมถึงระบบของผู้ดูแล (Back – Office) เช่นการออกแบบการแสดง 
ผลให้ง่ายต่อการใช้งาน ภาษาที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อต่อเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ    
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และแอปพลิเคชันให้เชื่อมกับฐานข้อมูล โดยศึกษาผ่านทางหนังสือ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทางอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันตัวอย่าง หรือสอบถามจากผู้รู้ และคนรู้จัก 
        2.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและหาจุดบกพร่องจากการท างานรูปแบบเดิม เพ่ือน ามาใช้
ในการวางระบบการใช้งาน และโครงสร้างของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน  
เช่น ระบบการแสดงต าแหน่งของแมสเซนเจอร์ ระบบการเพ่ิมรายการสินค้า ระบบการส่ งรายการ
สินค้าให้กับแมสเซนเจอร์ เป็นต้น 
        3.  รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เพ่ือทราบ
จุดเด่น และจุดด้อยของระบบ เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
        4.  พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขแอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ 
        5.  เริ่มการจัดท าแอปพลิเคชัน และระบบของผู้ดูแลในเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้จริง 
        6.  ทดสอบการใช้งาน ประเมินผล และหาข้อบกพร่องจากการใช้งานโดยกลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่าง 
        7.  ปรับปรุงแก้ไขส่วนโปรแกรมท่ีท าผิดพลาดจนส าเร็จเรียบร้อย พร้อมเผยแพร่ให้น าไปใช้งาน
ได้จริง 
        8.  สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
        1.  ต้องขอข้อมูลที่จ าเป็นบางส่วนจากทางบริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด เช่นข้อมูลการคิดราคา
ค่าบริการ ข้อมูลลูกค้า ข่าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1.  เพ่ือลดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการสื่อสารระหว่างแมสเซนเจอร์กับผู้ดูแลระบบ 
        2.  ระบบการสามารถเก็บข้อมูล ค้นหา และตรวจสอบข้อมูลการสั่งงานของลูกค้าได้  
        3.  ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและแมสเซนเจอร์มีการติดต่อสื่อสารกันง่ายยิ่งขึ้นผ่านทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชั่น 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงำน และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
        ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์ 
กรณีศึกษาบริษัทไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพ่ือให้แอปพลิเคชันเกิด
ประโยชน์ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างแมสเซนเจอร์กับผู้ดูแลระบบ จึงได้มีการศึกษาแนวคิด     
และทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมที่สามารถน ามาใช้ในโครงการงจุลนิพนธ์ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้ 

1.   การขนส่ง 
2.   ระบบ GPS 
3.   การให้บริการแมสเซนเจอร์บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด 

 
1.  กำรขนส่ง (เครือข่ำยนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนในประเทศไทย 2552) 
        ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน 
(People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในกรณี
ของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของหลักสูตร
การจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 
        การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 

1.1 เพ่ือลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม 
รวมทั้งการขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะต้องช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบ ารุงรักษา
รถบรรทุก 

1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการ
ขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวนรถบรรทุก 
และพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 

1.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจัดการการ
ขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการที่
ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
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1.4 เพ่ือลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะ
สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตน
ก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 

1.5 เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่าย
แพงขึ้นเพ่ือแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้จากกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 

1.6 เพ่ือเพ่ิมก าไร ไม่บ่อยนักที่จะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการหรือ
ลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพ่ือต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่าก าไรเป็นผลพลอย
ได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพ่ือหวังเพ่ิมก าไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า 
เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพ่ิมและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะ
ท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 

1.7 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัทขนส่งใน
การลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดง
สถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้น
ให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 
กำรขนส่งทำงบก (Land Transportation) สำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
        1.  การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุด 
และเป็นรูปแบบการขนส่งหลักท่ีหล่อเลี้ยงสังคม และชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนนกระท าได้
โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย
สินค้า อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีที่ส าคัญที่สุดของการ
ขนส่งทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door Service หรือการน า
สินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนนค่อนข้างดีมากทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองการขนส่งสินค้าทาง
ถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกอ าเภอของ 76 จังหวัดในประเทศไทย 
        2.  การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่สังคมไทยมา
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมากๆ เช่น ข้าว 
น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอการปรับปรุงแก้ไข ทั้ง
ในส่วนของโครงข่ายที่ไม่ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่งวิธีอ่ืนๆ ยังท าได้ไม่ดีอย่างที่
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ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ รูปที่ 3 แสดงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย ซึ่งมีความ
ยาวทั้งสิ้น 4,180 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งผ่าน 46 จังหวัด 
 
2.  ระบบกำร GPS  
        ระบบ GPS "Global Positioning System" ระบบบอกพิกัดต าแหน่งผ่านทางดาวเทียม 
GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลก ย่อมาจากค าว่า Global Positioning System เป็นระบบ
บอกพิกัดผ่านทางดาวเทียมซึ่งดาวเทียมจะบินโคจรสูงจากระดับพ้ืนโลกประมาณ 20,200 กิโลเมตร 
ดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณให้กับเครื่องลูกข่าย เพ่ือบอกพิกัด ต าแหน่ง  บนผิวโลกได้ตลอด 
24 ชั่วโมง โดยในช่วงแรกการใช้งานนั้น GPS จะถูกจ ากัดอยู่ในทางการทหาร แต่ต่อมาทาง
สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สร้าง และดูแลเครือข่ายดาวเทียมเหล่านี้ได้ท าการปลดล็อค ดาวเทียม เพ่ือให้
สามารถใช้ได้นอกเหนือจากการทหาร จึงเริ่มมีการใช้งานในวงกว้างขึ้น เช่น ใช้ในระบบการขนส่งการ
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติการท าแผนที่และในปัจจุบันในวงการท่องเที่ยว ก็มีการน า GPS มาใช้ใน
การเดินป่าอีกด้วย  
        เพ่ือให้เกิดความแม่นย าในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง 
เพ่ือบอกต าแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะระหว่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเครื่อง GPS จะสามารถระบุ
ต าแหน่งบนผิวโลกได้หากพ้ืนโลกได้หากพ้ืนโลกอยู่ในแนวระนาบ แต่ในความเป็นจริงพ้ืนโลกมีความ
โค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม ดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะท าให้สามารถค านวณเรื่อง
ความสูงเพื่อท าให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 
        ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้งาน GPS ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 

2.1  การก าหนดพิกัดของสถานที่ต่าง ๆ การท าแผนที่ งานส ารวจ โดยส่านใหญ่นิยมใช้อุปกรณ์
ที่สามารถพกพาไปได้ง่าย มีความทนทาน กันน้ าได้ สามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้  

2.2  การน าทาง ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมีหลากหลายแบบ และขนาด สามารถน าทาง
ได้ทั้งภาพ และเสียง ใช้ได้หลายภาษา บางแบบมีภาพเสมือนจริง ภาพสามมิติ และประสิทธิภาพอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเช่น multimedia Bluetooth handfree เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มที่นี่ 

2.3  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายหมุดดาวเทียม GPS ของกรมที่ดิน (DOLVRS) 
2.4  การก าหนดจุดเพ่ือบรรเทาสาธารณะภัย เช่น เสื้อก๊ักชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอส 
2.5  การวางผังส าหรับการจัดส่งสินค้า  
2.6  การน าไปใช้ประโยชน์ในขบวนการยุติธรรม เช่นการติดตามบุคคล การติดตามการ       

ค้ายาเสพติด ฯลฯ  
2.7  การน าไปใช้ประโยชน์ทางทหาร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตGPS ทางทหารจาก

กระทรวงกลาโหมสหรัฐที่นี่ The Future of the Global Positioning System 
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2.8  การกีฬา เช่นใช้ในการฝึกฝนเพ่ือวัดความเร็ว ระยะทาง แคลลอรี่ที่เผาผลาญ หรือใช้ใน           
สนามกอล์ฟค านวณระยะจากจุดที่อยู่ถึงหลุม 

2.9  การสันทนาการ เช่น ก าหนดจุดตกปลา หาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตกปลา         
การวัดความเร็วระยะทาง บันทึกเส้นทาง เครื่องบิน/รถบังคับวิทยุ 

 
3.  กำรให้บริกำรแมสเซนเจอร์บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ำกัด 
        เนื่องในปัจจุบันสภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ผู้คนจ านวนไม่น้อย
ต่างช่วยกันคิดวิธีช่วยลดปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อนเพ่ิมข้ึน  โดยเริ่มจากการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
คนบางหน่วยงานระดมสรรพก าลังในการปลูกป่า เพื่อเพ่ิมออกซิเจนในอากาศ บ้างก็ลดการใช้พลังงาน
หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนแทน การใช้จักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
จารจรที่ติดขัด โดยบริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด ได้น าแนวคิดนี้ได้น ามาประยุกต์ใช้กับการท าธุรกิจการ
ขนส่งสินค้าภายในบริษัท 
        การปั่นจักรยาน ไม่ใช่แค่เหตุผลในการลดปัญหาโลกร้อนเท่านั้น ยังหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้ในบริษัท  เพราะการปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสามารถเพ่ิมรายได้ให้เกิดขึ้น ซึ่งในประเทศ
ไทยถือว่าบริษัท ไบค์เซนเจอร์ เป็นบริษัทแรกๆ ในการด าเนินธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากประเทศไทยยัง
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง  
 
ผลงำนที่เกี่ยวข้อง 
        ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของเมสเซนเจอร์ 
กรณีศึกษาบริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาแอป- 
พลิเคชันที่มีลักษณะการท างานและแนวคิดที่คล้ายกัน โดยศึกษาขึ้นตอน กระบวนการท างาน การจัด
วางองค์ประกอบ และขั้นตอนในการใช้งาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กับโครงงานจุลนิพนธ์
เพ่ือให้แอปพลิเคชันเกิดความสมบรูณ์ และเกิดข้อมูลที่เป็นจริง สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
สูงสุด โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 3 กรณีดังนี้ 
        กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน “GPS Tracking Pro” ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน “DHL Activebooking” ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน “Find My Friends” ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
 
 
กรณีศึกษำ 
        กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน “GPS Tracking Pro” ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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        GPS Tracking Pro เป็นแอปพลิเคชันส าหรับการใช้งาน GPS ที่สามารถติดตามต าแหน่งของผู้
ที่ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เช่นเดียวกัน สามารถเห็นต าแหน่งของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานสามารถ
ติดต่อกันได้ในฟังก์ชันการสนทนา และการแชร์ต าแหน่งส่งให้กัน  การใช้งานส่วนของแผนที่สามารถ
ค้นหาสถานที่ และปักหมุดสถานเพื่อเก็บไว้ในรายการได้  

 

 
 

ภาพที่ 2-1  หน้าแผนที่แสดงต าแหน่งของผู้ใช้งาน 
ที่มา : Family Safety Production. GPS Tracking Pro Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 
2556.  เข้าถึงได้จาก : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c  

 
 
 
 



9 
 

 
 

ภาพที่ 2-2  หน้าแสดงหน้าการสนทนา 
ที่มา : Family Safety Production. GPS Tracking Pro Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 
2556.  เข้าถึงได้จาก : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c  
 
        จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
        1.  แสดงต าแหน่งของเพ่ือนที่เพ่ือนที่ใช้แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ 
        2.  มีระบบค้นหาต าแหน่งเพื่อใช้ในการน าทาง 
        3.  มีระบบการบันทึกต าแหน่งเพื่อดึงข้อมูลต าแหน่งมาใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
        4.  มีการติดต่อหลายช่องทาง เช่น การแชท การแชร์ ขอความช่วยเหลือ 
 
        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 

1.   มีข้อจ ากัดในการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีแอปพลิเคชันนี้เหมือนกันถึงจะใช้
งานได้ 

2.   แอปพลิเคชันมีการใช้งานที่ซับซ้อนท าให้การใช้ยากยิ่งขึ้น 
3.   ต้องท าการโหลดข้อมูลใหม่ตลอดเวลาในการให้งาน เพ่ือให้เห็นต าแหน่งของเพ่ือนที่มีการ

เคลื่อนที่ 
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กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน “DHL Active Booking” ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        DHL Freight เป็นแอปพลิเคชันส าหรับให้บริการการสั่งงานส าหรับลูกค้าของบริษัท DHL 
ลูกค้าสามารถระบุรายการให้บริการทั้งผู้รับ และผู้ส่งสามารถวางแผนการสั่งงานได้ด้วยตัวเองรายการ
ที่สั่งไปแล้วจะมีการบันทึกรายการอยู่รายการบริการของลูกค้าทันที  

  

 
 

ภาพที่ 2-3  หน้าการสร้างรายการบริการของลูกค้า 
ที่มา : DHL Freight. DHL Active Booking Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.      
เข้าถึงได้จาก : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c 
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ภาพที่ 2-4  หน้าค้นหารายการบริการ 
ที่มา : DHL Freight. DHL Active Booking Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.      
เข้าถึงได้จาก : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c 
 
         จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
         1.  สามารถสั่งงานได้ด้วยตัวเอง ระบุผู้รับผู้ส่ง และสถานที่ได้เอง 

 2.  มีระบบค้นหารายการสินค้าที่ได้สั่งไปแล้ว 
 3.  มีระบบการบันทึกข้อมูลการสั่งรายการสินค้า 
 

        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
1.  มีข้อจ ากัดในการใช้งานเนื่องจากผู้ใช้งานต้องมีต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการช าระเงิน 
2.  จ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลาการใช้งาน 
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กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน “Find My Friends” ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
        Find My Friends เป็นแอปพลิเคชันส าหรับการใช้งาน GPS ที่สามารถใช้ติดต่อกันได้ในกลุ่ม
เพ่ือนที่ใช้งานแอปพลิเคชันเดียวกัน และสามารถใช้ในการดูต าแหน่งของเพ่ือนที่อยู่รอบตัวเราหรือ
สถานที่ที่ได้ก าหนดปักหมุดไว้ และค านวณระยะทางของผู้ใช้งานที่อยู่ใกล้กับสถานที่ได้  

  

 
 

ภาพที่ 2-5  หน้ารายชื่อของเพ่ือน 
ที่มา : iTunes S.a.r.l.. Find My Friends  Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.        
เข้าถึงได้จาก : https://itunes.apple.com/th/app/find-my-friends 
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ภาพที่ 2-6  หน้าค้นหาสถานที ่
ที่มา : iTunes S.a.r.l.. Find My Friends  Application. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.        
เข้าถึงได้จาก : https://itunes.apple.com/th/app/find-my-friends 
 
        จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
        1.  สามารถแสดงต าแหน่งของเพ่ือนได้แบบเรียลไทม์ 
        2.  มีระบบการค านวณระยะทางของเพ่ือนจากต าแหน่งที่ค้นหา 
        3.  มีระบบการค้นหาและแชร์ต าแหน่งที่อยู่ให้เพื่อนได้เห็น 
 
        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 

1.   ไม่มีการเรียงล าดับของเพ่ือนที่อยู่ในระยะใกล้ที่สุด 
2.   การใช้งานทุกส่วนต้องมีการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ตทุกส่วน 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 

        ส าหรับการปฏิบัติงานโครงการจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของ   
เมสเซนเจอร์ กรณีศึกษา บริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด ผู้จัดท าควรต้องมีการวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการพัฒนาระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตของชิ้นงานที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วน  
บรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1.   การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบการใช้งาน 
3. ออกแบบการแสดงผล 
4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
5. การสร้างและพัฒนาระบบ 
6. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
7. จัดท าเอกสาร 

 
1.  กำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศึกษาและเก็บข้อมูลในการท างานของบริษัท ไบค์เซนเจอร์  จ ากัด ยกตัวอย่างเช่น การท า  
งานของผู้ดูแลระบบ ในการมอบหมายงานให้กับแมสเซนเจอร์ เพ่ือน ามาให้ผู้พัฒนาใช้ในกาพัฒนา
แอปพลิเคชันได้ และศึกษา Coporate Identity (CI) เช่น สัญลักษณ์ของบริษัท หรือเรียกว่า  โลโก้ 
(Logo) โทนสีและค่าสีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท ตัวหนังสือ ฟอนต์ (Font) เพ่ือน ามาให้
ผู้พัฒนาใช้ในการออกแบบในการท างานของแอปพลิเคชันได้  

1.2  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบ และวิธีการจัดท าแอปพลิเคชันร่วมถึง ระบบ
การท างานหลังบ้าน เช่น การออกแบบแอปพลิเคชันระบบแอนดรอยด์ การแสดงผลให้ง่ายต่อการ   
ใช้งาน และการสัมผัส ภาษาที่ใช้ในการเขียนแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อ และดึงข้อมูลระหว่าง      
แอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ให้เข้ากับฐานข้อมูล โดยท างานศึกษาจากหนังสือและผ่านทางสื่อต่าง ๆ     
ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันตัวอย่างหรือการสอบถามจากผู้รู้ และคนรู้จัก 
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2.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล และออกแบบระบบกำรใช้งำน 
        น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และมาวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล ระบบโครงสร้างต่างๆ   
ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น ระบบการมอบหมายงานให้แมสเซนเจอร์ ระบบการรับรายการ
การบริการจากลูกค้า ระบบการสมัครสมาชิกแมสเซนเจอร์ ระบบหลังร้าน ข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต้อง
เก็บในฐานข้อมูล เป็นต้น  
         เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล และฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเสร็จแล้วจึงน าไปปรึกษากับอาจารย์ 
คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ และผู้ใช้งานภายในบริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด หรือคนใกล้ชิด 
รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของระบบแล้ว
รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคคลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงต่อยอด เพ่ือน าไปพัฒนา  
แก้ไข โครงการจุลนิพนธ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยโปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือ MySQL Workbench ใช้ในการ
อกกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) ใช้ตาราง (Table) และเขตข้อมูล (Field) ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนา
สามารถท างานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  
 
3.  กำรออกแบบกำรแสดงผล 
        หลังจากวิเคราะห์ และออกแบบฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ จนลงตัวแล้ว จึงเริ่มการออกแบบการ
แสดงผลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชั่น และส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นระบบของผู้ดูแลระบบ โดยน า
ข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา และรวบรวมมาแล้วในขั้นต้นมาปรับใช้ในการพิจารณา และการ
ออกแบบ โดยยึดหลักการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้งานทั้งการ
ออกแบบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ การออกแบบจ าค านึงถึงการใช้สัญลักษณ์ของบริษัท ไบค์เซนเจอร์  
เ ข้ า ม า ใ ช้ ใ ห้ ดู เ ป็ น เ อกลั กษณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น  เ ช่ น  โทนสี  โ ดย โป รแก รมที่ ใ ช้ ใ น ขั้ น ตอนนี้                    
ได้แก่  Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator โดยในการออกแบบหน้าจอแสดงผลของ
แอปพิลเคชัน และเว็บไซต์เป็นหลัก 
 
4.  สร้ำงและพัฒนำระบบ 
        ออกแบบการแสดงผลแอปพลิเคชันและเว็บไซต์แล้วถึงเริ่มพัฒนาโปรแกรม โดยเริ่มจากการ
ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java การใช้โปรแกรม 
Eclipse-SDK ท าแอปพลิเคชัน การเขียนเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบใช้ภาษาพีเอชพี  (PHP)            
โดยโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่ 

4.1 Eclipse-SDK ใช้ส าหรับเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
4.2 Adobe Dreamweaver ใช้ส าหรับการเขียนเว็บไซต์ และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ใน 

เว็บไซต์ 
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4.3 ศึกษาการท างานของ API ต่างๆ เช่น Google Maps API และติดตาม GPS  
4.4 phpMyAdmin เพ่ือใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL ในการเชื่อต่อระบบ

ฐานข้อมูล กับแอปพลิเคชัน เพ่ือให้การเขียนระบบมีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น และใช้ MySQL ในการเก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล   
 
5.  กำรทดสอบและปรับปรุงระบบ 
        ทดสอบการใช้งานต่าง ๆ ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์หาข้อผิดพลาดจากกลุ่มผู้ใช้ตัวอย่าง 
จากนั้นน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาพิจารณามาปรับปรุงหรือแก้ไขต่อเพ่ือให้แอปพลิเคชัน   
และเว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างสมบรูณ์มากที่สุด 

    
6.  ประเมินผลกำรท ำงำน 
        เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์จนส าเร็จเรียบร้อยจึงประเมินผลการท างานในด้านต่าง ๆ 
 
7.  จัดท ำเอกสำร 
        สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวม และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการจุลนิพนธ์ทั้งหมด 
 
8.  แผนกำรด ำเนินงำน 
        ตารางขั้นตอนการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์แสดงแผนการด าเนินงาน 
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

 

ปี 2556 
 

2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ค.      ธ.ค. ม.ค. 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง  
กับจุลนิพนธ์ 

       

2. วางแผนขั้นตอนการท างาน        
3. ออกแบบและวางโครงสร้างข้อมูล        
4. พัฒนาและทดลองแอปพลิเคชัน        
5. ประเมินผลจากผู้ใช้งาน        
6. สรุปผลการด าเนินงาน        
7. จัดท าเอกสารจุลนิพนธ ์        
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บทที่ 4 

กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบ 

 

        การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบระบบเพ่ือน าไปใช้ในโครงการจุลนิพนธ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ ใช้ และเพ่ือความสะดวกในการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงวัตถุประสงค์              
และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จึงต้องมีการวางแผนงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ผู้พัฒนาได้ท าการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ดังนี้ 
 

1. แนวคิดในกำรออกแบบ 

เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป็นพนักงานแมสเซนเจอร์ อายุของผู้ใช้งานอยู่ในช่วง       

อายุ 25 – 35ปี  เพศชาย และจ าเป็นต้องใช้พาหนะในการเคลื่อนที่อยู่ตลอดในการท างาน ดังนั้นการ

ออกแบบจึงเน้นให้ดูเรียบง่าย และเน้นการใช้งานที่สะดวก และรวดเร็ว สามารถมองเห็นได้เด่นชัดจึง

ต้องมีการจัดวางที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เน้นการจัดล าดับความส าคัญของการใช้งานเพ่ือให้

ท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 

2. อำรมณ์และโทนสี ( Mood and Tone) 

การใช้โทนเป็นโทนสีในวรรณะสีร้อน (Warm Tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม ที่แสดงถึง
ความรู้สึกกระตือรือร้น ความเป็นหมู่คณะ ความร่วมมือ แสดงถึงการท างานของแมสเซนเจอร์ที่เน้น
การท างานเป็นหมู่คณะ และใช้ความกระฉับกระเฉงในการท างาน นอกจากนี้สีเทาที่ใช้เป็นสีกลางใน
การออกแบบช่วยท าให้สีเหลือง และสีส้มมีความโดดเด่นมากยิ่ง 

2.1 สีหลักที่ใช้ 

 
 

ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ของบริษัท ไบค์เซนเจอร์ จ ากัด ซึ่งจะใช้เหลือง สีส้ม และสีเทาเป็นหลัก 
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ภาพที่ 4-2  สีส้ม จะมีค่า R =249, G = 126, B =56 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 4-3  สีเทา จะมีค่า R =77, G = 76, B =76 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 4-4  สีเหลือง จะมีค่า R =255, G = 255, B =105  
 

2.2  ฟอนต์ที่ใช้ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
2.2.1 ฟอนต์ภาษาอังกฤษ  

 
 
 

 

ภาพที่ 4-5 ฟอนต์ TH Sarabun New 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-6 ฟอนต์ Roboto 
 
 
 

TH Sarabun 
New 

Roboto 
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  2.2.2 ฟอนต์ภาษาไทย 
 

 
 
 

ภาพที่ 4-7 ฟอนต์ TH Sarabun New 
 
        3.  กำรออกแบบส่วนต่อประสำนผู้ใช้งำน (User Interface) 

3.1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

 
 

ภาพที่ 4-8  แสดงแบบร่างหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
 
        เมื่อแมสเซนเจอร์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันต้องท าการลงชื่อเข้าใช้งาน เพ่ือจะสามารถเข้าสู่ระบบ
ในการับมอบหมายงานจากผู้ดูแลระบบได้ 
 

TH Sarabun 
New 
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ภาพที่ 4-9  แสดงแบบร่างหน้าแสดงแผนที่ในแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าแสดงบอกต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของแมสเซนเจอร์ พิกัดจะส่งไปยังที่เว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ดูแล
ระบบทราบ  
 

 
 

ภาพที่ 4-10  แสดงแบบร่างหน้ารายการงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
        แสดงรายการของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงานได้ 
 



21 
 

 

 
 

ภาพที่ 4-11  แสดงแบบร่างหน้ารายละเอียดข้อมูลของใบสั่งงาน 
 
        แสดงรายละเอียดข้อมูลของใบสั่งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ เพ่ือใช้ ในการท างาน
กับลูกค้า ด้านล่างจะมีปุ่มในการแสดงสถานการณท์ างานเม่ือท างานเสร็จ 
 

 
 

ภาพที่ 4-12  แสดงแบบร่างหน้าเลือกสถานะงานที่ตอบกลับไปยังผู้ดูแลระบบ 
 
 เมื่อท างานเสร็จสิ้นต้องท างานยืนยันสถานการณ์ท างานด้วยการเลือกปุ่มกดตามสถานะ มี 2 
ปุ่มให้เลือก 1. ปุ่ม Success เมื่อสถานะงานเสร็จสมบรูณ์ 2. ปุ่ม Problem เมื่อสถานะงานมีปัญหา
และแจ้งกลับไปยังผู้ดูแลระบบ   
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        (ก)                     (ข) 

 
ภาพที่ 4-13  แสดงแบบร่างหน้ายืนยันสถานะตอบกลับไปยังผู้ดูแลระบบ 
          (ก) สถานะ Success จะใช้การยืนยันเป็นการถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ  (ข) สถานะ 
Problem จะใช้การพิมพ์ข้อความเพ่ือตอบกลับไปยังผู้ดูแลระบบ การยืนยันสถานะการท างานที่ส่งไป
ยังผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4-14  แสดงแบบร่างหน้าประวัติการท างาน 
 
        หน้าแสดงข้อมูลการท างานของแมสเซนเจอร์แต่ละบุคคลที่ลงชื่อเข้าใช้งาน 

 

 
 

ภาพที่ 4-15  แสดงแบบร่างหน้าประวัติส่วนตัวของแมสเซนเจอร์ 
 
        แสดงประวัติของแมสเซนเจอร์และสามารถแก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้งานได้ 
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ภาพที่ 4-16  แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
 
 เมื่อแมสเซนเจอร์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันต้องท าการลงชื่อเข้าใช้งาน เพ่ือจะสามารถเข้าสู่
ระบบในการับมอบหมายงานจากผู้ดูแลระบบได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4-17 แสดงหน้าแสดงแผนที่ต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของแมสเซนเจอร์ 
 
 แสดงต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของแมเสเซนเจอร์เมื่อท าการลงชื่อเข้าใช้งาน ข้อมูลต าแหน่งจะ
ส่งกลับไปยังเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการมอบหมายงาน 



25 
 

 
 

ภาพที่ 4-18  แสดงหน้ารายการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบ 
 
 แสดงรายการงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลระบบเป็นการจัดเรียงล าดับตามเลขที่ใบสั่งงาน 
มีการแสดงสถานที่ปลายทางและต้นทางข้างต้น  

 

 
 

ภาพที่ 4-19  แสดงหน้ารายละเอียดของข้อมูลใบสั่งงาน 
 
 เมื่อเลือกเข้ามาจากรายการใบสั่งงานก่อนหน้านี้จะแสดงรายเอียดของใบสั่งงาน แบ่งแยก
ข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนๆ และข้อมูลการบริการเพ่ือให้ง่ายต่อการมอง 
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ภาพที่ 4-20  แสดงหน้าการบยืนยันสถานการณ์ท างาน 
 
 แสดงสถานะของงานเมื่อท างานเสร็จสินมีปุ่มสถานะให้เลือก คือ ปุ่ม Success เมื่อสถานะ
งานเสร็จสมบรูณ์ และปุ่ม Problem เมื่อสถานะงานมีปัญหาและแจ้งกลับไปยังผู้ดูแลระบบ 

 
 

          
 
 
 

            (ก)                     (ข) 
 
ภาพที่ 4-21  แสดงหน้าแสดงยืนยันการท างานเสร็จสมบรูณ์เม่ือกดปุ่ม Success 
        (ก) การเลือกโปรแกรมกล้องถ่ายภาพในแอปพลิเคชัน (ข) ภาพถ่ายจากแอปพลิเคชัน  
เพ่ือใช้ในการยืนยันสถานะของงานเมื่อท างานท าส าเร็จโดยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายโดยใช้กล้องจาก
โทรศัพท์ในการถ่ายภาพใบเสร็จหรือเอกสารที่ใช้ในการยืนยันเพื่อตอบกลับไปยังผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4-22  แสดงหน้าแสดงการท างานเมื่อการท างานมีปัญหาเมื่อกดปุ่ม Problem 
 
 ในการแจ้งปัญหาจากการท างานกลับไปยังผู้ดูแลระบบเป็นการพิมพ์ข้อความเพ่ือระบุปัญหา
หรือเหตุการณ์ท่ีท าให้งานเกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

 
 

ภาพที่ 4-23  แสดงหน้าแสดงประวัติการท างาน 
 
 แสดงประวัติการท างานของแมสเซนเจอร์ที่มีการยืนยันสถานะการท างานตอบกลับไปยัง
ผู้ดูแลระบบแล้ว เป็นการเก็บรวบรวมการท างานเพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลรายได้ของผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 4-24  แสดงหน้าแสดงประวัติส่วนตัวของแมสเซนเจอร์ 
 
 แสดงข้อมูลส่วนตัวของแมสเซนเจอร์จากการกรอกประวัติของแมสเซนเจอร์จากผู้ดูแลระบบ
ผ่านเว็บไซต์ สามารถแก้ไขข้อมูลและรหัสผ่านในการเข้าใช้งานแอปพลิชันได้ 
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         (ก)                     (ข) 

 
ภาพที่ 4-25  แสดงหน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลประวัติและรหัสผ่านของแมสเซนเจอร์ 
 (ก) การแก้ไขรหัสผ่านในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (ข) การแก้ไข้ข้อมูลประวัติส่วนตัวของ
แมสเซนเจอร์ในแอปพิลเคชัน แมสเซนเจอร์สามารแก้ไขข้อมูลส่วนตัว  และรหัสผ่านผ่านใน         
แอปพลิเคชันได้ เพ่ือท าการแก้ไขแล้วข้อมูลในเว็บไซต์ก็จะถูกแก้ไขไปด้วยผู้ดูแลระบบสามารถทราบ
ข้อมูลในการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

  3.2 การออกแบบระบบหลังบ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 4-26  แบบร่างแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 



31 
 

 
 

ภาพที่ 4-27  แบบร่างแสดงหน้ากรอกข้อมูลใบสั่งงาน 
 
        แสดงหน้าเว็บไซต์ในการกรอกข้อมูลใบสั่งงานที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้า มีการแบ่งขั้นตอนเป็น   
4 ส่วน คือ ข้อมูลการบริการ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าต้นทาง และข้อมูลลูกค้าปลายทาง การบ่างเป็น
ส่วนจะช่วยให้กรอกข้อมูลได้ง่ายและเป็นระเบียบ 
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ภาพที่ 4-28  แบบร่างแสดงหน้าเลือกแมสเซนเจอร์ในการรับมอบหมายงานโดยผู้ดูแลระบบ 
 
 ต าแหน่งแผนที่บอกต าแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของแมสเซนเจอร์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกแมสเซนเจอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ในบริการลูกค้า เพ่ือไปให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว 
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ภาพที่ 4-29  แบบร่างแสดงหน้าสรุปข้อมูลการบริการของใบสั่งงาน 
 
 แสดข้อมูลการบริการที่จะท าการยืนยันและส่งไปยังแมสเซนเจอร์ในการท างาน ใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ดูแลระบบอีกครั้งก่อนท างานบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 4-30  แบบร่างแสดงหน้าการตอบกลับสถานะของแมสเซนเจอร์ 
 
 แสดงสถานะที่แมสเซนเจอร์ตอบกลับมายังผู้ดูแลระบบเพ่ือเป็นการยืนยันการท างานและใช้
ในการแสดงการท างานให้ลูกค้าทราบ 
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ภาพที่ 4-31  แบบร่างแสดงหน้าเอกสารการบริการลูกค้า 
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ภาพที่ 4-32  แบบร่างแสดงประวัติข้อมูลการท างานของแมสเซนเจอร์ 
 
 แสดงข้อมูลการท างานของแมสเซนเจอร์มีสรุปยอดรายได้ของการท างาน และประวัติของ
งานที่ได้ยืนยันสถานะกลับมายังผู้ดูแลระบบ  
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ภาพที่ 4-33  แบบร่างแสดงหน้าข้อมูลลูกค้า 
 
        แสดงข้อมูลลูกค้าการจัดวางเป็นรายการตามชื่อลูกค้าบอกรายละเอียดคือ ชื่อลูกค้า        
เบอร์โทรศัพท์ และชื่อบริษัทเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร สามารถคลิกเข้าไป ดู
รายละเอียดด้านในได้จะแสดงข้อมูลการบริการและประวัติของลูกค้าอย่างละเอียด 
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ภาพที่ 4-34  แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 
 
 แสดงต าแหน่งของแมสเซนเจอร์และผลรวมการท างานประจ าวันและสถานะท างานที่          
แมสเซนเจอร์ตอบกลับมายังผู้ดูแลระบบ  
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ภาพที่ 4-35  แสดงหน้ากรอกข้อมูลรายการสั่งงาน 
 
 แสดงการกรอกข้อมูลใบสั่งที่ที่มีล าดับขั้นตอนบอกไว้ 1 – 3 ขั้นตอนในการกรอกข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลการบริการของลูกค้าในการรับบริการ ข้อมูลที่อยู่ต้นทาง ที่อยู่ปลายทาง  
ขั้นตอนที่ 2 เลือกส่งงานให้กับแมสเซนเจอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ให้บริการลูกค้า 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลการบริการก่อนท างานบันทึกและส่งไปยังแอปพลิเคชันของแมสเซนเจอร์  
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ภาพที่ 4-36  แสดงหน้าเลือกแมสเซนเจอร์ที่รับมอบหมายงาน 
 
        เมื่อท าการกรอกข้อมูลการบริการเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปท าการเลือกแมสเซนเจอร์ เพ่ือ
มอบหมายงาน หน้าเว็บจะแสดงต าแหน่งของแมสเซนเจอร์ในส่วนของแผนที่ที่ได้รับจากการรับข้อมูล
จากแอปพลิเคชัน สามารถคลิกเลือกที่ปุ่มใต้รูปของแมสเซนเจอร์เพ่ือท าการมอบหมายงานข้อมูลการ
บริการจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันของแมสเซนเจอร์ 
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ภาพที่ 4-37  แสดงหน้าตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งงานก่อนจะบันทึกและส่งไปยังแอปพลิเคชันของ     
แมสเซนเจอร์ 
 
        แสดงรายละเอียดการมอบหมายงานที่จะส่งไปยังแอปพลิเคชันใช้ในการตรวจสอบข้อมูลของ
การบริการก่อนจะบันทึกข้อมูลการบรกิาร 
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ภาพที่ 4-38  แสดงหน้าประวัติของแมสเซนเจอร์และประวัติการท างาน รวมทั้งยอดรายได้ที่         
แมสเซนเจอร์ได้ท างาน  
 
        แสดงประวัติของแมสเซนเจอร์และประวัติการท างานโดยมีตารางสรุปยอดการท างาน       
และจ านวนรายได้ที่แมสเซนเจอร์ได้ท า เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการท างานและสรุปยอดเงินเดือนของ
แมสเซนเจอร์ ตารางด้านล่างเป็นประวัติการท างานของแมสเซนเจอร์ในกรณีที่งานมีสถานะสามารถ
คลิกดูรายละเอียดของงานที่ได้ท าเสร็จสินแล้วได้ 
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ภาพที่ 4-39  แสดงหน้าข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ 
 
 แสดงรายการของลูกค้าที่มีประวัติการใช้งานของบริษัท มีการเก็บประวัติการใช้บริการและ
ข้อมูลของลูกค้าเพ่ือน าไปใช้ในการบริการครั้งต่อๆไป สามารถเปิดเข้าไปดูรายละเอียดของการสั่งงาน
ของลูกค้าได้ 
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ภาพที่ 4-40  แสดงหน้ารายการเอกสารใบสั่งงาน 
 
        แสดงรายการเอกสารใบสั่งงานของลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในการบริการได้เพ่ือ
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในการบริการและสามารบันทึกใบสั่งงานเป็นประเภทไฟล์พีดีเอฟ (PDF) 
เพ่ือใช้เป็นใบเสร็จในการเรียกเก็บค่าบริการได้ สามารถค้นหาจากชื่อของลูกค้าและเลือกดูข้อมูลตาม
วันที่ที่ก าหนดเองได้ 
 

 
 
 
 
 



45 
 

 
 

ภาพที่ 4-41  แสดงหน้าสรุปยอดรายได้ของบริษัท 
 
        แสดงยอดสรุปรายได้ที่สามารถก าหนดวันที่ในการเลือกดูข้อมูลของการรายได้ เมื่อเลือกช่วง
วันที่ที่ก าหนดเองจะแสดงรายการของลูกค้าและมีการรวมยอดรายได้ของบริษัทที่ได้รับด้านล่าง   
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ภาพที่ 4-42  แสดงหน้าสถานการณ์ท างานที่แมสเซนเจอร์ท าการตอบกลับมาให้ผู้ดูแลระบบทราบ 
 
       แสดงรายการแจ้งเตือนของงานที่ได้รับจากการยืนยันผ่านแอปพลิเคชันของแมสเซนเจอร์ตาม
สถานะท่ีได้ส่งมา สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของสถานการณ์ยืนยันมาได้ 
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4. กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบ 
 4.1 Application Use Case Diagram 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-43  แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน 
 
 
 
 

Messenger 
Admi
n 

Application for Supporting service of Messenger 
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        4.2 Application Use Case Description 
ตารางที่ 4-1  เข้าสู่ระบบ (Login) 

Use case ID UC01 
Use case name เข้าสู่ระบบ 
Brief description ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้กรอก Username 
Password 
2. กดยืนยัน 

1.1 ระบบประมวลผลว่า 
Username และ Password 
ถูกต้องหรือไม่  
1.2 Username  Password 
ถูกต้องจะเข้าสู่แอปพลิเคชัน 
1.3 Username Password ไม่
ถูกต้องระบบจะใหม่กลับไปกรอก
ใหม่ 

Exception  
 

ตารางที่ 4-2  แผนที่แสดงต าแหน่ง (GPS) 

Use case ID UC03 
Use case name แผนที่ 
Brief description ผู้ใช้งานแสดงต าแหน่งที่อยู่จากแผนที่ 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้ระบบต าแหน่งที่อยู่เพื่อส่ง
ต าแหน่งไปยังเว็บไซต์ เพ่ือแสดงให้
ผู้ดูระบบเห็น  

1.1 ระบบประมวลบอกต าแหน่งที่
อยู่ปัจจุบัน 
 1.2 บันทึกค่า Latitude 
Longitude ลงฐานข้อมูล 
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ตารางที่ 4-3  ดูรายการการสั่งงาน (View) 

Use case ID UC03 
Use case name Works List 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลของงานที่ได้รับ 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าที่ต้องการดู
ข้อมูล 
 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-4  บอกเหตุการณ์ (Timeline) 

Use case ID UC04 
Use case name Timeline 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดการท างาน 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้ดูการท างานของตัวเองและ
สามารถโพสข้อความเพ่ือบอก
สถานะให้ผู้ดูแลระบบทราบ 
 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-5  บันทึกรายการการท างาน (History) 

Use case ID UC06 
Use case name บันทึกการสั่งงาน 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลการท างาน 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าที่ต้องการดู
ข้อมูล 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-6  ส่งการแจ้งเตือนการท างาน 

Use case ID UC07 
Use case name ส่งการแจ้งเตือนการท างาน 
Brief description ผู้ใช้ส่งการแจ้งเตือนการท างานให้ผู้ดูและระบบทราบ 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปเลือกกดปุ่มการส่ง
การแจ้งเตือน 
2. ผู้ใช้ปุ่มท างานส าเร็จ ให้ผู้ใช้งาน
ถ่ายรูปใบเสร็จการรับสินค้า และ
กดส่งไปยังระบบเพ่ือแจ้งให้ผู้ดูแล
ระบบทราบ 
3. ผู้ใช้งานกดปุ่มการท างานมี
ปัญหา ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อความ 
และส่งไปยังระบบเพ่ือแจ้งให้ผู้ดู
และระบบทราบ 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-7  แก้ไขข้อมูลสมาชิก (Edit Profile) 

Use case ID UC08 
Use case name แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
Brief description ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าหน้าข้อมูลสมาชิก  
2. ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไข
ข้อมูลที่ต้องการ 
3. บันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-8  เข้าสู่ระบบ (Login) 

Use case ID UC01 
Use case name เข้าสู่ระบบ 
Brief description ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพ่ือใช้งานระบบ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้กรอก Username 
Password 
2. กดยืนยัน 

1.1 ระบบประมวลผลว่า 
Username และ Password 
ถูกต้องหรือไม่  
1.2 Username  Password 
ถูกต้องจะเข้าสู่ระบบ 
1.3 Username Password ไม่
ถูกต้องระบบจะใหม่กลับไปกรอก
ใหม่ 

Exception  
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ตารางที่ 4-9  เพ่ิมสมาชิก (Add Account) 

Use case ID UC08 
Use case name เพ่ิมสมาชิก 
Brief description ผู้ใช้งานเพ่ิมสมาชิก 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าเพ่ิมสมาชิก 
2. กรอกข้อมูลสมาชิกและกด
บันทึก 
 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-10  ดูข้อมูลสมาชิก (View) 

Use case ID UC09 
Use case name ดูข้อมูล 
Brief description ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิก 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าของ
ข้อมูลที่ต้องการดูข้อมูล 

1.1 เรียกข้อมูลมาจากฐานข้อมูล 
มาแสดง 

Exception  
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ตารางที่ 4-11  แก้ไขมูลสมาชิก (Edit Account) 

Use case ID UC10 
Use case name แก้ไขข้อมูลสมาชิก 
Brief description ผู้ดูแลระบบท าการแก้ไข้ข้อมูลที่ต้องการ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าของ
สมาชิก 
2. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล 
และแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง 
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-12  ลบสมาชิก (Delete Account) 

Use case ID UC11 
Use case name ลบสมาชิก 
Brief description ผู้ดูแลระบบท าการลบสมาชิก 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าของ
สมาชิก 
2. ผู้ดูแลระบบเลือกสมาชิกท่ี
ต้องการลบ คลิกปุ่มลบข้อมูล 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง 
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-13  แผนที่ (Google Maps) 

Use case ID UC12 
Use case name แสดงต าแหน่งแมสเซนเจอร์บนแผนที่ 
Brief description ผู้ดูแลระบบเห็นต าแหน่งที่แมสเซนเจอร์อยู่จากแผนที่ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังแผนที่
แสดงต าแหน่งของแมสเซนเจอร์ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
 
ตารางที่ 4-14  รับรายการสั่งสินค้า (Create Order) 

Use case ID UC13 
Use case name รับรายการสั่งสินค้า 
Brief description ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรายการสั่งสินค้า 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าของ
เพ่ิมรายการสั่งสินค้า 
2. ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลการสั่ง
สินค้า 

1.1 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง 
ฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-15  ส่งรายการสั่งสินค้าให้แมสเซนเจอร์  

Use case ID UC14 
Use case name ส่งรายการสินค้าให้แมสเซนเจอร์ 
Brief description ผู้ดูแลระบบเลือกแมสเซนเจอร์ที่ต้องการส่งรายการสินค้าให้ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าส 
รายการสินค้า 
2. ผู้ดูแลระบบเลือกส่งรายการ
สินค้าไปยังแมสเซนเจอร์ที่ต้องการ 

1.1ระบบเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล 
มาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง 
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-16 ดูรายการการสั่งสินค้า (View) 

Use case ID UC03 
Use case name WorksList 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลของงานที่ได้รับ 
Actor Messenger 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้เข้าไปยังหน้าที่ต้องการดู
ข้อมูล 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

ตารางที่ 4-17  รับการแจ้งเตือนการท างานจากแมสเซนเจอร์ (Notification) 

Use case ID UC15 
Use case name ส่งรายการสินค้าให้แมสเซนเจอร์ 
Brief description ผู้ดูแลระบบเลือกแมสเซนเจอร์ที่ต้องการส่งรายการสินค้าให้ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปยังหน้าส่ง
รายการสินค้า 
2. ผู้ดูแลระบบเลือกส่งรายการ
สินค้าไปยังแมสเซนเจอร์ที่ต้องการ 

1.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
1.2 ระบบท าการเก็บข้อมูลลง 
ฐานข้อมูล 

Exception  
 
ตารางที่ 4-18  ค้นหาข้อมูล (Search) 

Use case ID UC16 
Use case name ค้นหาใบสั่งงาน 
Brief description ผู้ดูแลระบบค้นหารายการสินค้าท่ีต้องการ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ดูแลระบบเข้าไปค้นหา 
2. ผู้ดูแลระบบกรอกค าค้นหา และ
กดค้นหาเพ่ือดูผลลัพธ์ 
 

1.1 ระบบประมวลผลจากข้อมูลที่ 
เก็บไว้ 
1.2 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  
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4.5 Activity Diagram 
ตารางที่ 4-19  แสดงขั้นตอนการท างานของการลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
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ตารางที่ 4-20  แสดงขั้นตอนการท างานของกรอกข้อมูลการสั่งงานบนเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

ตารางที่ 4-21  แสดงขั้นตอนการท างานของการแก้ไขข้อมูลบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของระบบ
หลังบ้าน 
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ตารางที่ 4-22  แสดงขั้นตอนการท างานของการค้นหาข้อมูลการสั่งสินค้าบนเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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ตารางที่ 4-23 แสดงขั้นตอนการท างานการเรียกดูข้อมูลรายการสั่งสินค้าบนเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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4.6  Database Diagram 
 

 
 

ภาพที่ 4-44  แสดงฐานข้อมูลของระบบหลังบ้านที่ท างานร่วมกับแอปพลิเคชัน 
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4.7  Database Description 
ตารางที่ 4-24  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Customer 

Name Description Type Example Data 
idCustomer รหัสลูกค้า Int (10) 1 
Customer_Name ช่ือลูกค้า Varchar (255) สมชาย 
Customer_LastName นามสกลุ Varchar (255) ทองค าดี 
Customer_Phone เบอร์โทรศัพท์ Varchar (10) 0903398827 
Customer_Email อีเมล Varchar (50) somchai@gmail.com 

 
ตารางที่ 4-25  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Customer Address 

Name Description Type Example Data 
idCustomerAddress รหัสที่อยู ่ Int (10) 2 
Customer_Company ช่ือบริษัท / องค์กร Varchar (255) บริษัทอินดีไซน ์
Customer_Address ที่อยู่ Varchar (255) 23/11 
Customer_Alley ซอย Varchar (255) เจริญกรุง 75 
Customer_Road ถนน Varchar (255) เจริญกรุง 
Customer_SubDistric เขต Varchar (255) ยานนาวา 
Customer_Distric แขวง Varchar (255) วัดพระยาไกร 
Customer_Province จังหวัด Varchar (255) กรุงเทพ 
Customer_Postalcode รหัสไปรษณีย ์ Varchar (5) 10120 
parentId ล าดับที่อยู ่ Int (10) 20 

 
ตารางที่ 4-26  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Messenger 

Name Description Type Example Data 
idMessenger รหัสแมสเซนเจอร ์ Int (10) 14 
Messenger_Username ช่ือผู้ใช้ Varchar (255) Superman 
Messenger_Password รหัสผ่าน Varchar (255) 12559 
Messenger_Name ช่ือแมสเซนเจอร ์ Varchar (255) อนุชาติ 
Messenger_LastName นามสกลุ Varchar (255) เริศสกล ุ
Messenger_Birthday วันเกิด Date 1985-02-06 
Messenger_Idcard รหัสประชาชน Varchar (13) 1100500849093 
Messenger_Phone เบอร์โทรศัพท์ Varchar (10) 0803388897 
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ตารางที่ 4-26  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Messenger (ต่อ) 

Name Description Type Example Data 
Messenger_Email อีเมล Varchar (50) supm@gmail.com 
Messenger_Address ที่อยู่ Varchar (255) 50/11 
Messenger_SubDistric แขวง Varchar (255) ล าลูกกา 
Messenger_Distric เขต Varchar (255) คูคต 
Messenger_Province จังหวัด Varchar (255) ปทุมธาน ี
Messenger_Alley ซอย Varchar (255) จามร 6 
Messenger_Road ถนน Varchar (255) ล าลูกกา 
Messenger_Postalcode รหัสไปรศณีย ์ Varchar (5) 12130 
Messenger_Image ช่ือรูปภาพ Varchar (255) MS2_4.jpg 

 
ตารางที่ 4-27  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Orders 
Name Description Type Example Data 
id รหัสสร้างใบสั่งงาน Int (10) 12 
idOrder รหัสใบสั่งงาน Varchar (255) BX2013-10002 
Order_Date เวลาใบสั่งงาน Time 10:00:00 
OrderType ประเภทการบริการ Varchar (255) รับส่ง-คืน 
Order_Price ราคาการบริการ Varchar (255) 550 
Order_TimeStart เวาลาเริ่มต้น Time  10:00:00 
Order_TimeEnd เวลาสิ้นสุด Time 12:00:00 
Order_Description รายละเอียดเพิ่มเติ่ม Varchar (255) รับเอกสารตึก A 
idCustomer รหัสลูกค้า Int (10) 22 
idMessenger รหัสแมสเซนเจอร ์ Int (10) 14 
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ตารางที่ 4-28  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล OrderReceive 

Name Description Type Example Data 
idOrderReceive รหัสลูกค้าต้นทาง Int (10) 15 
idOrder รหัสรายการสั่งงาน Varchar (255) BX2013-10042 
Customer_ReceiveName ช่ือลูกค้า Varchar (255) แสนสวย 
Customer_ReceiveLastName นามสกลุ Varchar (255) สุขสันต ์
Customer_ReceivePhone เบอร์โทรศัพท์ Varchar (10) 0849904498 
Customer_ReceiveEmail อีเมล Varchar (50) bua@gmail.com 
Customer_ReceiveAddress ที่อยู่ Varchar (255) 333/23 
Customer_ReceiveCompany ช่ือบริษัท / องค์กร Varchar (255) บริษัท BUT  
Customer_ReceiveSubDistric แขวง Varchar (255) ยานนาวา 
Customer_ReceiveDistric เขต Varchar (255) สาทร 
Customer_ReceiveProvince จังหวัด Varchar (255) กรุงเทพ 
Customer_ReceiveAlley ซอย Varchar (255) เจริญกรุง 32 
Customer_ReceiveRoad ถนน Varchar (255) เจริญกรุง 
Customer_ReceivePostalcode รหัสไปรษณีย ์ Varchar (255) 10120 

 
ตารางที่ 4-29  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล OrderTarget 

Name Description Type Example Data 
idOrderTarget รหัสลูกค้าปลายทาง Int (10) 34 
idOrder รหัสรายการสั่งงาน Varchar (255) BX2013-10039 
Customer_TargetName ช่ือลูกค้า Varchar (255) ไพลิน 
Customer_TargetLastName นามสกลุ Varchar (255) สมกาล 
Customer_TargetPhone เบอร์โทรศัพท์ Varchar (10) 0802283374 
Customer_TargetEmail อีเมล Varchar (50) pailin@gmail.com 
Customer_TargetAddress ที่อยู่ Varchar (255) 1/334 
Customer_TargetCompany ช่ือบริษัท / องค์กร Varchar (255) บริษัทไพลิน 
Customer_TargetSubDistric แขวง Varchar (255) สีลม 
Customer_TargetDistric เขต Varchar (255) บางรัก 
Customer_TargetProvince จังหวัด Varchar (255) กรุงเทพ 
Customer_TargetAlley ซอย Varchar (255) สีลม 13 
Customer_TargetRoad ถนน Varchar (255) สีลม 
Customer_TargetPostalcode รหัสไปรษณีย ์ Varchar (5) 10500 



66 
 

ตารางที่ 4-30  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล MessengerSendOrder 

Name Description Type Example Data 
idMessengerSendOrder รหัสการแจ้งเตือน Int (10) 13 
idOrder รหัสใบสั่งงาน Varchar (255) BX2013-10039 
idMessenger รหัสแมสเซนเจอร ์ Int (10) 14 
Order_Img ช่ือรูปภาพของใบสั่งงาน Varchar (255) BX20141.jpg 
Order_Problem รายละเอียดของปัญหา Varchar (255) เจ้าหน้าท่ีไม่อยู ่
OrderStatus สถานะใบสั่งงาน Varchar (255) Problem 
OrderReceive เวลาที่ได้รับการการยืนยัน Datetime 2014-01-29 10:00:00 
StatusConfirm สถานะใบสั่งงานเสร็จสมบรูณ ์ Int (10) 1 

 
ตารางที่ 4-31  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Location 

Name Description Type Example Data 
idMessenger รหัสแมสเซนเจอร ์ Int (10) 14 
Latitude Latitude Varchar (255) 13.7086063 
Longtitude Longtitude Varchar (255) 100.509393 

 
ตารางที่ 4-32  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล District 

Name Description Type Example Data 
DISTRICT_ID ล าดับเขต Int (10) 2 
DISTRICT_CODE รหัสเขต Varchar (255) 100101 
DISTRICT_NAME ช่ือเขต Varchar (255) พระบรมมหาราชวัง 

 
ตารางที่ 4-33  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Subdistrict 

Name Description Type Example Data 
SUBDISTRICT_ID ล าดับแขวง Int (10) 5 
SUBDISTRICT_CODE รหัสแขวง Varchar (255) 1005 
SUBDISTRICT_NAME ช่ือแขวง Varchar (255) เขตบางเขน   
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ตารางที่ 4-34  แสดงตารางโครงสร้างของตารางในฐานข้อมูล Member 

Name Description Type Example Data 
idmember รหัสผู้ใช้ Int (10) 2 
username ช่ือผู้ใช้ Varchar (255) admin 

password รหัสผ่าน Varchar (255) 123456 
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บทที่  5 

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อจ ำกัด และข้อเสนอแนะ 
 
        หลังจากการดาเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันสนับสนุนการให้บริการของ
แมสเซนเจอร์ กรณีศึกษาบริษัทไบค์เซนเจอร์ จ ากัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้เกิดปัญหาใน
ด้านจ ากัดของเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานนั้น  รวมไปถึงสิ่งที่ผู้จัดท าคิดว่าจะพัฒนาต่อ            
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
         การจัดท าโครงงานจุลนิพนธ์นี้ส าเร็จขึ้นได้จากการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสิ่งที่ได้รับจากการดาเนินงานมีดังนี้ 
         1.  กลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่างพบว่าแอปพลิเคชันนี้ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ดูแลระบบ
กับแมสเซนเจอร์ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าแอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมการบริการในให้สะดวก และรวดเร็ว 
         2.  แมสเซนเจอร์ได้รับการแจ้งเตือนรายการส่งงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และข้อมูลที่ได้รับ
มีความถูกต้อง 

 3.  ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหา ดูรายละเอียดของใบสั่งการในการให้บริการของลูกค้าได้ง่าย  
อีกทั้งยังช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า และข้อมูลแมสเซนเจอร์มีความเป็นระเบียบ น าข้อมูลมา
ใช้งานได้ตามความต้องการขององค์กร 

 
ผลกำรทดสอบและกำรประเมินจำกผู้ใช้งำน 
         จากการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายทั้งหมด สามารถสรุปผลการ 
ประเมินได้ผลดังนี้ 
         1.  ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
             ผู้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันมีจานวนทั้งหมด 10 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ          
ได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1  แยกตามเพศ 

         1.1.1  เพศชาย 7 คน 
  1.1.2  เพศหญิง 3 คน 
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1.2  แยกตามการศึกษา 
1.2.1  ปริญญาตรี 9 คน 
1.2.2  ปริญญาโท 1 คน 

1.3  แยกตามอาชีพ 
1.3.1  พนักงานบริษัท 10 คน 

1.4  แยกตามรายได้ 
1.4.1  5,000-10,000 บาท   3 คน 
1.4.2  10,000-20,000 บาท  4 คน 
1.4.4  20,000-30,000 บาท  3 คน 

1.5  แยกตามอายุ 
1.5.1  21-25 ปี 4 คน 
1.5.2  26-30 ปี 2 คน 
1.5.3  36-40 ปี 4 คน 

 
ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดกำรออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบ และการจดัวางองค์ประกอบของงานมี
ความเหมาะสม ส าหรับการใช้งานในธุรกิจ การออกแบบมี
ความเป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง ๆ วางใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม เหมาะกับใช้งานบนโทรศัพท์ 

 
10% 

 
50% 

 
40% 

 
- 

 
- 

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย
แม้ใช้งานอยู่บนโทรศัพท์มือถือ 

10% 40% 50% - - 

3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก,้ 
ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา 

- 56% 33% 11% - 

4. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง 
ๆของ     แอปพลิเคชันดูแล้วเข้ากัน 

30% 30% 40% - - 

5. กราฟิกท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก,้ สัญลักษณ,์ รูป
ปุ่มกดต่าง ๆ มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย เหมาะ
กับใช้งานบนโทรศัพท ์

 
20% 

 
30% 

 
40% 

 
10% 

 
- 
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ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน (ต่อ) 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดฟังก์ชันและกำรท ำงำน 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง  ไม่ติดขัด หรือไมม่ีปัญหา
จากการใช้งาน    

10% 40% 40% 10%  

2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานได้ลื่นไหล ไม่กระตุก 
สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง 

10% 40% 50% - - 

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชัน
ได้ง่าย เช่น รู้ว่าปุ่มไหนท าหน้าท่ีอะไร, ต้องกดตรงไหนถึง
จะเจอเนื้อหาต้องการ 

 
10% 

 
40% 

 
50% 

 
- 

 
- 

4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย 11% 56% 33% - - 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 

หมวดเฉพำะ 5 4 3 2 1 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของแอป
พลิเคชัน เช่น รู้ว่าแอปพลิเคชันน้ีมีประโยชน์อย่างไร, 
ฟังก์ชันต่าง ๆ ท าหน้าท่ีอะไร 

 
22% 

 
44% 

 
33% 

 
- 

 
- 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น การรับส่ง
ข้อมูล Order จากเว็บไซตไ์ปสู่แอปพลิเคชัน , การบอก
ต าแหน่งของแมสเซนเจอร ์

 
30% 
 

 
60% 

 
10% 

 
- 

 
- 

3. ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานไดส้ะดวกสบายมากขึ้น 20% 20% 60% - - 

4. ท าให้การรับส่งข้อมลูระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้มีความ
แม่นย ามากยิ่งขึ้น 

10% 50% 30% - - 

5. ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 20% 40% 40% - - 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 

หมวดภำพรวมโครงกำร 5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ 20% 30% 50% - - 

2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลกัษณ์ได้ - 60% 40% - - 

3. ความเป็นมติรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 10% 40% 50% - - 

 

        จากผลการประเมินการใช้งานของผู้ใช้แอปพลิเคชัน สามารถสรุปได้ดังนี้  เมื่อพิจารณาการ
ประเมินตามหมวดหมู่ทั้ง  4 หมวด จะเห็นได้ว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ 4  คือ พึงพอใจ
มาก โดยในหมวดการออกแบบ มีผู้ใช้งาน 5 คน (50%) พอใจการใช้สีในงานมีความเหมาะสม       
ในหมวดฟังก์ชันการท างาน มีผู้ใช้งาน 5 คน (50%)  พอใจความสามรถในการใช้งานที่สะดวก  ใช้ง่าย          
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ในหมดเฉพาะ มีผู้ใช้งาน 6 คน (60%) พอใจที่ฟังก์ชันต่างๆมีประโยชน์ใช้งานได้จริง  และในหมวด
ภาพรวมโครงการ มีผู้ใช้งาน 6 คน (60%) พอใจการที่ผู้ใช้งานสามารถจดจ าภาพลักษณ์ของฟังก์ชันได้  
โดยข้อมูลจะเลือกจากจ านวนผู้ใช้งานที่ตอบมากท่ีสุดในแต่ละหมวด 

 
         2.  ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน 

  ผู้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ระบบหลังบ้านที่ใช้ส าหรับเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลที่จะแสดง
ภายในแอปพลิเคชัน มีจ านวนทั้งหมด 6 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

2.1  แยกตามเพศ 
2.1.1  เพศชาย 5 คน 
2.1.2  เพศหญิง 1 คน 

2.2  แยกตามการศึกษา 
2.2.1  ปริญญาตรี 4 คน 
2.2.2  ปริญญาโท 2 คน 

2.3  แยกตามรายได้ 
2.3.1  5,000-10,000 บาท   1 คน 
2.3.2  10,000-20,000 บาท  3 คน 
2.3.3  20,000-30,000 บาท  1 คน 
2.3.3  30,000 บาทขึน้ไป     1 คน 

2.4  แยกตามอายุ 
2.4.1  21-25 ปี  1 คน 
2.4.2  31-35 ปี  5 คน 
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ตารางที่ 5-2 ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดกำรออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบของผลงาน มี
ความเหมาะสมเข้าใจกันได้ดีกับการจัดการผู้ใช้งาน การ
ออกแบบมีความเป็นระเบียบ ดูแลว้ไม่ขัดตา ปุ่มกดตา่ง ๆ 
วางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ใช้เมาส์คลิกได้ง่าย 

50% 50% - - - 

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านได้สบายตา โดยไม่
ต้องเข้าใกล้จอคอมพิวเตอร ์

33% 33% 33% - - 

3. การใช้สีงานออกแบบมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมน,ู   
โลโก,้ ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา  

40% 20% 20% - - 

4. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วน   
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ดูแล้วเข้ากัน ดแูล้วเป็นเว็บไซตเ์ดียวกัน 

60% 40% - - - 

5. กราฟิกท่ีใช้เป็นส่วนปรกอบ เช่น โลโก,้ สัญลักษณ,์ รูปปุ่มกด
ต่าง ๆ มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย  

33% 17% 50% - - 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดฟังก์ชันและกำรท ำงำน 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไมต่ิดขัด หรือไม่มปีัญหาจาก
การใช้งาน  

33% 50% 17% - - 

2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานได้ลื่นไหล ไม่กระตุก แสดง
ผลได้ต่อเนื่อง 

40% 20% 40% - - 

3. สามารถเรียนรู้เข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น    
รู้ว่า เพิ่ม ลบ ข้อมลูต้องท าอย่างไร กดตรงไหนถึงจะเจอ
เนื้อหาท่ีต้องการ 

 
50% 

 
50% 

 
- 

 
- 

 
- 

4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย 20% 80% - - - 
5. สามารถช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 17% 83% - - - 
6. การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบมคีวามสมบรูณค์รบถ้วน 

เรียบร้อย 
40% 40% 20% - - 

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 33% 67% - - - 
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ตารางที่ 5-2 ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน (ต่อ) 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดเฉพำะ 5 4 3 2 1 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ 
เช่นเว็บไซต์นีม้ีไว้ท าอะไรรู้หลักการท างานของเว็บไซต์ 

40% 20% 40% - - 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น การเพิ่ม ลบ 
แก้ไข และ export ข้อมูล 

40% 40% 20% - - 

3. สามารถค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ที่เช่ือมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย 
โดยไม่เกดิความสับสน เช่น การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

33% 33% 33% - - 

4. สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมลูต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ข้อมูล
ผู้ใช้งาน 

17% 83% - - - 

5. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมลู หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย 50% 33% 17% - - 
6. สามารรับมือ จดัการ กับผู้ใช้งานจ านวนมากไดห้ากน าไปใช้

งานจริง 
40% 40% 20% - - 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดภำพรวมโครงกำร 5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ 17% 67% 17% - - 
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลกัษณ์ได ้ 50% 33% 17% - - 
3. ความเป็นมติรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 33% 67% - - - 

 
        ผลการใช้งานสามารถสรุปโดยแบ่งแยกตามหมวดหมู่ได้ โดยหมวดการออกแบบกลุ่มเป้าหมาย
ตอบข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 10 คน หรือ 64% หมวดฟังก์ชันการท างานกลุ่มเป้าหมายตอบ
ข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 7 คน หรือ 54.8% หมวดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 5 มากที่สุด 
โดยเฉลี่ยคิดเป็น 6 คน หรือ 51.6% และหมวดภาพรวมของโครงการกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 4 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 8 คน หรือ 56.9% 
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ปัญหำที่พบ 
        จากการพัฒนาโครงงานตามแผนและระยะเวลาที่วางแผนไว้แล้วนั้น โครงงานสามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่ยังพบปัญหาในบางส่วน จึงจ า เป็นต้องปรับปรุงส่วนต่าง ๆ         
ให้มีความเหมาะสม และสามารถใช้งานร่วมกันได้ ดังนี้ 

1. ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขโค้ดให้สามารถทางานได้ตามลักษณะของแอปพลิเคชันที่ได้
ออกแบบไว้ 

2. ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลให้ท างานร่วมกับแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน 
ได้อย่างถูกต้อง 

3. ปรับปรุงการออกแบบแอปพลิเคชันให้ดูมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
4. ปรับปรุงเรื่องความช้า และหน่วงของแอปพลิเคชัน 

 
ข้อจ ำกัดของระบบ 
        1.  ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องโทรศัพท์แอนดรอยด์ เนื่องจากการพัฒนา และการทดสอบจ าเป็นต้อง
ทดสอบในเครื่องจริง ใช้งานจริง 
        2.  หากต้องการให้ผู้คนทั่วไป สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานได้ผ่าน  Google Play 
Store และแอปพลิเคชันจะต้องถูกตรวจสอบโดยบริษัทกูเกิลก่อนเท่านั้น 
        3.  การใช้จริงบนเครื่องแอนดรอยด์ และการใช้งานจากเครื่องจ าลองในคอมพิวเตอร์ยังมีความ
แตกต่างกันบ้างบางส่วน เนื่องมาจากข้อจากัดด้านหน่วยประมวลผลที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำในอนำคต 

1.  ส าหรับผู้ที่สนใจท าแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สามารถค้นหาข้อมูล และศึกษาได้ด้วยตัวเอง
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนด้านนี้โดยเฉพาะ 

2.  หากต้องการนาแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อ ควรเพ่ิมความสามารถในการระบุการแจ้งเตือน   
กลับมายังผู้ดูแลระบบเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วเป็นล าดับขั้นตอนที่ระเอียดมากยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทาง
ที่ในการติดต่อสื่อสารของแมสเซนเจอร์ในองค์กรจะช่วยส่งการบริการของบริษัทให้มีความสมบรูณ์
และมีประสิทธิภาพทางการบริการมากยิ่งข้ึน 
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บรรณำนุกรม 
 

ภำษำไทย 
กอบเกียรติ สระอุบล.  พัฒนา App Android.  กรุงเทพฯ : มีเดีย เนทเวิร์ค 2556. 
Android Java Programming (Basic Java).  JAVA and Image.  เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2556.  

เข้าถึงได้จาก : http://www.thaicreate.com/java/java-image.html.   
Android Java Programming (Basic Java).  JAVA and JSON.  เข้าถึงเมื่อ 13 กันยายน 2556.  

เข้าถึงได้จาก : http://www.thaicreate.com/java/java-json.html 
 Android Java Programming (Basic Java).  JAVA and Send mail.  เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 

2556.  เข้าถึงได้ จาก : http://www.thaicreate.com/java/java-mail.html.   
Apple.  App Store.  เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก : 

https://itunes.apple.com/th/app/find-my-friends 
Googleplay.  Google play store.  เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก :         

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c&hl=th 
Googleplay.  Google play store.  เข้าถึงเมม่ือ 23 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก :  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsp.android.c&hl=th 
Googleplay.  Google Play Store.  เข้าถึงเมม่ือ 23 กันยายน 2556.  เข้าถึงได้จาก : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhl.freight.bookingap 
 
ภำษำต่ำงประเทศ 
Php.  Browser Display Statistics.  Accessed 5 August 2556.  Available from 
        http://www.php.net/manual/en/function.date.php 
Stackoverflow.   Browser Display Statistics.  Accessed 5 August 2556.  Available from 
        http://stackoverflow.com/questions/16341313/how-to-fit-image-in-full-
        screen-in-imageviewtouch 
Webappers.  Browser Display Statistics.  Accessed 4 August 2556.  Available from 
        http://www.webappers.com/flat-ui-kit/ 

 
 
 

http://www.thaicreate.com/java/java-json.html
http://www.thaicreate.com/java/java-mail.html
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
แบบประเมินส ำหรับผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน 
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แบบประเมิน ชุดที ่1 ส ำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน 
1. เพศ    O หญิง  O ชาย 
2. ช่วงอำยุ    O ต่ ากว่า 15 O 15-25 ป ี O 26-35  ปี O 36-45 ป ี O 45 ปีข้ีนไป
3. อำชีพ    O นักเรียน/นักศึกษา      O รับจ้าง       O พนักงานบริษัท    O รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   O อื่น ๆ 
4. ระดับกำรศึกษำ    O ปริญญาตร ี O ปริญญาโท O ปริญญาเอก  
5. รำยได้ต่อเดือน    O 5,000-10,000 บาท O 10,000-20,000 บาท       O 20,000-30,000 บาท                    
                           O 30,000 ขึ้นไป 
ค ำชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย  (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึง
พอใจน้อยท่ีสุด(ระดบั 1) 
 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดกำรออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบ และการจดัวางองค์ประกอบของงานมีความ
เหมาะสม ส าหรับการใช้งานในธุรกิจ การออกแบบมีความเป็น
ระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง ๆ วางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
เหมาะกับใช้งานบนโทรศัพท ์

     

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านเข้าใจง่ายแม้ใช้งาน
อยู่บนโทรศัพท์มือถือ 

     

3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมนู, โลโก,้ ปุ่มกด, สี
ของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา 

     

4. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆของ     
แอปพลิเคชันดูแล้วเข้ากัน 

     

5. กราฟิกท่ีใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก,้ สัญลักษณ,์ รูปปุ่มกดตา่ง ๆ 
มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้งา่ย เหมาะกบัใช้งานบนโทรศัพท์ 

     

 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงกำรจุลนิพนธ ์ 
เร่ือง แอปพลิเคชันสนับสนุนกำรให้บริกำรของแมสเซนเจอร์ กรณีศึกษำ                
บริษัท  ไบค์เซนเจอร์ จ ำกัด 
นางสาวศิรินยา บางเลา รหัสนักศกึษา 13530662  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดฟังก์ชันและกำรท ำงำน 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไมต่ิดขัด หรือไม่มปีัญหาจากการใช้
งาน    

     

2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานได้ลื่นไหล ไม่กระตุก สามารถแสดง
ผลได้ต่อเนื่อง 

     

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่าย 
เช่น รู้ว่าปุ่มไหนท าหน้าท่ีอะไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหา 

     

4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย      
 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดเฉพำะ 5 4 3 2 1 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของแอปพลิเคชัน 
เช่น รู้ว่าแอปพลิเคชันน้ีมีประโยชน์อย่างไร, ฟังก์ชันต่าง  

     

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น การรับส่งข้อมลู Order 
จากเว็บไซต์ไปสู่แอปพลิเคชัน , การบอกต าแหน่งของแมสเซนเจอร ์

     

3. ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานไดส้ะดวกสบายมากขึ้น      
4. ท าให้การรับส่งข้อมลูระหว่างผู้ดูแลระบบกับผู้ใช้มีความแม่นย ามาก

ยิ่งข้ึน 
     

5. ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน      
  

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดภำพรวมโครงกำร 5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ      
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลกัษณ์ได ้      
3. ความเป็นมติรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย      

 
ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท ์: 0-2233-4995 เว็บไซต ์http://www.ict.su.ac.th 
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ภำคผนวก ข 
แบบประเมินส ำหรับผู้ใช้งำนระบบหลังบ้ำน 
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แบบประเมิน ชุดที ่2 ส ำหรับพนักงำนหรือผู้ใช้งำนเว็บไซต์ระบบหลังบ้ำน 
1. เพศ    O หญิง  O ชาย 
2. ช่วงอำยุ    O ต่ ากว่า 15 O 15-25 ป ี O 26-35  ปี O 36-45 ป ี O 45 ปีข้ีนไป 
3. ระดับกำรศึกษำ    O ปริญญาตร ี O ปริญญาโท O ปริญญาเอก  
4. รำยได้ต่อเดือน    O 5,000-10,000 บาท O 10,000-20,000 บาท       O 20,000-30,000 บาท                    
                           O 30,000 ขึ้นไป 
ค ำชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย  (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึง
พอใจน้อยท่ีสุด(ระดบั 1) 
 

หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดกำรออกแบบ 5 4 3 2 1 

6. การวางรูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบของผลงาน มีความ
เหมาะสมเข้าใจกันไดด้ีกับการจดัการผู้ใช้งาน การออกแบบมีความ
เป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขดัตา ปุ่มกดต่าง ๆ วางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
ใช้เมาส์คลิกได้ง่าย 

     

7. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านได้สบายตา โดยไม่ต้องเข้า
ใกล้จอคอมพิวเตอร ์

     

8. การใช้สีงานออกแบบมีความเหมาะสม เช่น ส่วนของเมน,ู โลโก,้ 
ปุ่มกด, สีของพื้นหลัง ฯลฯ ดูแล้วสบายตา สีแยกออกอย่างชัดเจน 

     

9. ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของงาน การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของ
เว็บไซตด์ูแล้วเข้ากัน ดูแล้วเป็นเวบ็ไซต์เดียวกัน 

     

10. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนปรกอบ เช่น โลโก้, สญัลักษณ,์ รูปปุ่มกดต่าง ๆ 
มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้งา่ย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของ
เว็บไซต ์

     

 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงกำรจุลนิพนธ ์ 
เร่ือง แอปพลิเคชันสนับสนุนกำรให้บริกำรของแมสเซนเจอร์ กรณีศึกษำ                
บริษัท  ไบค์เซนเจอร์ จ ำกัด 
นางสาวศิรินยา บางเลา รหัสนักศกึษา 13530662  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
หมวดฟังก์ชันและกำรท ำงำน 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไมต่ิดขัด หรือไม่มปีัญหาจากการใช้       
2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานได้ลื่นไหล ไม่กระตุก แสดงผลได้

ต่อเนื่อง 
     

3. สามารถเรียนรู้เข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่า เพิ่ม 
ลบ ข้อมูลต้องท าอย่างไร กดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาที่ต้องการ 

     

4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย      
5. สามารถช่วยท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน      
6. การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบมคีวามสมบรูณค์รบถ้วน เรยีบร้อย      
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน      

 
หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 

หมวดเฉพำะ 5 4 3 2 1 
1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ เช่น

เว็บไซต์นีม้ีไว้ท าอะไรรู้หลักการท างานของเว็บไซต์ 
     

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น การเพิ่ม ลบ แกไ้ข 
และ export ข้อมูล 

     

3. สามารถค้นหาข้อมลูในเว็บไซต์ที่เช่ือมกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่
เกิดความสับสน เช่น การแกไ้ขข้อมูลผู้ใช้งาน 

     

4. สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมลูต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน      
5. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมลู หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย      
6. สามารรับมือ จดัการ กับผู้ใช้งานจ านวนมากไดห้ากมีการน าไปใช้งาน

จริง 
     

 
หัวข้อกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 

หมวดภำพรวมโครงกำร 5 4 3 2 1 
1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ      
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลกัษณ์ได้      
3. ความเป็นมติรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย      
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ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท ์: 0-2233-4995 เว็บไซต ์http://www.ict.su.ac.th 
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