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13530293: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
เรื่อง: ระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสินค้า กรณีศึกษา อิมแพ็คเมืองทองธานี          
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่ จัด
ขึ้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้ง
ยังสามารถอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้ผู้เข้าชมงาน อาทิเช่น หางานแสดงสินค้าที่ต้องการ หา
เส้นทางการเดินทางเพ่ือเข้าชมงาน และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงงานแสดงที่ต้องการ เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกัน อิมแพ็คเมืองทองธานี ยังสามารถเพ่ิมงานแสดงที่ใหม่ๆได้ตลอดเวลาได้จากระบบของ
ผู้ดูแลภายในเว็บไซต์เพ่ือ รองรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ 

ผู้จัดท าจึงริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การเข้า
ร่วมการที่อิมแพ็คเมืองทองธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ขึ้นมา เพ่ือใช้กระจายข่าวสาร และ
ข้อมูลต่างๆของทาง อิมแพ็คเมืองทองธานี และน าเสนอกิจกรรมต่างให้ถึงมือผู้เข้าร่วมงานได้โดยง่าย 
โดยผู้ใช้สามารถค้นหา ดูรายละเอียด และกดบันทึกกิจกรรมที่ต้องการเพ่ือแจ้งเตือนเมื่อวันงาน
กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ของทางอิมแพ็คเมืองทองธานีได้ทุกที่ 
ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน 

 ผู้จัดท าได้ศึกษาขั้นตอนต่างๆและพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้ผู้ใช้งานได้รีบความสะดวกสบาย ใช้ประกอบตัดสินใจในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรรม และ
รู้สึกเข้าถึงอิมแพ็คเมืองทองธานีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับขององค์กรให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้นอีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 

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

 

ง 



 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณา และการอบรมที่ดีจาก

อาจารย์ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมทั้งอาจารย์ณัฐสรวงพร ทองเนื้อนวล, อาจารย์อิทธิ
ชัย ภูมิศิริวิไล, อาจารย์พิสิฐพงษ์ สืบพิลา, อาจารย์ถิราภา ใจเที่ยง และอาจารย์ธ ารงพุฒ โกราษฏร์ 
รวมทั้งคุณสุรีพร  ค ามิตร์, คุณสมศักดิ์  ค ามิตร์, คุณปัทมา  ค ามิตร์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     2 
 ข้อจ ากัดในการศึกษา     2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     3 
 นิยามศัพท์     3 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     5 
 แนวคิดและทฤษฎี     5 
         แนวคิดการจัดงานแสดงสินค้าBread&Butter     5 
         Google Map API     6 
         การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์     7 
 ผลงานที่เก่ียวข้อง     8 
         กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ชื่อ OSTRA Map Thailand     8 
         กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ชื่อ Wongnai   10 
         กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชันบนไอโอเอส ชื่อ Highway Police Thai   13 
บทที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน   16 
บทที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   19 
         แนวคิดการออกแบบ   19 
         อารมณ์และโทนสี   19 
         การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน   20 
         การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ   28 
บทที่ 5 ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ   43 
         ผลการด าเนินโครงการ   43 
         ผลการทดสอบและประเมินจากผู้ใช้งาน   43 
         ปัญหาที่พบ   47 



 

 

สารบัญ(ต่อ) 
หน้า 

         ข้อจ ากัดของระบบ   47 
         ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต   47 
บรรณานุกรม   48 
ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก    แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน   50 
 ภาคผนวก ข    แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานระบบหลังบ้าน   53 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญตาราง 
ตาราง                               หน้า 
3-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน   18 
4-1 สมัครสมาชิก (Register)     29 
4-2 เข้าสู่ระบบ (Log in)   29 
4-3 ดูกิจกรรม (View Event)   30 
4-4 ค้นหาเส้นทาง (Navigate)   30 
4-5 เปลี่ยนภาษา (Change Language)   31 
4-6 ค้นหากิจกรรม (Search)   31 
4-7 บันทึกกิจกรรม (Favorite)   31 
4-8 แจ้งเตือน (Notification)   32 
4-9 เข้าสู่ระบบ  (login)   33 
4-10 เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล  (Update/Edit Event)   33 
4-11 ลบข้อมูล  (Delete)   34 
4-12 แสดงขั้นตอนการท างานของการเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน   34 
4-13 แสดงขั้นตอนการท างานของการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน   35 
4-14 แสดงขั้นตอนการท างานของการลบข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน   36 
4-15 แสดงขั้นตอนการท างานของการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน   37 
4-16 แสดงขั้นตอนการท างานของการเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน   38 
4-17 แสดงขั้นตอนการท างานของการดูกิจกรรมในแอปพลิเคชัน   38 
4-18 แสดงขั้นตอนการท างานของการเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชัน   39 
4-19 แสดงตารางดาต้าเบสของผู้ดูแลระบบ (Admin)   40 
4-20 แสดงตารางดาต้าเบสของผู้ใช้งาน (User)   40 
4-21 แสดงตารางดาต้าเบสของกิจกรรม (EventList)   41 
4-22 แสดงตารางดาต้าเบสของหมวดหมู่ (Category)   41 
4-23 แสดงตารางดาต้าเบสของสถานที ่(location)   41 
4-24 แสดงตารางดาต้าเบสของการน าทาง (Direction)   42 
5-1 ตารางแสดงผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน   44 
5-2 ตารางแสดงผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน   45 



 

 

สารบัญภาพ 
ภาพ                               หน้า 
2-1 แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน NOSTRA Application     8 
2-2 หน้าแสดงเส้นทางการเดินทางของแอปพลิเคชันเดินทาง     9 
2-3 หน้าแสดงเส้นทางการเดินทางของแอปพลิเคชันเดินทาง     9 
2-4 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Wongnai   11 
2-5 หน้าแสดงร้านค้าที่ผู้ใช้งานเลือก   11 
2-6 หน้าแสดงแผนที่ของแอปพลิเคชัน   12 
2-7 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Highway Police Thai   13 
2-8 หน้าแสดงสถานีของต ารวจทางหลวงในจังหวัดต่างๆ   14 
2-9 หน้าแสดงแผนที่ของสถานีต ารวจทางหลวง   14 
4-1 แสดงโลโก้ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   19 
4-2 แสดงสีหลักของแอปพลิเคชัน   20 
4-3 แสดงแบบร่างหน้าแรกแอปพลิคชัน   19 
4-4 แสดงแบบร่างหน้าแรกแอปพลิคชัน   21 
4-5 แสดงแบบร่างหน้ารายละเอียดงานของแอปพลิเคชัน   21 
4-6 แสดงแบบร่างหน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน   22 
4-7 แสดงแบบร่างหน้าเมนูของแอปพลิเคชัน   22 
4-8 แสดงแบบร่างหน้าค้นหาข้อมูลของแอปพลิเคชัน   23 
4-9 แสดงแบบร่างหน้าค้นหาเส้นทางของแอปพลิเคชัน   23 
4-10 แสดงแบบร่างหน้าแสดงเส้นทางของแอปพลิเคชัน   24 
4-11 แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน   24 
4-12 แสดงส่วนของเมนูของแอปพลิเคชัน   25 
4-13 แสดงส่วนของเมนูค้นหาของแอปพลิเคชัน   25 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
        ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาและได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันเรามากขึ้น 
โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยระบบอินเทอร์เน็ต
บนโทรศัพท์นั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร ความบันเทิงต่างๆ จนเรียกได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจ าวันเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้จึงท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ 
แก่ผู้ใช้งานมากยิ่งข้ึน     
        งานมหกรรมแสดงสินค้าและการประชุมที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการเดินทางมาชม
งานแสดงสินค้า นิทรรศการ ประชุม สัมมนา คอนเสิร์ต การแสดงโชว์ การแข่งขันกีฬา ร่วมงานวิวาห์ 
งานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมพิเศษต่างๆรวมกว่า 10 ล้านคนต่อปี และยังสามารถเดินทางมาได้
สะดวกสบายด้วยเพราะมีถนนหลวงตัดผ่าน พ้ืนที่ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีขนาดที่กว้างขวาง 
ด้วยอาคารจอดรถในร่ม 2 อาคาร และลานจอดกลางแจ้ง 5 ลานจอด ดังนั้น ในบางงานที่ได้รับความ
นิยมมากมีผู้เดินทางมาชมงานทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถสาธารณะจ านวนมากหรือบางวันที่มีการจัด
งานหลายๆ งานพร้อมกัน ทุกอาคาร รถก็จะเข้ามายังพ้ืนที่แบบเต็มลานจอดได้  ท าให้ผู้เข้าร่วมงาน 
อาจเกิดปัญหาการหลงทาง หรือไปงานจัดแสดงที่ต้องการไม่ถูก และหาสถานที่ที่ต้องการไม่เจอ เช่น 
ศูนย์อาหาร ห้องน้ า ธนาคาร เป็นต้น จึงท าให้เกิดแนวความคิดที่จะจัดท าแอปพลิเคชันเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางมายัง อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
        ระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสินค้ากรณีศึกษาอิมแพ็คเมืองทองธานีบนโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้จะใช้เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่ 
จัดขึ้นที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ทั้งยังสามารถอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้ผู้เข้าชมงาน อาทิเช่น หางานแสดงสินค้าที่ต้องการ
หาเส้นทางการเดินทางเพ่ือเข้าชมงาน และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงงานแสดงที่ต้องการ เป็นต้น และ
ในขณะเดียวกัน อิมแพ็คเมืองทองธานี ยังสามารถเพ่ิมงานแสดงที่ใหม่ๆได้ตลอดเวลาได้จากระบบของ
ผู้ดูแลภายในเว็บไซต์เพ่ือ รองรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ 
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วัตถุประสงค์  
        1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบน าทางในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้น าทางผู้ที่ต้องการเดินทางมาชม
งานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
        2. ศึกษาและหาข้อมูลด้านสถานที่ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานีเพ่ือให้ผู้เดินชมงาน สามารถหา  
สถานที่ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น 
        3. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานที่ก าลังจะมีการจัดแสดงที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
        โครงการแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่เน้นการน าทางและอ านวยความ
สะดวกของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยฟังก์ชันมีดังนี้ 
        1. ขอบเขตของผู้ใช้งาน 
  1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป 
       1.1.1 ผู้ใช้งานสามารถทราบงานแสดงต่างๆที่จัดขึ้นในอิมแพ็ค เมืองทองธานี และ
สามารถทราบถึงตารางการจัดแสดงงานล่วงหน้า 
       1.1.2 ผู้ใช้งานสามารถทราบรายละเอียดงานแสดงที่ต้องการ 
       1..1.3 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางภายใน อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
       1.1.4 ผู้ใช้งานสามารถค้นหางานแสดงที่ต้องการได้ 
  1.2 ส าหรับสมาชิก 
       1.2.1 ผู้ใช้งานสามารถ favorite งานแสดงที่สนใจ แลระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่องาน
แสดงมาถึง  
        2. ส่วนของผู้ดูแล 
  2.1 ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ และแก้ไข งานแสดงต่างๆได้ 
  2.2 ผู้ดูแลระบบดูข้อมูลของสมาชิกได้ 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
        1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน และวิธีการจัดท ารวมถึง
ระบบของผู้ดูแล เช่น การออกแบบในส่วนของแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งาน ฟ้อนต์ที่ใช้ ภาษาที่
ใช้เขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อเว็บต์เข้ากับฐานข้อมูล เป็นต้น โดยจะศึกษาผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่า
จะเป็นทางอินเตอร์เน็ต หรือหนังสือ 
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        2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะจัดท าแอปพลิเคชันในกรณีนี้คือ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดย
จะท าการศึกษาอาคารสถานที่ต่างๆที่อยู่ในอิมแพ็ค เมืองทองธานีการภายใน อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
และการแสดงงานต่างๆที่จะจัดขึ้น เป็นต้น 
        3. น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูล วางระบบการใช้งาน และโครงสร้าง
ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น ระบบสมัครสมาชิก การfavorite ระบบแจ้งเตือน ระบบน าทาง  
        4. รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมกร เพ่ือทราบถึง
จุดเด่น จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
        5. พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขตัวงาน 
        6. เริ่มจัดท าแอปพลิเคชัน และระบบของผู้ดูแลเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้จริง 
        7. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่โปรแกรมท างานผิดพลาดจนส าเร็จ พร้อมเผยแพร่เพ่ือให้ใช้งานได้
จริง 
        8. ทดสอบการใช้งาน ประเมินผล และหาข้อบกพร่องของระบบจากการใช้งานโดยกลุ่มผู้ใช้
ตัวอย่าง 
        9. สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 
        1. ต้องขอข้อมูลและขออนุญาตที่จ าเป็นบางอย่างกับ บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด เช่น ข้อมูล
การจัดแสดง ขออนุญาตเพื่อท าแอปพลิเคชัน เป็นต้น 
        2. ต้องใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน
การพัฒนา 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ผู้ใช้งานสามารถเดินทางภายใน อิมแพ็ค เมืองทองธานีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   
        2. ผู้ใช้งานรับรู้ข่าวการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ของอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ง่าย 
        3. ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการชมงาน 
 
นิยามศัพท์ 
        1. แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง ซอฟต์แวร์ (Software) ประเภทหนึ่งส าหรับใช้งาน
ส าหรับงานเฉพาะทาง 
        2. แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพ้ืนฐานอยู่บนลินุกซ์ ถูกออกแบบมาส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีใช้จอสัมผัส เช่นสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
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        3. อิมแพ็ค เมืองทองธานี หมายถึง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
(IMPACT Exhibition and Convention Center) เป็นศูนย์จัดแสดงสินค้าและการประชุมในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ของเมืองทองธานี  
        4. ระบบหลังบ้าน (Back office) หมายถึง ระบบที่มีการจัดท าเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ หรือแอดมิน
(Administrator) สามารถใช้จัดการข้อมูลต่างๆได้ ส าหรับโครงงานจุลนิพนธ์นี้ ระบบหลังบ้านจะเป็น
เว็บไซต์ (Website) ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่จะแสดงในแอปพลิเคชัน 
        5. ภาษาพีเอชพี (PHP)  ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับ
จัดท าเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจาก ภาษาซี 
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือ
ให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว 
        6. กูเกิล เพลย์ (Google play) เป็นบริการกระจายมัลติมีเดียคอนเทนท์ หรือสื่อดิจิตอล จาก 
กูเกิล รวมไปถึง ร้านค้าออนไลน์ ที่มี เพลง,ภาพยนตร์,หนังสือ และ แอนดรอยด์แอปพลิเคชันในมือถือ
ที่ใช้ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมีชื่อแอพว่า เพลย์สโตร์ โดยการซื้อ-ขายก็เปิดบริการทางมือถือ
ด้วยเช่นกัน 
        7. ระบบฐานข้อมูล (Database System)   หมายถึงระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะ
ประกอบด้วยแฟ้ม ข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่าเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

แนวคิดและทฤษฏี 
        การศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์แอปพลิเคชัน ระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสินค้า 
กรณีศึกษา อิมแพ็คเมืองทองธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ในช่วงอายุ 25 – 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักของอิมแพ็คเมืองทองธานี เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถค้นหางานแสดงที่ต้องการได้ และมีระบบน าทางเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
มางานที่ต้องการได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์งานแสดงต่างๆที่จะจัดขึ้นใน อิมแพ็คเมือง
ทองธานี และส่งผลให้มีการกระตุ้นยอดผู้เข้าชมงานให้มีจ านวนที่สูงขึ้นด้วย จึงได้มีการศึกษาแนวคิด
และทฤษฏีที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมที่สามารถน ามาใช้ในโครงงานจุลนิพนธ์ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้ 
        1. แนวคิดการจัดงานแสดงสินค้าBread&Butterกับการปรับงานแสดงสินค้าบางงานของไทย 
        2. Google Map API  
        3. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ 
 
        1. แนวคิดการจัดงานแสดงสินค้า Bread & Butter  
            การจัดงานสินค้าในประเทศไทยก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน และสถานที่จัดงาน
แสดงสินค้าต่างๆมีอยู่ 3 สถานที่หลัก คือ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา และแนวคิดในการตัดแสดงสินค้าของประเทศไทยก็ควรจะมี
ความหลากหลาย ดังเช่นงานแสดงสินค้าของต่างประเทศ 
            กลางเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี เมือง Berlin จัด Berlin Fashion Week โดย
จัดสรรให้บริษัทเอกชนหลายรายจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น แฟชั่นโชว์ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่จะให้ Berlin เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์สาหรับ
คนรุ่นใหม่ งานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดคือ งานแสดงสินค้าแฟชั่น Bread & Butter 
            1.1 เลือก concept สินค้าของงานให้ชัดเจน ไม่ไปแข่งกับประเภทสินค้า couture ของ
ปารีส หรือการตัดเย็บ โครงสร้างเสื้อที่เนี๊ยบของมิลาน หากงานนี้นาเสนอสินค้าประเภท 
            1.2 เลือกสถานที่จัดงาน (สนามบินเก่า) , exhibitors รูปแบบการตกแต่ง การ
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดรับกับแนวคิด concept ทั้งหมด รวมทั้งคาดว่าผู้จัดงาน ได้ทาความเข้าใจและ
ขอความร่วมมือ exhibitors ให้ตกแต่งคูหาให้สอดคล้อง และเข้ากับ theme งานในแต่ละครั้ง 
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            1.3 บริษัทที่เข้าร่วมงานนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นของเยอรมนี แต่มักมาจากประเทศอ่ืนในยุโรป
หรืออเมริกา ถึงแม้ไทยไม่ได้มีแบรนด์เสื้อผ้ามาก แต่ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางของ ASEAN โดยการ
หาจุดยืนแนวคิดร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้านให้ได้ และเชิญประเทศใน ASEAN มาร่วมจัดแสดงที่
ประเทศไทย 
            1.4 จับมือกับเมืองเบอร์ลินที่เชิญภาคเอกชนหลายรายมาจัดกิจกรรมหลายๆงานร่วมกัน ผู้
จัดงานนี้อาจถูกกล่อมโดยเมืองเบอร์ลินให้จัดที่นี่เป็นการถาวร เพ่ือทาให้เมืองนี้บรรรลุเป้าหมายของ
การเป็นเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ (เพ่ือลบภาพเมืองสงคราม) ในขณะเดียวกัน 
Berlin Fashion Week ก็มีงานแสดงสินค้าแฟชั่นอ่ืนๆ เช่น Premium เน้นเสื้อผ้าแบรนด์ระดับบน, 
Show & Order เน้นการเจรจาการค้ากับร้านค้าปลีก โดย exhibitors เป็นแบรนด์เล็กๆ และ Green 
Showroom นาเสนอเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ไม่นับแฟชั่นโชว์ เช่น Mercedes-Benz 
Fashion Show ที่ดีไซน์เนอร์หน้าใหม่ๆ ก็ได้เกิดในเวทีนี้ การที่หลายบริษัทจัดงานร่วมกันในเวลา
เดียวกัน เมืองเดียวกัน (แต่จุดขายต้องแตกต่างกัน) ก็สามารถสร้าง Impact และไม่ยุ่งยากต่อการ
บริหารจัดการหรือเหนื่อยเท่ารายเดียวจัดงานใหญ่ จึงไม่จ าเป็นต้องเป็นงานขนาดใหญ่ยักษ์งานเดียว
แบบงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ ของเยอรมนี 
 
        2. Google Map API 
            ค าว่า API มาจากค าว่า Application Programing Inteface ซึ่งหมายถึงการเขียนโปแกรม
โดยมีการเรียกใช้ Library เช่น งาน Routines , Data Structures , Object class และตัวแปล 
ดังนั้น Google Map API ก็หมายถึงการเรียกใช้ข้อมูล Library จาก Google ซึ่งเหมาะส าหรับ
นักพัฒนาโปรแกรมจากภาษา JavaScript และ แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ซึ่งตัวอย่างการ
เขียนโดยการเรียกใช้ Google Map API มีอยู่มากมาย ถ้าจะใช้ Google Map API มาเพ่ือที่จะพัฒนา
เว็บไซต์ จะต้องมี Account Email ของ Google และท าการสมัครเปิดใช้งาน API ก่อน ซึ่งเปิดให้ใช้
ฟรีไม่เกิน 25,000 รายการ / วัน 
            บริการ API ของ Google   
            Google Maps JavaScript API v3  - เขียนโปรแกรมแผนที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
            Google Maps SDK for iOS - เขียนโปรแกรมแผนที่บนระบบปฏิบัติการ iOS Apple 
            Google Maps Android API v2 - เขียนโปรแกรมแผนที่บนระบบปฏิบัติการ Android 
            Google Maps Image APIs  - เขียนโปรแกรมแผนที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์แบบรูปภาพ 
            Google Places API   - เขียนโปรแกรมแผนที่ค้นหาสถานที่ผ่าน Smart Phone 
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            Google Analytics มี API สามประเภทที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ได้แก่ 
            API รวบรวมข้อมูล—ปรับแต่งโค้ดติดตามเพ่ือให้ใช้งานได้มากกว่าการติดตามมาตรฐาน 
รวบ รวมข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อไปยังไซต์ของคุณจัดท ารายงานของสองโดเมนย่อยในหนึ่งข้อมูล การ
ราย งาน สร้างค านิยามประเภทผู้เข้าชมของคุณเอง และอ่ืนๆ  
            API การจัดการใช้ API การจัดการของ Google Analytics เพ่ือเข้าถึงบัญชี Google 
Analytics และข้อมูลข้อมูล property ในรูปแบบฟีด API ข้อมูลของ Google อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วย API การจัดการ คุณสามารถดึงข้อมูลชุดข้อมูล property ส าหรับผู้ใช้ที่ต้องการได้ หรือคุณ
สามารถดึงข้อมูลการก าหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับข้อมูล property ที่ต้องการได้ สุดท้าย ผสานการ
ใช้งาน API การจัดการของคุณกับ API การส่งออก เพ่ือให้ได้รับข้อมูลการรายงานที่คุณต้องการ   
            API การส่งออกข้อมูล—สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ข้อมูล Google Analytics ที่มีอยู่แล้วใน
บัญชี Analytics แอปพลิเคชันสามารถใช้ API เพ่ือขอข้อมูลระดับรายงานจากข้อมูล property 
Analytics ที่มีอยู่ (หากได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล property) และดึงรายงานข้อมูลที่ก าหนดเอง
ส าหรับข้อมูล propertyที่เลือก 

 
        3. การพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
            ในการที่เราจะเขียน หรือ พัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ จะเริ่มต้นจากอะไร  หลังจากที่
สรุป Conceptual ส าหรับแอพพลิเคชั่น ว่าต้องการอะไร เก็บข้อมูล ประมวลผลต่อมาจะเริ่มโดย
ต่อไปนี้ 
            ขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เท่าม่ีเคยท ามา จะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
            1. สร้างโปรเจ็กต์ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จะต้องมี ที่ที่หนึ่งส าหรับ เก็บไฟร์ โฟวเดอร์ 
ต่างๆ ที่ โค้ดแอนดรอยด์ ที่จะก าลังจะเขียนขึ้นต้องการครับ 
            2. ออกแบบจอแอปพลิเคชัน ก่อนที่เราจะเข้าไป Codding ผมจะออกแบบ user 
Interface หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า UI ก่อน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาก็จะใช้ Extensible Markup 
Language หรือที่เราคุ้นเคยเรียกว่า XML โดยจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า main.xml ที่เก็บไว้ที่ res/layout 
เป็นตัวควบคุม layout ต่างๆ 
            3. เขียนโค้ดการท างานของแอพพลิเคชั่น ส่วนนี้เป็นขั้นตอนการ Codding ให้แอพพลิเคชั่น
แอนดรอยด์ ของเราท างานตามท่ีเราต้องการ โดยจะเก็บโค้ดไว้ใน src/ package / ไฟร์.java โดย จะ
ใช้ Java เป็นภาษาในการพัฒนา 
            4. ทดสอบโค้ดที่เขียนได้ ผมจะทดสอบทั้งใน AVD (android virtual device) และ บนมือ
ถือแอนดรอยด์จริงด้วย 
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
        การศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์ แอปพลิเคชันระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสินค้า 
กรณีศึกษาอิมแพ็คเมืองทองธานี ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาผลงานตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการ
ท างาน และแนวคิดที่คล้ายกัน โดยศึกษาขั้นตอน กระบวนการท างาน และการจัดวางองค์ประกอบ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานชิ้นนี้ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาจากกรณีศึกษา 3 กรณีดังนี้ 
 
        กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ช่ือ OSTRA Map Thailand 
        NOSTRA Map Thailand เป็นแอปพลิเคชันที่ดูแผนที่ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  มี
รายละเอียดเยอะกว่า Google Map เช่น ข้อมูลต่างจังหวัดจะมีข้อมูลที่แน่ชัดกว่าของ Google Map 
สามารถแชร์ต าแหน่งและเส้นทางการเดินทางได้ และ สามารถเลือกรูปแบบของแผนที่ได้หลากหลาย
เช่น  แผนที่เชิงเส้นถนน แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ไฮบริด และแผนที่เฉดสีเทา เป็นต้น 

 

  
ภาพที่ 2-1   แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชัน NOSTRA Application 
ที่มา : Globetech Co., Ltd. NOSTRA Map Thailand. เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.gissoft.nostramap 
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ภาพที่ 2-2   หน้าแสดงเส้นทางการเดินทางของแอปพลิเคชันเดินทาง 
ที่มา : Globetech Co., Ltd. NOSTRA Map Thailand. เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.gissoft.nostramap 
  

  
ภาพที่ 2-3   หน้าแสดงเส้นทางการเดินทางของแอปพลิเคชันเดินทาง  
ที่มา : Globetech Co., Ltd. NOSTRA Map Thailand. เข้าถึงเมื่อ 16 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.gissoft.nostramap 
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        จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
        1. มีระบบน าทาง โดยบอกเส้นทาง ระยะเวลาและระยะทาง 
        2. สามารถทราบที่อยู่ของตึกต่างๆได้ 
        3. การออกแบบโดยรวมท าให้การใช้งานดูง่ายขึ้น 
        4. ออกแบบหน้าจอหลักไม่ดูรกและสามารถดูแผนที่ได้ชัดเจน 

 
        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
        1. เมื่ออยู่บนตึก GPS มีความคลาดเคลื่อนสูง 
        2. รูปแบบตัวอักษร เอียงซ้าย เอียงขวา ท าให้อ่านยาก 
        3. ต้องมีการสมัครสมาชิกเพ่ือใช้ฟังก์ชันพิเศษ 
 
        สรุปกรณีศึกษากรณีที่ 1 
        จากการศึกษากรณีศึกษาที่ 1 แล้วท าให้เกิดความคิดที่จะท าระบบน าทางโดยสามารถบอก 
ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทางในการเดินทาง และรายระเอียดในการเดินทาง และในการบอกชื่อ
สถานที่ต่างๆ จะพยายามท าให้อยู่ในแนวเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
 
        กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ ช่ือ Wongnai  
        Wongnai เป็นแอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารอร่อยที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด โดยแอปพลอเคชันจะบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับร้านที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งานที่สุด และมีรูปอาหารของร้านค้าให้ดูเพ่ือเป็นตัวเลือกในการ
ตัดสินใจและเรายังสามารถถ่ายรูปเพ่ิมเติมของร้านที่เราให้ผู้ใช้งานคนอ่ืนๆได้รับทราบด้วย โดยจะมี
คะแนนการรีวิว มีการจัดเรตติ้งร้านค้าท าให้ทราบว่าร้านที่ผู้ใช้งานต้องการจะไปมีคนชื่นชอบเท่าไหร่ 
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ภาพที่ 2-4   หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Wongnai  
ที่มา : Wongnai Media Company Limited. Wongnai. เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556. 
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wongnai.android 
 

   
ภาพที่ 2-5   หน้าแสดงร้านค้าที่ผู้ใช้งานเลือก 
ที่มา : Wongnai Media Company Limited. Wongnai. เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556. 
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wongnai.android 
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ภาพที่ 2-6   หน้าแสดงแผนที่ของแอปพลิเคชัน 
ที่มา : Wongnai Media Company Limited. Wongnai. เข้าถึงเมื่อ 18 กันยายน 2556. 
เข้าถึงได้จาก https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wongnai.android 
 
        จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
        1. จัดเรียงลิสชื่อร้านอาหารต่างๆได้เรียบร้อย 
        2. สามารถกด Favorite ร้านค้าที่ต้องการได้ 
        3. มีการจัดเรตติ้งร้านค้าท าให้ผู้ใช้งานทราบว่าร้านไหนดีหรือไม่ดี 
 
        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
        1. เนื้อหาที่จัดบางส่วนแน่นเกินไปท าให้ดูอึดอัด 
        2. รูปภาพบางภาพไม่ชัดและไม่สวยงามควรมีการคัดเลือกภาพจากผู้ใช้งาน 
 
        สรุปกรณีศึกษากรณีที่ 2  
        จากการศึกษากรณีศึกษาที่ 2 ท าให้เกิดแนวความคิดที่จะสามารถ Favorite งานจัดแสดงที่จะ
เกิดขึ้นได้และจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่องานจัดแสดงที่ต้องการมาถึงและด้านของการจัดรูปแบบ
งานจัดแสดงต่างๆก็ท าให้เกิดความคิดว่าจะจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้งานได้ง่าย 
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        กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชันบนไอโอเอส ชื่อ Highway Police Thai 
        Highway Police Thai เป็นแอปพลิเคชันเพ่ือแจ้งแผนที่ทางหลวง เพ่ือช่วยในการเดินทางได้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่างจังหวัด โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถดูที่ตั้งของสถานีต ารวจทางหลวง และ
หน่วยบริการประชาชนได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย และสามารถระบุได้ว่าสถานีต ารวจ หน่วยบริการ 
โรงพยาบาลไหนอยู่ใกล้บริเวณท่ีเราอยู่ ณ ต าแหน่งปัจจุบันมากที่สุด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของสถานที่
ต่างๆ และยังสามารถดูภาพจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ตามถนนต่างๆซึ่งสามารถดูได้เลยจากแผนที่
ทางหลวง และในกรณีฉุกเฉินยังสามารถดูข้อมูลโรงพยาบาล ประกันภัย รถยก และมูลนิธิในจังหวัด
ต่างๆที่เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย 
 

  
ภาพที่ 2-7   หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Highway Police Thai  
ที่มา : JackCraft. Highway Police Thai. เข้าถึงเมื่อ 19 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhevada 
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ภาพที่ 2-8   หน้าแสดงสถานีของต ารวจทางหลวงในจังหวัดต่างๆ 
ที่มา : JackCraft. Highway Police Thai. เข้าถึงเมื่อ 19 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhevada 
 

  
ภาพที่ 2-9   หน้าแสดงแผนที่ของสถานีต ารวจทางหลวง  
ที่มา : JackCraft. Highway Police Thai. เข้าถึงเมื่อ 19 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhevada 
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        จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
        1. สามารถเลือกสัญลักษณ์ของสถานที่ต่างๆที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
        2. สามารถแบ่งแผนที่เป็นโซนๆ ท าให้สามารถหาสถานที่ที่ต้องการได้ง่าย 
        3. เบอร์โทรศัพท์สามารถโทรออกได้เลยท าให้ไม่เสียเวลา 
 
        จุดด้อยของแอปพลิเคชัน 
        1. แผนที่มีกรอบก้ันท าให้มุมมองแคบดูแผนที่ได้ไม่ชัดเจน 
        2. แอปพลิเคชันไม่มีการอัพเดท ท าให้ไม่ทราบว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
 
        สรุปกรณีศึกษากรณีที่ 3 
        จากการศึกษากรณีศึกษาท่ี 3 ท าให้เกิดแนวความคิดที่ท าให้แผนที่ไม่มีกรอบกั้น เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ง่ายข้ึน 
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บทที่ 3 

ชั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 

        ส าหรับการปฏิบัติงานโครงงานจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงาน
ภายในศูนย์แสดงสินค้า กรณีศึกษา อิมแพ็คเมืองทองธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดท าควร
ต้องมีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานและการพัฒนาระบบ เพ่ือให้เป็นไปตามขอบเขตของชิ้นงาน
ที่วางไว้อย่างครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้     
        1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง 
        2. การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบการใช้งาน 
        3. การออกแบบการแสดงผล  
        4. การสร้างและพัฒนาระบบ 
        5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
        6. จัดท าเอกสาร 
 
1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
        1.1 รวบรวมเอกสารต่างๆที่จ าเป็นจากบริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารและ
จัดการ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยกตัวอย่างเช่น โลโก้  ของอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ค่าสีที่ใช้ใน โลโก้ของอิมแพ็ค สถานที่ต่างๆที่อยู่ในอิมแพ็ค รายละเอียดภายในตึก สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆที่อิมแพ็คบริการแก่ผู้เข้าชมงาน การเดินทางไปยังอิมแพ็คว่ามีเส้นทางการ
เดินทางทั้งหมดกี่เส้นทาง และยังเก็บรวบรวมสถิติของผู้ที่เดินทางไปยังอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
        1.2 ท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่จ าเป็นในการออกแบบและวิธีการจัดท าแอปพลิเคชัน บน
ระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์รวมถึงการท าระบบหลังร้าน เช่น หลักการออกแบบแอปพลิเคชัน การ
แสดงผลความสามารถที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถท าได้ ภาษาที่ต้องใช้ในการเขียนแอป
พลิเคชัน การเชื่อมต่อและดึงข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ให้เข้ากับฐานข้อมูล เป็นต้น โดย
ท าการ ศึกษาผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ แอปพลิเคชันตัวอย่าง หรือ
สอบถามจากผู้รู้ และคนรู้จัก 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบการใช้งาน 
        น าข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้ท าการรวบรวมและน ามาวิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
ระบบโครงสร้างต่างๆของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น ระบบสมัครสมาชิก การ Favorite และแจ้ง
เตือน ระบบน าทาง ระบบหลังร้าน และข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต้องเก็บในฐานข้อมูล เป็นต้น 
        เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล และฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เสร็จแล้วจึงน าไปปรึกษากับ อาจารย์ และ
คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคนรู้จักที่เชี่ยวชาญในด้านนี้รวมถึงผู้ที่ใช้อุปกรณ์บนระบบ ปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เพ่ือทราบถึงการท างานของระบบ UI จุดเด่นและจุดด้อยของระบบ แล้วจึงได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆของบุคคลเหล่านี้มาวิเคราะห์และต่อยอด เพ่ือน าไปพัฒนา ปรับปรุง 
และแก้ไขโครงการจุลนิพนธ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดยโปรแกรมท่ีใช้ในขั้นตอนนี้ คือ MySQL ใช้ในการ
ออกแบบระบบฐานข้อมูล ใช้สร้างตาราง และเขตข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถท างานได้ง่ายมาก
ยิ่งขึ้น   
  
3. การออกแบบการแสดงผล         
        หลังจากวิเคราะห์และออกแบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสมบูรณ์แล้ว จึงเริ่มการออกแบบในส่วน
ของการแสดงผลต่างๆ ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชัน และส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นระบบหลังบ้านโดยน า
ข้อมูล และเอกสารต่างๆที่ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมมาแล้วในขั้นต้นมาใช้ในการพิจารณา ออกแบบ 
โดยจะยึดหลัก การออกแบบโดยใช้อินเทอร์เฟสแบบเรียบง่ายเพ่ือให้เหมาะกับผู้ใช้งานที่หลากหลาย 
และสามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้การออกแบบทั้งหมดก็ต้องเข้ากับภาพลักษณ์ของ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ให้มากที่สุด เช่น การน าสีส้มและสีน้ าเงินมาเป็นสีหลัก ของแอปพลิเคชัน โดยโปรแกรมที่ใช้ใน
การออกแบบในส่วนของการแสดงผลในขั้นตอนนี้ได้แก่ Photoshop และ Illustrator โดยทั้งสอง
โปรแกรมจะใช้ส าหรับการออกแบบหน้าแสดงผลของแอปพลิเคชัน และหน้าเว็บไซต์เป็นหลัก 

 
4. การสร้างและพัฒนาระบบ 
 หลังจากทราบระบบทั้งหมด และออกแบบการแสดงผลของชิ้นงานในโครงการนี้แล้ว จึงเริ่ม
พัฒนาตัวโครงการโดยเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการศึกษา
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java การใช้โปรแกรม Eclipse ในการเขียนแอปพลิเคชัน การ
เขียนเว็บไซต์ของระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ การจัดท าระบบหลังบ้านด้วยภาษา PHP และรวบรวม
ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบอ่ืนๆให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ในขั้นตอนนี้ได้แก่ 
 4.1 Eclipe ใช้ส าหรับเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 4.2 Dreamweaver ใช้ส าหรับการเขียนเว็บไซต์ และระบบอื่นๆท่ีใช้ในระบบหลังบ้าน 
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 4.3 phpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL เช่น การ
สร้างฐานข้อมูล การสร้างและจัดตาราง ต่างๆ การหาผลสรุปด้วยค าสั่ง SQL 
 
5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
 เพ่ือทดสอบการใช้งานต่างๆและหาข้อผิดพลาด ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันและส่วนของ
ระบบหลังบ้าน โดยกลุ่มผู้ใช้ตัวอย่าง จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาพิจารณา แล้วจึงน า
น าไปพัฒนาต่อเพ่ือให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
6. ประเมินผลการท างาน 
 เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบต่างๆจนส าเร็จเรียบร้อยแล้วจึงประเมินผลการท างานใน
ด้านต่างๆ 
 
7. จัดท าเอกสาร 
 สรุปผลการด าเนินงาน รวบรวมงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการจุลนิพนธ์ ออกมาในรูปแบบ
ของเอกสาร เพ่ือให้มีหนังสืออ้างอิงประกอบ 
 
8. แผนการด าเนินงาน 
 ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาในรูปแบบของตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 

 

 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 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

        การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาโครงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และเพ่ือความสะดวกในการด าเนินโครงงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการวางแผนด้วยความละเอียดรอบคอบ ผู้พัฒนาจึงได้ท าการวิเคราะห์
และออกแบบรูป แบบต่างๆ ที่ได้ท าการศึกษามา ดังนี้ 
 
1. แนวคิดการออกแบบ(Design Concept) 
        จากการวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งานที่เดินทางมาชมงานแสดงต่างๆที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานีจะเป็นกลุ่มคนที่หลายหลากมีทุกเพศทุกวัย แล้วแต่งานแสดงที่จัด จึงเน้นการ
ออกแบบที่เรียบง่าย น่าใช้งาน สามารถเข้าใจได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็เน้นงานแสดงต่างๆให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาได้ง่าย เพ่ือให้ผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชันได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 
2. อารมณ์และโทนสี 
        เนื่องจากทางศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการก าหนดค่าสีและ
เอกลักษณ์องค์กร หรือที่เรียกว่า Corporate Identity (CI) เพ่ือให้แอปพลิคชันนี้แสดงความเป็นศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จึงไดท าการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเป็นตัว 
ก าหนดในการออกแบบ ดังนี้ 
 2.1 สีหลักที่ใช้ 
 

 

ภาพที่ 4-1   แสดงโลโก้ของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งใช้สีน้ าเงินและส้มเป็นหลัก 
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ภาพที่ 4-2   แสดงสีหลักของแอปพลิเคชัน 
 
3. การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (User Interface) 
 3.1 การออกแบบแอปพลิเคชัน 
 

 

ภาพที่ 4-3   แสดงแบบร่างหน้าแรกแอปพลิคชัน 
 
        การออกแบบหน้าแรกของแอปพลิเคชัน โดยเน้นให้สามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยจะแยกเป็น
หมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย การแสดงข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะมีการแสดงในส่วนแรกและ 
ส่วนที่สองจะเป็นการแสดงค่างานแสดงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยจะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้าย 
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ภาพที่ 4-4   แสดงแบบร่างหน้าแรกแอปพลิคชัน 
 
        ส่วนด้านขวาของแอปพลิเคชันเป็นการแสดงข้อมูลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถเลื่อน
ดูงานทั้งหมดได้ จะจะมีสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าก าลังอยู่ท่ีหน้าไหนของแอปพลิเคชัน  
 

 

ภาพที่ 4-5   แสดงแบบร่างหน้ารายละเอียดงานของแอปพลิเคชัน 
 
        เมื่อผู้ใช้งานกดเพ่ือดูแต่ละงานแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงหน้ารายละเอียดงาน เพ่ือบอกราย 
ละเอียดที่มากขึ้น 
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ภาพที่ 4-6   แสดงแบบร่างหน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน  
 
        หน้าสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้งานต้องกรอกอีเมล์และพาสเวิร์ดโดยการที่ผู้ใช้งานสมัครสมาชิก
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ฟังก์ชันพิเศษได้ เช่น การกดชื่นชอบงานที่ต้องการ และแจ้งเตือน 
 

 

ภาพที่ 4-7   แสดงแบบร่างหน้าเมนูของแอปพลิเคชัน 
 
        เมนูของแอปพลิเคชันผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูต่างๆได้ เช่น เมนูสมัครสมาชิก เมนูเข้าสู่ระบบ 
เมนูน าทาง เมนูค้นหา และเมนูแผนที่ เป็นต้น 
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ภาพที่ 4-8   แสดงแบบร่างหน้าค้นหาข้อมูลของแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าค้นหาข้อมูลของแอปพลิเคชัน มีเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหางานแสดงที่ผู้ใช้งานต้อง โดย
สามารถค้นหาข้อมูลได้จากชื่องานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

 

ภาพที่ 4-9   แสดงแบบร่างหน้าค้นหาเส้นทางของแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าค้นหาเส้นทางเป็นฟังก์ชันที่มีไว้ส าหรับให้ผู้ใช้งานได้ใช้ค้นหาเส้นทางมายังงานที่ต้องการ  
โดยผู้ใช้งานต้องเลือกสถานที่ต้นทาง และสถานที่ปลายทาง 
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ภาพที่ 4-10   แสดงแบบร่างหน้าแสดงเส้นทางของแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าแสดงเส้นทางเป็นหน้าที่แสดงเส้นทางที่ผู้ใช้งานต้องการโดยเลือกผ่านหน้าค้นหาเส้นทาง 
โดยแอปพลิเคชันจะแสดงแผนที่และเส้นทางการเดินทาง 
 

 

ภาพที่ 4-11   แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน 
 
        ใช้หลักการออกแบบโดยน าสีหลักของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นสีน้ าเงิน และ ส้ม มาแสดง
เป็นหลัก โดยหน้าแรกของแอปพลิเคชันนี้ จะแสดงรายชื่องานที่มีการจัดแสดงอยู่ 
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ภาพที่ 4-12   แสดงส่วนของเมนูของแอปพลิเคชัน  
 
        ออกแบบหน้าแสดงเมนูต่างๆผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย โดยมีสัญลักษณ์แสดงการเข้าถึงเมนูทางด้าน
ซ้ายมือ  และเรียงเมนูให้ดูง่ายต่อการค้นหา มีสัญลักษณ์บอกว่าเมนูที่จะไปสื่อถึงสิ่งใด  
 

 

ภาพที่ 4-13   แสดงส่วนของเมนูค้นหาของแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าค้นหาของแอปพลิเคชันออกแบบมาให้ดูเรียบง่าย เหมาะแก่การใช้งาน และสามารถหา
งานแสดงที่ต้องการได้ง่าย 
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ภาพที่ 4-14   แสดงส่วนรายละเอียดของงานของหน้าแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าแสดงรายละเอียดงานออกแบบโดยมีรูปภาพเพ่ือสื่อถึงงาน มีการบอกรายละเอียดของงาน
ที่จ าเป็นต่างๆ โดยมีการเรียงข้อความอย่างเป็นระเบียบ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
 

 

ภาพที่ 4-15   แสดงส่วนของการค้นหาเส้นทางของแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าการค้นหาเส้นทางออกแบบให้ผู้ใช้งานเลือกสถานที่เริ่มต้นและสิ้นสุด โดยเมื่อเลือกเสร็จ
แล้วจึงจะกดปุ่มเพ่ือพบเส้นทางที่ค้นหา 
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ภาพที่ 4-16   ส่วนแสดงการสมัครสมาชิกของหน้าแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าแสดงเส้นทางการเดินทางออกแบบโดยให้แผนที่แสดงเส้นทางกว่าครึ่งของหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานดูแผนที่ได้สะดวก ด้านล่างเป็นรายละเอียดของการเดินทาง และมีสัญลักษณ์ก ากับ 
 

 

ภาพที่ 4-17   ส่วนแสดงการสมัครสมาชิกของหน้าแอปพลิเคชัน 
 
        หน้าการสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันออกแบบให้ดูเรียบง่ายโดยผู้ใช้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด
ทีใ่ช้สมัคร และเม่ือผู้ใช้ลืมรหัสผ่านก็สามารถขอรหัสผ่านได้อีกด้วย  
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4. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 4.1 Application Use Case Diagram 

 

ภาพที่ 4-18   แสดง User Case Diagram ของแอปพลิเคชัน 
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 4.2 Application Use Case Diagram 
ตารางที่ 4-1 สมัครสมาชิก (Register)   
User case ID   UC01   
User case name    สมัครสมาชิก    
Brief description    ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อใช้ระบบ Favorite และ แจ้งเตือน 
Actor    ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1.  ผู้ใช้งานเข้าหน้าสมัครสมาชิก 
2. ผู้ใช้งาน กรอก E-mail และ
รหัสผ่านเพื่อ สมัครสมาชิก  

2.1 ระบบประมวลผลว่า E-mail 
มีการใช้งานหรือไม่  
2.2 หาก E-mail มีการใช้งานแล้ว 
ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้ง  

Exception   

  
ตารางที่ 4-2 เข้าสู่ระบบ (Log in) 
User case ID UC02 
User case name เข้าสู่ระบบ 
Brief description ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานระบบ Favorite และ แจ้งเตือน 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งาน กรอก E-mail และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน 

1.1 ระบบประมวลผลว่า อีเมล์ 
และ รหัสผ่าน ถูกต้องหรือไม่ 
1.2 หาก อีเมล์ และ รหัสผ่าน ไม่
ถูกต้องผู้ใช้งานต้องเข้าระบบอีก
ครั้ง 

Exception  
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ตารางที่ 4-3 ดูกิจกรรม (View Event) 
User case ID UC03 
User case name ดูกิจกรรม 
Brief description ผู้ใช้งานดูรายละเอียดข้อมูลประเภทต่างๆ 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้างาน
กิจกรรม 

1 . 1  ร ะ บ บ เ รี ย ก ข้ อ มู ล จ า ก
ฐานข้อมูล 

Exception  

 
ตารางที่ 4-4 ค้นหาเส้นทาง (Navigate) 
User case ID UC04 
User case name  ค้นหาเส้นทาง  
Brief description  ผู้ใช้งานค้นหาเส้นทางมายังสถานที่จัดงาน  
Actor  ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action  System respond  

1. ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าค้นหา
เส้นทาง 
2. ผู้ใช้งานกรอกเส้นทางปลาย 
ทาง และเลือกการเดินทาง  

2.1 ผู้ใช้งานเลือกการเดินทางแบบ
เดิน ระบบจะท าการเรียกข้อมูล
จากฐาน ข้อมูลมาแสดงระยะทาง
และเวลา  
2.2 ผู้ใช้งานเลือกการเดินทางแบบ
รถ  ยนต์ ระบบจะท าการเรียก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง
เส้นทางกาเดินทาง  

 Exception  
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ตารางที่ 4-5 เปลี่ยนภาษา (Change Language) 
User case ID UC05 
User case name เปลี่ยนภาษา 
Brief description ผู้ใช้งานเปลี่ยนเป็นภาษาที่ต้องการ 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าเปลี่ยน
ภาษา 
2. ผู้ใช้งานเลือกภาษาที่ต้องการ 

2 . 1  ร ะ บ บ เ รี ย ก ข้ อ มู ล จ า ก
ฐานข้อมูลมาแสดง 

Exception  

 
ตารางที่ 4-6 ค้นหากิจกรรม (Search) 
User case ID UC06 
User case name ค้นหากิจกรรม 
Brief description ผู้ใช้งานเค้นหากิจกรรมที่ต้องการ 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าค้นหางาน
กิจกรรม 
2.ผู้ใช้งานกรอกค าที่ต้องการค้นหา และ
กดค้นหาเพื่อดูผลลัพธ์ 

2.1 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลมาแสดง 
2.2 ระบบเรียกข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล 

Exception  

 
ตารางที่ 4-7 บันทึกกิจกรรม (Favorite) 
User case ID    UC07    
 User case name   บันทึกอีกิจกรรม 
Brief description    ผู้ใช้งาน บันทึกงานอีกิจกรรมที่ต้องการ 
Actor  ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเลือกกด Favorite งาน
กิจกรรมที่สนใจ 

1.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่
ผู้ใช้งานสนใจไวฐ้านข้อมูล  

Exception    
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ตารางที่ 4-8 แจ้งเตือน (Notification) 
User case ID UC08 
User case name แจ้งเตือน 
Brief description ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อรายการที่บนัทึกไว้มาถึง 
Actor ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานบันทึกงานกิจกรรมที่ต้อง 
การไว้ในในระบบ 

1.1 ระบบท าการแจ้งเตือน
เมื่องานกิจกรรมที่บันทึกไว้
มาถึง 
 

Exception  

  
 4.3 Back Office Use Case Diagram 

 

ภาพที่ 4–19   แสดง User Case Diagram ของเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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 4.4 Back Office Use Case Description 
ตารางที่ 4-9 เข้าสู่ระบบ  (login) 
User case ID UC01 
User case name เข้าสู่ระบบ 
Brief description ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานกรอกช่ือและรหัสผ่านเพื่อเข้า
ใช้งาน 
  

1.1 ระบบประมวลผลว่า
ช่ือและรหัส ผ่านถูกต้อง
หรือไม่ 
1.2 หากช่ือและรหัสผ่านไม่
ถูกต้อง ผู้ใช้ งานต้องเข้าสู่
ระบบใหม่อีกครั้ง 

Exception   

 
ตารางที่ 4-10 เพ่ิม/แก้ไขข้อมูล  (Update/Edit Event) 
User case ID UC02 
User case name เพิ่ม/แกไ้ขข้อมูล 
Brief description ผู้ใช้งานเพิ่ม หรือท าการแกไ้ขข้อมลูที่ต้องการ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ 
2. ผู้ใช้งานเข้าไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 

1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลลง
ฐานข้อมูล 
2.2 ระบบน าข้อมูลที่แก้ไข
บันทึกลงฐานข้อมูล 
 

Exception   
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ตารางที่ 4-11 ลบข้อมูล  (Delete) 
User case ID UC03 
User case name ลบข้อมูล 
Brief description ผู้ใช้งานลบข้อมูลที่ต้องการ 
Actor ผู้ดูแลระบบ 
 Actor action System respond 

1. ผู้ใช้งานเลือกข้อมูลที่ต้องการ 
2.ผู้ใช้งานกดปุ่มลบข้อมูล 
 

2.1 ระบบลบข้อมูลออก
จากฐานข้อมูล 
 

Exception   

 
4.5 Activity Diagram 
ตารางที่ 4–12 แสดงขั้นตอนการท างานของการเพ่ิมข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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ตารางที่ 4–13 แสดงขั้นตอนการท างานของการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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ตารางที่ 4–14 แสดงขั้นตอนการท างานของการลบข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
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ตารางที่ 4–15 แสดงขั้นตอนการท างานของการสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน 
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ตารางที่ 4–16 แสดงขั้นตอนการท างานของการเข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน 

 
ตารางที่ 4–17 แสดงขั้นตอนการท างานของการดูกิจกรรมในแอปพลิเคชัน 
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ตารางที่ 4–18 แสดงขั้นตอนการท างานของการเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชัน 
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4.6 Database Diagram

  
ภาพที่ 4–20   แสดงฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน 

 4.7 Database Description 
ตารางที่ 4-19 แสดงตารางดาต้าเบสของผู้ดูแลระบบ  (Admin) 
Name Description Type Example data 
Admin_ID รหัสผู้ดูแลระบบ Int(11) 01 
UsernameAdmin ชื่อผู้ดูแลระบบ Varchar(45) Admin 
PasswordAdmin รหัสผ่าน Varchar(45) 1234 

 
ตารางที่ 4-20 แสดงตารางดาต้าเบสของผู้ใช้งาน  (User) 
Name Description Type Example data 
Member_ID รหัสผู้ใช้งาน Int(11) 01 
M_User ชื่อผู้ใช้งาน Varchar(100) pang@gmil.com 
M_Pass รหัสผ่าน Varchar(50) 1234 
Receive_email วันเวลาที่สมัครสมาชิก Datetime 2013-12-20 

04:02:12 
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ตารางที่ 4-21 แสดงตารางดาต้าเบสของกิจกรรม  (EventList) 
Name Description Type Example data 
EventList_ID รหัสงาน Int(11) 1 
Name_TH ชื่องานภาษาไทย Varchar(200) มิวสิค แบงค์ 
Name_EN ชื่องานภาษาอังกฤษ Varchar(200) Music Bank 
Category หมวดหมู่ Varchar(50) Concert 
Location สถานที่ Varchar(20) Arena 
Price ราคา Varchar(100) Free 
Date_Start วันที่เริ่มงาน Varchar(10) 2014-02-06 
Date_End วันสุดท้ายของงาน Varchar(10) 2014-02-06 
Time_Start เวลาเริ่มงาน Varchar(10) 18.00 
Time_End เวลาจบงาน Varchar(10) 22.00 
Image ภาพงานขนาดเล็ก Varchar(100) Music.jpg 
Image_Big ภาพงานขนาดใหญ่ Varchar(100) Music.jpg 
Detail_EN รายละเอียดงาน

ภาษาไทย 
Varchar(500) คอนเสิร์ต รวม

เหล่าศิลปิน 
Detail_TH รายละเอียดงาน

ภาษาอังกฤษ 
Varchar(500) All artists 

concerts 
Status สถานะของงาน Varchar(10) Show 

 
ตารางที่ 4-22 แสดงตารางดาต้าเบสของหมวดหมู่  (Category) 
Name Description Type Example data 
Category_ID รหัสหมวดหมู่ Int(11) 1 
Category_name ชื่อหมวดหมู่ Varchar(60) Concert 
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ตารางที่ 4-23 แสดงตารางดาต้าเบสของสถานที่  (location) 
Name Description Type Example data 
Location_ID รหัสสถานที่ Int(11) 1 
Location _TH ชื่อสถานที่ภาษาไทย Varchar(45) อารีน่า 
Location _EN ชื่อสถานที่ภาษาอังกฤษ Varchar(45) Arena 

 
ตารางที่ 4-24 แสดงตารางดาต้าเบสของการน าทาง  (Direction) 
Name Description Type Example data 
Direction_ID รหัสการน าทาง Int(5) 1 
Direction_Order หมายเลขการน าทาง Varchar(2) 2 
Direction_Start สถานที่เริ่มต้น Varchar(50) Hall 1 
Direction_End สถานที่ปลายทาง Varchar(50) Hall 2 
Direction_Detail รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ 
Varchar(1000) turn right and 

go straight 
Direction_lang รายละเอียดภาษาไทย Varchar(1000) เลี้ยวขวาและเดิน

ตรงไป 
Direction_Image รูปภาพแสดงทิศทาง Varchar(500) right.gif 
Direction_Map รูปภาพแสดงการ

เดินทาง 
Varchar(500) hall1_hall2.gif 
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บทที่ 5 

ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 

 

        หลังจากการด าเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันระบบน าทางสู่พ้ืนที่จัดงาน
ภายในศูนย์แสดงสินค้า กรณีศึกษา อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้เกิดปัญหาในด้านข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานนั้น รวมไปถึงสิ่งที่ผู้จัดท าคิดว่าจะพัฒนาต่อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
        การจัดท าโครงงานจุลนิพนธ์นี้ส าเร็จขึ้นได้จากการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยสิ่งที่ได้รับจากการด าเนินงานมีดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ใช้งานตัวอย่างพบว่าแอปพลิเคชันนี้ท าให้ได้รับข่าวสาร กิจกรรม และท าให้อยากเดินทางมา
เข้าร่วมชมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีมากยิ่งขึ้น 
2. ผู้ใช้งานค้นหากิจกรรม และดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยในการตัดสินใจในการ
เข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น 
3. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางภายใน อิมแพ็คเมืองทองธานี ท าให้ไปที่จัดงานได้เร็วขึ้น 
 
ผลการทดสอบและการประเมินจากผู้ใช้งาน 
        จากการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายทั้งหมด สามารถสรุปผลการประเมิน
ได้ผลดังนี้ 
        1. ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน 
        ผู้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันมีจ านวนทั้งหมด 31 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1 แยกตามเพศ 
      1.1.1 เพศชาย 10 คน 
      1.1.2 เพศหญิง 21 คน 
  1.2 แยกตามช่วงอายุ 
      1.2.1 ต่ ากว่า 15 ปี 1 คน 
      1.2.2 15 - 25 ปี 18 คน 
      1.2.3 26 - 35 ปี 9 คน 
      1.2.4 36 - 45 ปี 3 คน 
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  1.2 แยกตามอาชีพ 
      1.2.1 นักเรียน/นักศึกษา 16 คน 
      1.2.2 รับจ้าง 3 คน 
      1.2.3 พนักงานบริษัท 8 คน 
      1.2.4 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
      1.2.5 อ่ืนๆ 1 คน 
 
ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (คน) 

หมวดการออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบของผลงาน มีความเป็น

ระเบียบ 

9 18 4 0 0 

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย ตัวอักษรไม่เล็กหรือใหญ ่ 7 19 5 0 0 

3. การใช้สีงานออกแบบมีความสอดคล้องกับผลงาน ดูแล้วสบายตา 6 23 2 0 0 

หมวดฟังก์ชันและการท างาน 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไม่ติดขดั หรือไม่มีปญัหาจากการใช้งาน  7 17 6 1 0 

2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานไดล้ื่นไหล ไม่กระตุก แสดงผลได้ต่อเนื่อง 6 19 6 0 0 

3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่ายเช่น รู้ว่า

ปุ่มไหนท าหน้าท่ีอะไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ 

11 16 4 0 0 

4. สามารถใช้งานไดส้ะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย 14 16 1 0 0 

หมวดเฉพาะ 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการทางานของแอปพลิเคชันเช่น รู้

ว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์อย่างไร, ฟังก์ชันต่าง ๆ ท าหน้าท่ีอะไร 

16 14 1 0 0 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น Eventlist การน าทาง และ

การแจ้งเตือน 

17 12 2 0 0 

3. สามารถค้นหากิจกรรมที่ต้องการได้ง่าย 15 13 3 0 0 

4. ผู้ใช้สนใจกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทีอ่ิมแพ็ค เมืองทองธานี มากยิ่งข้ึน 15 13 3 0 0 

5. ช่วยในการตัดสินใจในการมาร่วมงานกิจกรรมที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีมาก

ยิ่งข้ึน 

16 13 2 0 0 

6. สามารถรับรู้ข่าวสาร, กิจกรรม ต่างท่ีจะจัดขึ้นท่ี อิมแพ็คเมืองทองธานีได ้ 17 13 1 0 0 
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ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน(ต่อ) 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (คน) 

หมวดภาพรวมโครงการ 5 4 3 2 1 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ 13 16 2 0 0 

2. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 14 17 0 0 0 

3. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได ้ 8 20 3 0 0 

 
        ผลการใช้งานสามารถสรุปโดยแบ่งแยกตามหมวดหมู่ได้ โดยหมวดการออกแบบกลุ่มเป้าหมาย
ตอบข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 20 คน หรือ 64% หมวดฟังก์ชันการท างานกลุ่มเป้าหมายตอบ
ข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 17 คน หรือ 54.8% หมวดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 5 มากที่สุด 
โดยเฉลี่ยคิดเป็น 16 คน หรือ 51.6% และหมวดภาพรวมของโครงการกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 4 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 18 คน หรือ 56.9% 
 
        2. ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน 
        ผู้ทดลองใช้งานเว็บไซต์ระบบหลังบ้านที่ใช้ส าหรับเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลที่จะแสดงภายใน
แอปพลิเคชัน มีจ านวนทั้งหมด 3 คน แบ่งแยกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
           2.1 แยกตามเพศ 
       2.1.1 เพศชาย 1 คน 
       2.1.2 เพศหญิง 2 คน 
           2.2 แยกตามช่วงอายุ 
      1.2.2 15 - 25 ปี 2 คน 
      1.2.3 26 - 35 ปี 1 คน 
      1.2.4 36 - 45 ปี 0 คน 
 
ตารางที่ 5-2 ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (คน) 

หมวดการออกแบบ 5 4 3 2 1 

1. การวางรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบของผลงาน มีความเป็น

ระเบียบ 

0 3 0 0 0 

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย ตัวอักษรไม่เล็กหรือใหญ ่ 0 3 0 0 0 

3. การใช้สีงานออกแบบมีความสอดคล้องกับผลงาน ดูแล้วสบายตา 0 1 2 0 0 
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ตารางที่ 5-2 ผลการใช้งานจากผู้ใช้ระบบหลังบ้าน(ต่อ) 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ (คน) 

หมวดฟังก์ชันและการท างาน 5 4 3 2 1 

1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไม่ติดขดั หรือไม่มีปญัหาจากการใช้งาน  1 1 1 0 0 

2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานไดล้ื่นไหล ไม่กระตุก แสดงผลได้ต่อเนื่อง 1 2 0 0 0 

3. สามารถเรียนรู้เข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่า เพิ่ม ลบ 

ข้อมูลต้องท าอย่างไร กดตรงไหนถงึจะเจอเนื้อหาที่ต้องการ 

1 1 1 0 0 

4. สามารถใช้งานไดส้ะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย 1 2 0 0 0 

หมวดเฉพาะ 

1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์

นี้มีไว้ท าอะไรรูห้ลักการท างานของเว็บไซต ์

1 2 0 0 0 

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น การเพิ่ม ลบ แกไ้ข และ 

export ข้อมูล 

1 2 0 0 0 

3. สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย 1 1 1 0 0 

4. สามารถจดัการข้อมลูในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่

เกิดความสับสน 

1 0 2 0 0 

5. สามารถรับมือ กับผู้ใช้งานจ านวนมากได้หากมีการน าไปใช้จริง 1 0 2 0 0 

หมวดภาพรวมโครงการ 

1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ 1 1 1 0 0 

2. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย 1 2 0 0 0 

3. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได ้ 1 2 0 0 0 

 
        ผลการใช้งานสามารถสรุปโดยแบ่งแยกตามหมวดหมู่ได้ โดยหมวดการออกแบบกลุ่มเป้าหมาย
ตอบข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 77.7% หมวดฟังก์ชันการท างานกลุ่มเป้าหมายตอบ
ข้อ 4 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 50% หมวดเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 3 และ 4 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 53.3% และหมวดภาพรวมของโครงการกลุ่มเป้าหมายตอบข้อ 4 
มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 55.5% 
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ปัญหาที่พบ 
        จากการพัฒนาโครงงานตามแผนและระยะเวลาที่วางแผนไว้แล้วนั้น โครงงานสามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่ยังพบปัญหาในบางส่วน จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงส่วนต่าง ๆให้มี
ความเหมาะสม และสามารถใช้งานร่วมกันได้ ดังนี้ 
        1. ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขโค้ดให้สามารถทางานได้ตามลักษณะของแอปพลิเคชันที่ได้ออก 
แบบไว้ 
        2. ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลให้ท างานร่วมกับแอปพลิเคชันและระบบหลังบ้าน ได้
อย่างถูกต้อง 
        3. ปรับปรุงการออกแบบแอปพลิเคชันให้ดูมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
        4. ปรับปรุงเรื่องความช้า และหน่วงของแอปพลิเคชัน 
 
ข้อจ ากัดของระบบ 
        1. ผู้ใช้งานต้องมีเครื่องโทรศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เนื่องจากการพัฒนา และการ 
ทดสอบจ าเป็นต้องทดสอบในเครื่องจริง ใช้งานจริง 
        2. การใช้จริงบนโทรศัพท์มือถือ และการใช้งานจากเครื่องจ าลองในคอมพิวเตอร์ยังมีความ
แตกต่างกันบ้างบางส่วน เนื่องมาจากข้อจ ากัดด้านหน่วยประมวลผลที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
        1. ส าหรับผู้ที่สนใจท าแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถค้นหาข้อมูล และ
ศึกษาได้ด้วยตัวเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ หรือสถาบันต่าง ๆ ที่เปิดสอนด้านนี้โดยเฉพาะ 
        2. หากต้องการน าแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อ ควรเพ่ิมความสามารถต่างๆของแอปพลิเคชันให้
มากยิ่งขึ้น เช่น การน าทางควรจะเพ่ิมน าทางจากลานจอดรถหรือเพ่ิมช่องทางที่ช่วยประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมให้มากข้ึน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการตลาด และอาจมีผู้เข้าร่วมชมงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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Stackoverflow.   Browser Display Statistics. Accessed 5 August 2556. Available from 
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Webappers.   Browser Display Statistics. Accessed 4 August 2556. Available from 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
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แบบประเมิน ชุดที ่1 ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
1. เพศ    O หญิง  O ชาย 
2. ช่วงอายุ    O ต่ ากว่า 15 O 15-25 ป ี O 26-35  ปี O 36-45 ป ี O 45 ปีข้ีนไป
3. อาชีพ    O นักเรียน/นักศึกษา      O รับจ้าง       O พนักงานบริษัท    O รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   O อื่น  
 
ค าชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึง
พอใจน้อยท่ีสุด(ระดบั 1) 

 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดการออกแบบ 5 4 3 2 1 
1. การวางรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบของผลงาน มีความเป็น
ระเบียบ 

     

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย ตัวอักษรไม่เล็กหรือใหญ ่      
3. การใช้สีงานออกแบบมีความสอดคล้องกับผลงาน ดูแล้วสบายตา      

 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดฟังก์ชันและการท างาน 5 4 3 2 1 
1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไม่ติดขดั หรือไม่มีปญัหาจากการใช้งาน       
2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานไดล้ื่นไหล ไม่กระตุก แสดงผลได้ต่อเนื่อง      
3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่ายเช่น รู้ว่า
ปุ่มไหนท าหน้าท่ีอะไร, ต้องกดตรงไหนถึงจะเจอเนื้อหาต้องการ 

     

4. สามารถใช้งานไดส้ะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย      
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ ์ 
เร่ือง ระบบน าทางสู่พื้นที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสนิค้า กรณีศึกษา อิมแพ็คเมือง
ทองธานีนางสาวอุไรวรรณ  ค ามติร์ รหัสนักศึกษา 13530293  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดเฉพาะ 5 4 3 2 1 
1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการทางานของแอปพลิเคชันเช่น รู้
ว่าแอปพลิเคชันน้ีมีประโยชน์อย่างไร, ฟังก์ชันต่าง ๆ ท าหน้าท่ีอะไร 

     

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง เช่น Eventlist การน าทาง และ
การแจ้งเตือน 

     

3. สามารถค้นหากิจกรรมที่ต้องการได้ง่าย      
4. ผู้ใช้สนใจกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทีอ่ิมแพ็ค เมืองทองธานี มากยิ่งข้ึน      
5. ช่วยในการตัดสินใจในการมาร่วมงานกิจกรรมที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีมาก
ยิ่งข้ึน 

     

6. สามารถรับรู้ข่าวสาร, กิจกรรม ต่างท่ีจะจัดขึ้นท่ี อิมแพ็คเมืองทองธานีได้
ง่ายขึ้น 

     

  
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดภาพรวมโครงการ 5 4 3 2 1 
1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ      
2. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย      
3. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได ้      

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
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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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานระบบหลังบ้าน 
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แบบประเมิน ชุดที ่2 ส าหรับพนักงานหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 
1. เพศ    O หญิง  O ชาย 
2. ช่วงอายุ    O ต่ ากว่า 15 O 15-25 ป ี O 26-35  ปี O 36-45 ป ี O 45 ปีข้ีนไป 
 
ค าชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากท่ีสุด (ระดับ 5) จนถึงพึง
พอใจน้อยท่ีสุด(ระดบั 1) 

 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดการออกแบบ 5 4 3 2 1 
1. การวางรูปแบบและการจดัวางองค์ประกอบของผลงาน มีความเป็น
ระเบียบ 

     

2. ลักษณะตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย ตัวอักษรไม่เล็กหรือใหญ ่      
3. การใช้สีงานออกแบบมีความสอดคล้องกับผลงาน ดูแล้วสบายตา      

 
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

หมวดฟังก์ชันและการท างาน 5 4 3 2 1 
1. ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง ไม่ติดขดั หรือไม่มีปญัหาจากการใช้งาน       
2. ประสิทธิภาพการท างานดี ท างานไดล้ื่นไหล ไม่กระตุก แสดงผลได้ต่อเนื่อง      
3. สามารถเรียนรู้เข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น รู้ว่า เพิ่ม ลบ 
ข้อมูลต้องท าอย่างไร กดตรงไหนถงึจะเจอเนื้อหาที่ต้องการ 

     

4. สามารถใช้งานไดส้ะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย      
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ ์ 
เร่ือง ระบบน าทางสู่พื้นที่จัดงานภายในศูนย์แสดงสนิค้า กรณีศึกษา อิมแพ็คเมือง
ทองธานีนางสาวอุไรวรรณ  ค ามติร์ รหัสนักศึกษา 13530293  
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตต้อบ) ปีการศึกษา 2556  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
หมวดเฉพาะ 5 4 3 2 1 
1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์และฟังก์ชันการท างานของเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์
นี้มีไว้ท าอะไรรูห้ลักการท างานของเว็บไซต ์

     

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

     

3. สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย      
4. สามารถจดัการข้อมลูในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ง่าย โดยไม่
เกิดความสับสน 

     

5. สามารถรับมือ กับผู้ใช้งานจ านวนมากได้หากมีการน าไปใช้จริง      
  

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
หมวดภาพรวมโครงการ 5 4 3 2 1 
1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ      
2. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย      
3. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจ าภาพลักษณ์ได ้      

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
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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