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บทที ่1 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ประชากรในวัยท างาน แท้จริงแล้วนับเป็นก าลังส าคัญที่มีส่วนช่วย
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยลักษณะความเป็นอยู่และ
วิถีชีวิตของประชากรโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในลักษณะการท างานของกลุ่ม
คนวัยท างานน้ี โดยเฉพาะกลุ่มคนในเมืองหลวง ที่มีลักษณะเป็นการท างานยุคใหม่ กล่าวคือ เป็นงาน
ในส านักงาน ไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช้แรงงาน แต่มีกิจวัตรการท างานที่ซ้ าซากจ าเจ การจดจ่ออยู่กับงาน
มากกว่า 6 ช่ัวโมงต่อวัน จนไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถ ร่วมกับสภาพ
ความเครียดอันเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันสูงในที่ท างาน ตลอดจนรูปแบบการใช้ชีวิตประจ าวันทีเ่รง่
รีบและต้องแข่งกับเวลา หมดเวลาไปกับการเดินทางและการท างาน ท าให้ละเลยในการดูแลสุขภาพ
จนขาดการออกก าลังกาย ลักษณะการใช้ชีวิตเช่นน้ีของกลุ่มคนวัยท างานได้ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วย
อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า ออฟฟิศซินโดรม 

ออฟฟิศซินโดรมคือกลุ่มของอาการที่พบมากในกลุ่มคนวัยท างาน อันเนื่องมาจากรูปแบบการ
ท างานและสภาพแวดล้อมที่ท างานที่ไม่เหมาะสมและการอยู่ในอิริยาบถเดิมซ้ าๆเป็นระยะเวลานาน 
ร่างกายขาดการเคลื่อนไหว ก่อให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อ อันเป็นที่มาของอาการปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย อาการที่พบมากที่สุดได้แก่ อาการปวดหลัง ปวดต้นคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามแขนขาและ
เกิดอาการชา หรืออาการปวดตา ตาแห้ง และตาพร่ามัว อันเนื่องมาจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะ
เวลานานเกินกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน รวมถึงอาการปวดข้อมือที่เกิดจากการใช้คีย์บอร์ดหรือเม้าส์ ท าให้
ข้อมืออยู่ในอิริยาบถเดิมซ้ าๆเป็นเวลานานเป็นประจ าทุกวัน  หรือแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ ที่เกิดจากฝุ่นและสภาพอากาศในสถานที่ท างาน มีกลิ่นของหมึกหรือสารเคมีจากอุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ  จากการส ารวจครั้งหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราชพบว่า กลุ่มคนวัยท างานกว่าร้อยละ 
60  มีอาการออฟฟิศซินโดรม โดยพบในช่วงอายุ 21 - 50 ปี แต่จะพบมากในช่วงอายุ 21 - 35 ปี 
และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 90 และยิ่งไปกว่าน้ันคือ ร้อยละ 60 ของกลุ่มคนที่พบอาการ
ออฟฟิศซินโดรม มีอาการปวดเรื้อรังจนต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์  

น.พ.พิชัย คณิตจรัสกุล ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์ บริษัทไฟเซอร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้
กล่าวในงานเสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ รอบรูเ้รื่องปวด ในโอกาสครบรอบ 55 ปีบริษัทไฟเซอร์ว่า 
อาการปวดน้ัน แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรละเลย เพราะไมเ่พียงแต่จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผูป้่วย แต่ยังส่งผลกระทบถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
จากสถิตปิัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทศช้ันน าหลายประเทศพบว่า มีผูป้่วยที่ต้องทนทุกข์
ทรมานจากอาการปวดเป็นจ านวนมาก เช่น ประเทศอังกฤษ ที่มีผูป้่วยจากอาการปวดเรื้อรังเกือบ 8 
ล้านคน และอาการปวดหลังคือสาเหตุส าคัญอันดับ 2 ที่ท าให้ต้องลาหยุดงาน หรือแมก้ระทั่งประเทศ
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สหรัฐอเมรกิาที่รายงานว่า อาการปวดสง่ผลกระทบต่อมลูค่าการผลิตในปี 2553 เป็นมูลค่ากว่า    
297-335 พันล้านดอลลารส์หรัฐ หรือแม้กระทั่งการส ารวจส านักพมิพ์แหง่หนึง่ในประเทศไทย มี
พนักงานกว่า 320 จาก 400 คน ที่มีอาการปวดตามร่างกายอันเนื่องมาจากการท างาน 
 จากข้อมูลข้างต้น ผู้จัดท าจึงมีแนวความคิดที่จะจัดท าแอปพลิเคชันเตือนการบริหารร่างกาย
ระหว่างวันเพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมส าหรับกลุ่มคนวัยท างาน น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
บริหารร่างกาย เตือนและกระตุ้นให้กลุ่มคนวัยท างานได้ท ากิจกรรมต่างๆเพื่อให้ร่างกายได้มีการ
เคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถ พร้อมทั้งละสายตาและผ่อนคลายความเครียดจากช่ัวโมงท างานในแต่
ละวันบ้าง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาจเกิดข้ึน  เพราะถึงแม้
อาการออฟฟิศซินโดรมนี้จะมีทางรักษา แต่ก็ต้องใช้ทั้งเงินและเวลาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการป้องกัน
ไม่ให้อาการนี้เกิดข้ึนจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งสามารถท าได้ง่าย ท าได้ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพียงแค่การขยับร่างกายระหว่างช่ัวโมงท างาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเตือนและกระตุ้นให้กลุ่มคนวัยท างานมีการเคลือ่นไหวและบรหิารร่างกายระหว่างวัน
มากขึ้น เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของอาการออฟฟศิซินโดรม 
 2. เพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับท่าทางในการบรหิารร่างกายทีส่ามารถท าได้ในที่ท างานเพื่อปอ้งกัน
และลดอาการเมื่อยล้าจากการท างาน 
        3. เพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
 โครงการจุลนิพนธ์นี้จัดท าข้ึนเพื่อ พัฒนาแอปพลิเคชันเตือนการบริหารร่างกายเพื่อป้องกัน
อาการออฟฟิศซินโดรมส าหรับกลุ่มคนวัยท างาน บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 1. ฟังก์ชัน View Stretches น าเสนอภาพพร้อมค าอธิบายท่าทางในการบริหารร่างกายโดย
แยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย ที่มีแนวโน้มเกิดอาการปวดเมื่อยจากการท างานมากที่สุด และมี
นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง เพื่อช่วยให้การบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเกิดผลสูงสุดต่อผู้ ใช้ มีการเก็บ
ข้อมูลเพื่อน าไปประเมินผล 
 2. ฟังก์ชัน Challenge ผู้ใช้สามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถและมี
การเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้เซนเซอร์ Accelerometer และ GPS ของโทรศัพท์ เพื่อจับการเคลื่อนไหว 
และมีการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปประเมินผล 
 3. ฟังก์ชัน History จะรวมข้อมูลของกิจกรรมที่ผู้ใช้ได้ท าทั้งหมด ทั้งการบริหารร่างกายและ
ระยะทางที่ผู้ใช้ได้ท าการเดินหรือว่ิงไป แสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟแท่งเปรียบเทียบ และสามารถ
เลือกดูข้อมูลได้ทั้งในแบบรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมแสดงการประเมินความเสี่ยงอย่างง่ายส าหรับ
การเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมและค าส าหรับแนะน าผู้ใช้ว่าควรมีการปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร     
 4. ฟังก์ชัน Profile แสดงข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้ใช้และกิจกรรมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มใช้แอปพลิ 
เคชัน แสดงกิจกรรมที่เกิดข้ึนล่าสุด นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และตัว
ละครประจ าตัวของผู้ใช้ได้จากหน้า Profile นี้ด้วย 



3 

 

 5. ฟังก์ชัน Settings ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการรับการเตือนจากแอปพลิเคชันได้ สามารถเปิด ปิด 
และตั้งเวลาตามที่ต้องการได้ โดยมีเวลาที่แนะน าส าหรับผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลาของวัน 
 6. ฟังก์ชัน Character Status ซึ่งเป็นภาพตัวละครเพื่อสื่ออารมณ์ในแอปพลิเคชันตัวผู้ใช้ 
แสดงสถานะการบริหารร่างกายของแต่ละคน เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ตั้งแต่หน้ายิ้มจนถึงหน้าร้องไห้ ผู้ใช้สามารถเลือกและปรับเปลี่ยนตัวละครที่ต้องการได้เพื่อเพิ่มสีสัน
และความน่าสนใจ และอารมณ์ร่วมในการใช้แอปพลิเคชัน 
  
ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรม สาเหตุ อาการ แนวทางการป้องกัน ตลอดจน
กลุ่มเสี่ยง และลักษณะกิจกรรมของกลุ่มเสี่ยงของอาการนี้ 
 2. น าข้อมูลที่ได้มาสรุป และวิเคราะห์ ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของแอปพลิเคชัน 
ระบบการท างาน และระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งศึกษาโปรแกรมและเทคโนโลยีต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้
หรือสามารถน ามาใช้ประกอบการท าแอปพลิเคชันได้ 
 3. รวบรวมความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุด
ด้อยของงาน 
  4. พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขตัวงานตามแนวทางค าแนะน าที่ได้รับ 
 5. เริ่มจัดท าแอปพลิเคชัน ทดสอบและแก้ไขจนสามารถใช้งานได้จริง 
 6. ประเมินผลจากผู้ใช้ วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแอปพลิเคชันเพื่อน าไปแก้ไข 
 7. สรุปผลการด าเนินงานและท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  
เครื่องมือท่ีใช้ 
 1. แบบประเมินการทดลองการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 2. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
 3. XCode 
  4. iPhone Simulator 
 5. Parse Framework 
 6. Coda2 
 
ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  

เซนเซอร ์Accelerometer ของอปุกรณ์โทรศัพท์อาจมีการคลาดเคลื่อนเลก็น้อย และการ
เช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายหรืออนิเตอร์เน็ตเพื่อเช่ือมต่อ GPS จะมผีลตอ่การค านวณระยะทางการ
เคลื่อนที่ของผู้ใช้ อาจท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ 
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. กลุ่มคนวัยท างานที่ใช้แอปพลิเคชันตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารร่างกายระหว่าง
วันท างานมากข้ึน มีการบริหารร่างกายระหว่างวันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการออฟฟิศซิน
โดรมได้ในเบื้องต้น 
 2. ผู้ใช้ทราบวิธีการบริหารร่างกายในท่าทางต่างๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจาก
การท างานได ้
 3. ผู้ใช้ทราบระดับความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมจากพฤติกรรมการท างานในแตล่ะวัน
ของตนเอง พร้อมข้อเสนอแนะในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันอาการที่อาจเกิดข้ึน 
 

 



 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์ แอปพลิเคชันเตือนการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมส าหรับกลุ่มคนท างานนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดท าจึงได้มีการศึกษาและค้นคว้าแนวความคิด ทฤษฏีและผลงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการท าโครงการจุลนิพนธ์นี้ได้  โดยมีทฤษฏีและผลงานที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. อาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค (Protection Motivation Theory)  
 
        1. อาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 
 ออฟฟิศซินโดรม คือ กลุ่มของอาการที่พบมากในกลุ่มคนวัยท างาน อันเนื่องมาจากรูปแบบ
การท างานและสภาพแวดล้อมที่ท างานที่ไม่เหมาะสมต่อการท างาน เช่น บริเวณท างานที่คับแคบและ
ไม่เป็นระเบียบ อุปกรณ์ส านักงานที่มีลักษณะไม่เหมาะสม โต๊ะ เก้าอี้ การจัดวางคอมพิวเตอร์ที่อาจอยู่
สูงหรือต่ าเกินไป ระดับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ที่สูงหรือต่ าเกินไปและต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ท าให้
ร่างกายอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้เกิด
อาการปวดข้อมือและนิ้ว ประกอบกับลักษณะการท างานในปัจจุบันที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เกินกว่า 2 
ช่ัวโมงต่อวัน ท าให้ต้องใช้สายตามากกว่าปกติไปกับการเพ่งไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ อาจท าให้เกิด
อาการตาแห้ง ปวดตา และตาพร่ามัว  จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าในภาวะปกติคนเราจะ
กระพริบตาประมาณ 22 ครั้งต่อนาที เมื่ออ่านหนังสือจะกระพริบตา 10 ครั้งต่อนาที และลดลงเหลือ
เพียง 7 ครั้งต่อนาทีเมื่อใช้คอมพิวเตอร์  นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์หรือท างานเป็นเวลานานโดย
ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ยังก่อให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อ อันเป็นที่มาของอาการปวดเมื่อย
ตามอวัยวะต่างๆ อาทิเช่น หลัง ไหล่ บ่า แขนหรือข้อมือ เนื่องจากโดยปกติแล้ว กล้ามเนื้อของคนเรา
จะมีการคลายและหดตัวตามธรรมชาติเมื่อเกิดการเคลื่อนไหว แต่เมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อในลักษณะ
เดียวกันเป็นระยะเวลานาน เมื่อถึงเวลาคลายตัว กล้ามเนื้อจะเกิดอาการปิดตัวและคลายตัวไม่ออก 
กล้ามเนื้อมัดรอบๆคลายตัวล าบาก เมื่อกล้ามเนื้อขยับไม่ได้และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็จะท าใหเ้กดิ
พังผืด ในบริเวณที่เกิดพังผืด กล้ามเนื้อจะไม่สามารถขับของเสียที่เรียกว่ากรดแลคติกออกมาได้ 
เนื่องจากเลือดไหลเวียนไม่ดี ท าให้กล้ามเนื้ออักเสบ ซึ่งกรดแลคติกนี้เป็นสาเหตุของอาการปวดใน
กล้ามเนื้อ นอกจากนี้สภาวะความเครียดในที่ท างานยังส่งผลให้เกิดอาการที่รุนแรงยิ่งข้ึนได้ เนื่องจาก
ศูนย์ควบคุมความปวดอยู่ที่บริเวณสมองส่วนหน้า เมื่อใดที่สมองส่วนหน้าถูกกระตุ้น อาการปวดก็จะ
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เพิ่มข้ึนไปด้วย นอกจากนี้พบว่ากลุ่มคนวัยท างานที่มีการพักผ่อนน้อยกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน มีแนวโน้มที่
จะเกิดอาการปวดได้ง่ายย่ิงข้ึนอีกด้วย 
 การรักษาที่ดีที่สุดส าหรับอาการออฟฟิศซินโดรมนี้ คือการป้องกันก่อนอาการจะเกิดข้ึน 
อาการออฟฟิศซินโดรมสามารถป้องกันได้โดยง่าย  โดยการจัดวางสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้
เหมาะสม ให้สะดวกต่อการหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆระหว่างการท างาน และการตระหนักรู้ถึงท่าทางและ
การเคลื่อนไหวของตนเอง หมั่นขยับร่างกาย เมื่อรู้ว่าอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนอิริยาบถ 
ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 15-20 นาที ปรับเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ 1 ช่ัวโมง และมีการ
เดนิทุกๆ 1-2 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการท างานและให้เลือดไหลเวียนได้ดีทั้ง
ร่างกายและบริการกล้ามเนื้อตลอดตั้งแต่หัวจรดเท้า  และรวมถึงการหมั่นออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอหลังการท างาน เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อ จะช่วยลดความ
เสี่ยงของอาการออฟฟิศซินโดรมได้ 
 
        2. ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค (Protection Motivation Theory) 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคมีข้ึนครั้งแรกในปี  พ.ศ.2518 โดยโรเจอร์ (Roger R.W. 
1975)  และได้รับการปรับปรุงแก้ไขน ามาใช้ใหม่ในอีกครั้งในปีพ.ศ.2526 (Dunn and Rogers 1986) 
ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนจากความพยายามที่จะท าความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของการกระตุ้นให้เกิดความกลัว โดย
เน้นเกี่ยวกับการประเมินการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้ หรือประสบการณ์ทางสุขภาพ และ
การให้ความส าคัญกับสิ่งที่มาคุกคาม และขบวนการของบุคคลเพื่อใช้ขบคิดแก้ปัญหาในสิ่งที่ก าลัง
คุกคามอยู่น้ัน การให้ความส าคัญแก่สิ่งที่ก าลังคุกคาม จะหมายรวมถึงการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
ผลให้ความน่าจะเป็นของการเพิ่มหรือลดลงของการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งที่มาคุกคามทาง
สุขภาพ 
 ปัจจัยที่อาจส่งผลเพิ่มหรือลดของการตอบสนองอาจเป็นได้ทั้ งปัจจัยภายในหรือภายนอก
ร่างกายบุคคล เช่น 
 1) ความรุนแรงของโรค หรือสิ่งที่ก าลังคุกคาม (Noxiousness) 

2) การรับรู้โอการเป็นโรค หรือสิ่งที่ก าลังคุกคาม (Perceived probability) 
3) ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response efficacy) 
และจากองค์ประกอบหรือตัวแปรที่ท าให้เกิดความกลัวที่จะท าให้เกิดสื่อกลางของ

กระบวนการรับรู้ในด้าน คือ 
1) ท าให้เกิดการรับรู้ในความรุนแรง จนสามารถประเมินความรุนแรงได้ 
2) ท าให้เกิดการรับรู้ในการทนสถานการณ์ และเกิดความคาดหวังในการทนรับสถานการณ์ 
3) ท าให้เกิดการรับรู้ในความสามารถในการตอบสนองการทนรับสถานการณ์   
ทั้งหมดนี้ ท าให้เกิดแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและความตั้งใจที่จะตอบสนองในที่สุด ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2526 ได้มีการเพิ่มตัวองค์ประกอบตัวที่ 4 คือ ความหวังในประสิทธิผลตน สาระของทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ความรุนแรงของโรคหรือสิ่งที่ก าลังคุกคาม การรับรู้ความรุนแรงของการเป็น
โรคจะเกิดข้ึนได้เมื่อใช้สื่อกระตุ้นให้เกิดความกลัวมากกว่าการใช้สื่อกระตุ้นตามปกติ แต่การกระตุ้นให้
กลัวจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ควรสูงมากเกินไป มิฉะนั้นจะปิดกั้นการรับรู้ของบุคคลนั้น การ
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รับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือสิ่งที่ก าลังคุกคามจะข้ึนกับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่าการไม่
ปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเฉพาะโรค จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อโรค ส่วนการจะตัดสินใจได้นั้น 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วย เช่น ความรุนแรงของโรค เป็นต้น ความคาดหวังในประสิทธิผลการ
ตอบสนอง เป็นการเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ถ้าบุคคลได้รับทราบถึงผลที่
จะเกิดข้ึนจากปฏิบัติ ตามค าแนะน าว่าจะลดความรุนแรงของการเกิดโรคได้ และเช่ือว่าถ้าให้การสอน
โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตามค าแนะน า จะช่วยส่งเสริมความตั้งใจในการจะเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างจริงจัง ความคาดหวังในประสิทธิผลตนเอง องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
ทฤษฎีประสิทธิผลของตนเอง (Self efficacy; Bandura 1986) ซึ่งเช่ือว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางจิตวิทยาน้ัน ข้ึนอยู่กับความคาดหวังในประสิทธิผลตนเอง ประสิทธิผลของตนเองท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสูงสุดและเป็นพื้นฐานที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติตามโดยแท้จริง แม้บุคคลจะมคีวาม
เช่ือสูงกว่าการปฏิบัติตามความแนะน าจะท าให้เกิดอันตรายน้อยลง  แต่ถ้าขาดความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของตนเองในการปฏิบัติ ก็จะไม่สามารถจูงใจให้เขากระท าได้ ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อมูลจึงไม่ใช่เพียงข้ึนอยู่กับความชัดเจนของสื่อที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติตามเท่านั้น แต่ต้องให้บุคคล
เกิดความคาดหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้ด้วย  องค์ประกอบตัวนี้จะท า
ให้ผลกระตุ้นทางด้านบวกกับบุคคล ซึ่งแตกต่างจากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 3 ตัวที่เป็น
องค์ประกอบที่กระตุ้นในทางลบในลักษณะคุกคามสุขภาพ การให้ความส าคัญแก่โรค หรือสิ่งที่ก าลัง
คุกคาม จะเริ่มจากการประมวลผลลัพธ์ของโรคหรือสิ่งที่ก าลังคุกคาม อาจส่งผลเพิ่มหรือลดการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคล ตัวอย่างเช่น การหยุดสูบบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่จะหยุดสูบบุหรี่
หรือไม่ขึ้นอยู่กับการได้ประเมินว่า สิ่งคุกคามเนื่องจากการสูบบุหรี่ ได้แก่ การไอระคายเคืองล าคอ ถ้า
ปล่อยไว้ความรุนแรงจะมาก และมีอาการอื่นๆ รวมถึงมะเร็งในปอดบุคคลต้องรับรู้ว่าตนมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการดังกล่าว และจะมีอาการรุนแรงข้ึนถ้าหากไม่หยุดสูบบุหรี่ การขบคิดแก้ไขปัญหาของ
บุคคล ขบวนการแก้ไขปัญหาเป็นปัจจัยก าหนดว่าจ าเป็นหรือไม่ที่บุคคลนั้นต้องปรับท่าทีการ
ตอบสนอง สิ่งนี้เป็นเรื่องของการรับรู้ผลที่จะได้รับจากการตอบสนอง เพื่อที่จะขจัดสิ่งที่มาคุกตนเอง
อยู่ในขณะนี้ รวมถึงความสามารถของตนเองที่จะสามารถอดทนได้ หรือไม่ต่ออาการกระวนกระวาย
อันเกิดจากความต้องการสูบบุหรี่ เขาจะต้องใช้ความอดทนเพียงใดต่อขบวนการปรับตัวเพื่อได้ผ่านพ้น
ภาวะวิกฤติของความต้องการสูบบุหรี่ สิ่งเหล่าจะถูกน าเปรียบเทียบกับผลที่ได้รับ ทฤษฎีนี้จึงให้
ความส าคัญแก่ขบวนการขบคิดแก้ปัญหาของบุคคลแต่ละละคนซึ่งเช่ือว่าตนเองสามารถท าส าเร็จได้
หรือไม่ บุคคลที่มีความรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถท าได้ หรือขาดความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองจะท าส าเร็จ
มักเกิดจากการรับรู้ว่ามีอุปสรรคต่างๆ ต่อขบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นจุดเด่นขอ
ทฤษฎีนี้ คือ การสร้างแรงจูงใจที่จะให้บุคคลมีพฤติกรรมป้องกันเกิดข้ึนได้นั้น  จะต้องเน้นในเรื่อง
ค่านิยมของสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่พึงประสงค์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งเห็นได้ชัดเจน
จากตัวอย่างการลดน้ าหนักโดยวิธีการออกก าลังกาย และควบคุมการบริโภคอาหาร ถ้าต้องการจูงใจ
ให้ ควบคุมการบริโภคอาหาร ทฤษฎีจูงใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมป้องกันจะเป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับ
เรื่องนี้ เนื่องจากทฤษฎีนี้ได้เสนอการสร้างค่านิยมของบุคคลซึ่งต้องการลดน้ าหนัก เช่นค่านิยมของการ
มีรูปร่างบอบบางสวยงาม ดังนั้นจ าเป็นต้องสร้างมาตรวัดค่านิยมทางสุขภาพ ซึ่งสามารถประเมินผล
เชิงปริมาณได้จะเป็นส่วนท าให้ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิดข้ึนได้ดี 
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ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์แอปพลิเคชันส่งเสริมแอปพลิเคชันเตือนการบริหารร่างกาย

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสนี้ ได้มี
การศึกษาและค้นคว้าตัวอย่างผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความสามารถสอดคล้องกัน เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้โครงงานนี้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 1. กรณีศึกษาท่ี 1 : แอปพลิเคชัน Ergonomics 

แอปพลิเคชัน Ergonomics น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานให้
เหมาะสมและวิธีการยืดเหยียดร่างกายส าหรับกลุ่มคนท างานออฟฟิศ มีระบบคะแนนสะสมให้กับผู้ใช้
เมื่อมีการท ากิจกรรมตามเนื้อหาที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน ดังภาพที่ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 และ 2-5 

จุดเด่น 
1. เนื้อหาในเมนูต่างๆถูกแยกเป็นหมวดหมู่ ท าให้สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย ดังภาพที่ 

2-1 และ 2-2 
 

 
ภาพที่ 2-1 แสดงเมนู Setup วิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่ท างานที่เหมาะสม 
ที่มา : Apple. Ergonomics. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8 
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ภาพที่ 2-2 แสดงเมนู Stretches แสดงวิธีการบริหารร่างกายแยกตามหมวดหมู่ 
ที่มา : Apple. Ergonomics. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. เข้าถึงได้จาก 
https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8 
 

2. มีภาพแสดงท่าทางการบริหารร่างกายให้แก่ผู้ใช้ กับนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง เพื่อให้
ผู้ใช้ทราบถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการท าการบริหารร่างกายและช่วยจับเวลาได้ภายในตัวแอป
พลิเคชัน ดังภาพที่ 2-3 

 
ภาพที่ 2-3 หน้าแสดงท่าทางการบริหารร่างกาย 
ที่มา : Apple. Ergonomics. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8
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3. มีหน้าหลักของแอปพลิเคชันที่บอกข้อมูลโดยรวมของผู้ใช้ ประวัติการเล่นกิจกรรม 
พร้อมการบริหารร่างกายหรือการจัดสถานที่ที่ได้ท าไป เพื่อให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลที่ผ่านมาของตนเอง 

 
ภาพที่ 2-4 แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Ergonomics 
ที่มา : Apple. Ergonomics. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8 
 

4. ผู้ใช้สามารถปรับเวลาการแจ้งเตือนให้เหมาะสมกับช่ัวโมงท างานของตัวเองได้ 

 
ภาพที่ 2-5 แสดงหน้าตั้งเวลาการเตือนของแอปพลิเคชัน Ergonomics 
ที่มา : Apple. Ergonomics. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/ergonomics/id547689680?mt=8
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จุดด้อย 
1. ที่เมนู Setup และ Stretches ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งข้อมูลแยกเป็นหมวดหมู่ แต่เป็น

เพียงตัวอักษร ดังภาพที่ 2-1 และ 2-2 ท าให้ผู้ใช้ต้องอ่านไล่ไปทีละรายการ ยิ่งหมวดหมู่มีมาก อาจท า
ให้หาได้ช้าลง ถ้ามีไอคอนประกอบจะช่วยให้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายข้ึน 

2. ที่เมนู Stretches ถึงแม้จะมีนาฬิกานับเวลาถอยหลังให้กับผู้ใช้ แต่ไม่มีเสียงบอกเวลา
เริ่มหรือจบ ผู้ใช้จะไม่สามารถรู้ว่าจบกิจกรรมแล้ว จนกว่าจะหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดู อาจไม่สะดวกต่อ
การใช้งานจริง 

3. ไม่มีการสรุปผลรวมให้เห็นชัดว่าในแต่ละวันหรือสัปดาห์ มีการท าอะไรไปบ้าง ผู้ใช้จะ
ทราบเพียงแค่ข้อมูลรวมทั้งหมดตั้งแต่มีการใช้แอปพลิเคชัน 
 

2. กรณีศึกษาท่ี 2 : แอปพลิเคชัน Office Stretches 
แอปพลิเคชัน Office Stretches น าเสนอวิดีโอท่าทางบริหารร่างกายส าหรับกลุ่ม

คนท างาน แยกหมวดหมู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย แอปพลิเคชันจะจัดโปรแกรมบริหารร่างกายตาม
เวลาที่ผู้ใช้ก าหนดไว้ มีเสียงบรรยายประกอบการท าท่าทางในวิดีโอ มีปุ่มส าหรับกดเพื่อเลือกฟังเพลง
ในเครื่องระหว่างการบริหารร่างกาย ผู้ใช้สามารถตั้งต่าการเตือนซิงค์กับปฏิทินของเครื่องได้ 

จุดเด่น 
1. แสดงเนื้อหาแยกตามหมวดหมู่ส่วนต่างๆของร่างกายที่ผู้ใช้ต้องการบริหาร และมี

ภาพประกอบ ท าให้ง่ายต่อการเลือกใช้ ดังภาพที่ 2-6 

 
ภาพที่ 2-6 แสดงเมนูการบริหารร่างกายแยกตามส่วนต่างๆ 
ที่มา : Apple. Office Stretches. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8 
 

2. มีค าอธิบายวิธีการท าท่าทางประกอบ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ดีข้ึน ดังภาพที่ 2-7 

https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8
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ภาพที่ 2-7 แสดงค าอธิบายวิธีการบริหารร่างกายท่าต่างๆ 
ที่มา : Apple. Office Stretches. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556. 
เข้าถึงไดจ้าก https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8 
  

3.  มีวีดีโอเป็นท่าทางการบริหารร่างกายเคลื่อนไหวพร้อมเสียงอธิบายและเสียงนับจงัหวะ
ประกอบให้ผู้ใช้สามารถดูและท าตามได้ง่าย และผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อข้ามไปยังท่าบริหารก่อนหน้า
หรือถัดไปได้ ดังภาพที่ 2-8 

 
ภาพที่ 2-8 แสดงหน้าวิดีโอบริหารร่างกาย 
ที่มา : Apple. Office Stretches. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/office-stretches/id631311663?%20mt=8
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จุดด้อย 
1. แอปพลิเคชันน าเสนอเพียงเนื้อหาบางส่วน และไม่มีฟังก์ชันอื่นๆที่ดึงดูดให้ผู้ใช้กลับมา

ใช้ใหม่ หรือการสรุปผลการออกก าลังกายของผู้ใช้ 
 
 3. กรณีศึกษาท่ี 3 : แอปพลิเคชัน Max Your Moves 

แอปพลิเคชัน Max Your Moves เป็นแอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยมี
ระบบคะแนนสะสมและ Challenges ต่างๆให้ผู้ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานและเป็นแรงกระตุ้นในการ
ออกก าลังกาย ซึ่งใช้ร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆของโทรศัพท์ และสามารถแข่งขันกับผู้ใช้คนอื่นๆได้  

จุดเด่น 
1. มีการออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชันที่ดึงดูดด้วยโทนสีเข้มตัดกับสีสด เช่น เหลือง 

แดง ฟ้า และมีปุ่มขนาดใหญ่ กดได้ง่าย 

 
ภาพที่ 2-9 แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Max Your Moves 
ที่มา : Apple. Max Your Moves. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912 
 

2. มีการใช้ไอคอนต่างๆเพื่อสื่อความหมายของกิจกรรมและวิธีการใช้งาน ดังภาพที่ 2-10 

https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912
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ภาพที่ 2-10 แสดงหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Max Your Moves 
ที่มา : Apple. Max Your Moves. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912 
 

3. มี Challenges หลากหลายให้ผู้ใช้สามารถเลือกท าได้ตามความต้องการและเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเดิน การว่ิง การกระโดด การย่อ ดังภาพที่ 2-10 

4. มีการใช้เซนเซอร์ต่างๆของโทรศัพท์เข้ามาเป็นลูกเล่นภายในแอปพลิเคชันท าให้มีความ
น่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดังภาพที่ 2-11 

 
ภาพที่ 2-11 แสดงหน้าเริ่มการเล่น Challenge ที่มีการใช้เซนเซอร์ของโทรศัพท์ 
ที่มา : Apple. Max Your Moves. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงได้จาก https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912 

https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912
https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912
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5. มีเก็บรายการกิจกรรมที่ท าย้อนหลังของผู้ใช้ ดังภาพที่ 2-12 

 
ภาพที่ 2-12 แสดงรายการกิจกรรมที่ท าย้อนหลังภายในแอปพลิเคชัน 
ที่มา : Apple. Max Your Moves. เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2556.  
เข้าถึงไดจ้าก https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912 
 

จุดด้อย 
1. การโหลดข้อมูลในหน้าต่างๆ ของแอปพลิเคชันค่อนข้างช้า ต้องมีการเช่ือมต่อกับ

อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
2. ผู้ใช้ไม่สามารถเวลาตั้งเตือนการออกก าลังกายได้ 
3. การเก็บรายการกิจกรรมย้อนหลัง ไม่ระบุช่วงเวลา และไม่มีการแยกเป็นรายวันหรือ

สัปดาห์ หรือการสรุปผลรวมให้แก่ผู้ใช้ 
 

https://itunes.apple.com/app/max-your-moves/id535510912


 

บทที่ 3 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนโครงกำรจุลนิพนธ์ เรื่องแอปพลิเคชันเตือนกำรบริหำรร่ำงกำยเพื่อ
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงกำรเกิดอำกำรออฟฟิศซินโดรมส ำหรับกลุ่มคนท ำงำน บนระบบปฏิบัติกำร
ไอโอเอส จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนข้ันตอนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เป็นไปตำมขอบเขตของช้ินงำนที่วำง
ไว้อย่ำงครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนี ้
 1. กำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 2. กำรออกแบบกำรแสดงผล 
  3. กำรสร้ำงและพัฒนำระบบ 
 4. กำรทดสอบและปรับปรงุระบบ 
 5. กำรประเมินผลจำกกลุม่ผู้ใช้ 
 6. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำเอกสำร 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ศึกษำและรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำโครงงำน ค้นขว้ำข้อมูล

เกี่ยวกับอำกำรออฟฟิศซินโดรม สำเหตุกำรเกิดและแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข เพื่อใช้ข้อมูลเหล่ำนี้
มำน ำเสนอภำยในแอปพลิเคชัน พร้อมทั้งออกแบบฟังก์ชันกำรท ำงำนต่ำงๆให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้ พร้อมทั้งศึกษำวิธีกำรออกแบบและกำรท ำงำนของแอปพลิเคชันต่ำงๆที่มีควำม
สอดคล้องกัน เพื่อน ำมำออกแบบให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และศึกษำวิธีกำรในกำรจัดท ำแอปพลิเค
ชัน เทคโนโลยีต่ำงๆที่สำมำรถน ำมำใช้ร่วมกันในแอปพลิเคชันเพื่อให้มีควำมน่ำสนใจข้ึนได้  เช่น 
เซนเซอร์ Accelerometer และกำรใช้ GPS เพื่อค ำนวณระยะทำงกำรเคลื่อนที่ของผู้ใช้โทรศัพท์ 
 

2. การออกแบบการแสดงผล 
หลังจำกได้วิเครำะห์ข้อมูลและออกแบบฟังก์ชันกำรใช้งำนต่ำงๆแล้ว  จึงมีกำรเริ่มกำร

ออกแบบส่วนแสดงผลแก่ผู้ใช้ โดยกำรออกแบบค ำนึงถึงควำมเป็นมิตรกับผู้ใช้ (User Friendly) เป็น
ส ำคัญ ตลอดจนควำมสวยงำมน่ำใช้งำน โดยรวบรวมเอำข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้มำน ำเสนอในลักษณะ
ภำพกรำฟิกให้มำกข้ึนเพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยและน่ำสนใจ  โดยส่วนกำรออกแบบกำรแสดงผลนี้ใช้
โปรแกรมในกำรพัฒนำคือ 

2.1 Adobe Photoshop 
2.2 Adobe Illustrator 
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3. การสรา้งและพัฒนาระบบ 
เมื่อออกแบบฟังก์ชันกำรท ำงำนต่ำงๆของโครงงำนแล้ว มีกำรเริ่มพัฒนำตัวงำนจำก

กำรศึกษำและติดตั้งโปรแกรมต่ำงๆที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อให้เข้ำใจและ
สำมำรถใช้งำนได้ โดยภำษำที่ใช้ในกำรพัฒนำแอปพลิเคชันคือ Objective-C บนโปรแกรม XCode 
และมีกำรออกแบบฐำนข้อมูลเพื่อให้เหมำะสมกับกำรเก็บข้อมูล ง่ำยและรวดเร็วต่อกำรเรียกใช้งำน 
 

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
หลังจำกเริ่มพัฒนำตัวแอปพลิเคชันแล้ว มีกำรทดสอบกำรใช้งำนฟังก์ชันต่ำงๆ ทั้งใน

โปรแกรมจ ำลองแอปพลิเคชัน iOS Simulator และลงทดสอบลงบนตัวอุปกรณ์จริง เพื่อหำ
ข้อผิดพลำดและน ำไปแก้ไขให้แอปพลิเคชันสำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริงอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
 

5. การประเมินผลจากกลุ่มผู้ใช ้
ทดสอบฟังก์ชันกำรใช้งำนต่ำงๆในแอปพลิเคชันโดยกลุ่มผู้ใช้ตัวอย่ำง  เก็บข้อมูลและ

วิเครำะห์ข้อเสนอ ควำมคิดเห็นและข้อผิดพลำด ข้อด ีข้อเสีย เพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขแอปพลิเคชัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 

6. การสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเอกสาร 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรจุลนิพนธ์ และจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับโครงงำน

เพื่อประกอบเป็นรูปเล่ม 
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ตำรำงที่ 3-1 ตำรำงแสดงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับ

ที่ 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
2556 2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
        

2 
กำรวิเครำะห์ข้อมลูและ
ออกแบบระบบกำรใช้งำน 

        

3 กำรออกแบบกำรแสดงผล 
        

4 กำรพัฒนำระบบ 
        

5 
ทดสอบระบบปรบัปรุงและแก้ไข
ข้อผิดพลำด 

        

6 
ประเมินผลจำกกลุ่มผู้ใช้งำนและ
สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

        

7 จัดท ำเอกสำร 
        

 



 
 

 

 บทที่ 4 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

ในการวางขั้นตอนและแผนการดําเนินงานนั้น ไดแบงกระบวนการพัฒนาโครงงานออกเปน
ขั้นตอนหลักๆ ไดแก แนวคิดในการออกแบบ, อารมณและโทนสี, การออกแบบสัญลักษณของแอป
พลิเคชัน, รูปแบบตัวอักษรที่ใช, การออกแบบตัวละคร, รูปแบบโครงรางและการนําไปใชจริง, 
ความสัมพันธกับระบบยอย (Use Case Diagram), การออกแบบการจัดการฐานขอมูล (Database 
Management System Design) ซึ่งในแตละกระบวนการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) 
สําหรับแนวคิดในการออกแบบ ผูจัดทําไดศึกษาลักษณะการใชงานจริงของโปรแกรมโดย

การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ของโปรแกรมที่มีการพัฒนาอยูแลว นํามาประยุกตใชงานเขากับตัว
โครงงาน ตลอดจนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชงาน วาควรออกแบบอยางไรจึงจะสามารถ
ตอบสนองตอการใชงานแอปพลิเคชันของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. อารมณและโทนสี (Mood and Tone) 
สําหรับโทนสีหลักที่เลือกใชในแอปพลิเคชันนี้ ผูจัดทําไดทําการสํารวจแอปพลิเคชัน

ประเภทสุขภาพและการออกกําลังกาย(Health & Fitness) บน Apple App Store จํานวน 60 แอป
พลิเคชันพบวา มีแอปพลิเคชันที่ใชโทนสีหลักเปนสีฟาจํานวน 38 แอปพลิเคชัน โทนสีแดงจํานวน 6 
แอปพลิเคชัน โทนสีเขียวจํานวน 6 แอปพลิเคชัน และเปนโทนสีดํา สม ขาว และเทา จํานวน 5 5 2 
และ 1 แอปพลิเคชัน ตามลําดับ  และโทนสีรองของแอปพลิเคชันจาก 60 แอปพลิเคชันที่ทําการ
สํารวจนั้น มีจํานวน 27 แอปพลิเคชันที่ใชสีขาวเปนสีรอง จํานวน 18 แอปพลิเคชันที่ใชสีเทา ใชสีฟา
และเหลืองอยางละ 4 แอปพลิเคชัน สวนโทนสีสมและดํามีอยางละ 3 และ 2 แอปพลิเคชัน 
ตามลําดับ เปนที่มาของการเลือกใชโทนสี ฟาและขาวสําหรับตัวแอปพลิเคชัน และใชสีชมพูซึ่งเปนสีคู
ตรงขามของสีฟาในบางสวน และนอกจากนี ้แอปพลิเคชัน จัดทําขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนกลุม
คนวัยทํางาน ทั้งหญิงและชาย จึงตองเลือกใชโทนสีที่ดูทันสมัย ใชไดกับทั้งเพศชายและหญิง ให
ความรูสึกสบายตาและปลอดภัย เนื่องจากเปนแอปพลิเคชันเกี่ยวกับดานสุขภาพ โทนสีนี้จึงสามารถ
สื่อถึงสิ่งตางๆที่กลาวมาไดอยางด ี
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ภาพที่ 4-1 โทนสีหลักที่ใชในการออกแบบ 
 

แนวคิดในการออกแบบโลโกบนเว็บไซตคือ การใชตัวอักษรมาใชเนนตัว S เปนคําที่
สามารถสื่อถึงคําวแนวคิดในการออกแบบไอคอนแอปพลิเคชัน ใชรูปเกาอี้สํานักงานสื่อถึงงานออฟฟศ 
และรูปคนบริหารรางกายประกอบเขาดวยกัน โดยใสรายละเอียดเงาเล็กนอยที่สวนตางๆ เพื่อใหดู
ทันสมัยและไมเรียบจนเกินไป ใชสีฟาลอมรอบเพื่อใหเดนขึ้น และสีขาวเปนกรอบชั้นนอนใหดูสะดุด
ตาและใหความรูสึกสะอาด ปลอดภัย 

 
ภาพที่ 4-2 ไอคอนของแอปพลิเคชัน 
 

นอกจากนี้ ภายในแอปพลิเคชันจะมีตัวละคร ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของผูใช ที่จะบอก
สถานะความเสี่ยงตอการเกิดอาการออฟฟศซินโดรม โดยจะแบงออกเปน 6 ระดับตั้งแตหนายิ้ม ซึ่ง
หมายถึง อยูในสภาวะปลอดภัย ไมมีความเสี่ยงของอาการ ไปจนถึงหนารองไห ซึ่งคือสถานะที่แสดง
วา ผูใชขาดการบริหารรางกายระหวางการทํางานเปนเวลาติดกันตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป โดยมีตัวละคร 
3 ตัว ใหเลือกใช ดังภาพที่ 4-3, 4-4, 4-5 
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ภาพที่ 4-3 ภาพตัวละครแบบที่ 1 

 

 

ภาพที่ 4-4 ภาพตัวละครแบบที่ 2 
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ภาพที่ 4-5 ภาพตัวละครแบบที่ 3 

 
นอกจากนี้ยังมีสวนของภาพกราฟกซึ่งแสดงถึงทาทางการบริหารรางกายสําหรับอวัยวะ

สวนตางๆ กลาวคือ สวนไหล หลัง คอ ขา และ มือและแขน รวมทั้งหมด 15 ทา ดังภาพที่ 4-6 ซึ่งทา
เหลานี้ อางอิงจากขอมูลของคณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาพที่ 4-6 ภาพกราฟกทาทางการบริหารรางกายทั้งหมดในแอปพลิเคชัน  
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3. การออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน (User Interface) 
3.1 การออกแบบบนแอปพลิเคชัน 

Wireframe ภาพแบบราง – สวนของแอปพลเิคชัน 
หนาแรกสุดของแอปพลิเคชันเปนหนาล็อกอิน มีโลโกขนาดใหญเพื่อใหเปนที่จดจํา มี

ชองสําหรับกรอก Username และ Password ปุมเขาสูระบบ และปุมสําหรับสมัครสมาชิก ดาน
ลางสุดมีลิงคสําหรับกดเพื่อ Reset password สําหรับผูใชที่ลืมรหัสผาน ดังภาพที่ 4-7 
 

           

ภาพที่ 4-7 ภาพแบบรางหนาแรกของแอปพลเิคชัน 
 

สําหรับผูใชครั้งแรก สามารถทําการสมัครสมาชิกใหมไดโดยกดปุม Register จะนํามา
สูหนา Register ดังภาพที่ 4-8 
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ภาพที่ 4-8 ภาพแบบรางหนาสมัครสมาชิก Register 
 

เมื่อผูใชทําการสมัครสมาชิกเรียบรอยแลว ผูใชจะตองเลือกตัวละครประจําตัว เพื่อใช
แสดงในหนาหลกัแอปพลิเคชัน โดยใชวิธีการเลือ่นซายขวา และกดปุมเพือ่เลือกตัวละคร ดังภาพที่ 4-
9 

 
ภาพที่ 4-9 ภาพแบบรางหนาเลือกตัวละคร 

 



26 
 

ในกรณีที่ผูใชลืมรหสัผาน สามารถกดทีล่ิงค Forgot password ที่ดานลางสุดของ
หนาจอในหนาล็อกอิน เพื่อไปยังหนา Reset password ของผูใช ดังภาพที่ 4-10 

 
ภาพที่ 4-10 ภาพแบบรางหนาลมืรหัสผาน 

 
หนาหลักของแอปพลิเคชัน มีภาพตัวละครและแถบพลังงานบอกสถานะความเสี่ยง

ของอาการออฟฟศซินโดรมที่เพิ่มขึ้น แถบพลังนี้คอยๆลดลงหากไมมีการบริหารรางกาย ดานลางมีปุม
สําหรับไปยังฟงกชันหลัก 2 ฟงกชันคือ View Stretches และ Challenges ดังภาพที่ 4-11 
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ภาพที่ 4-11 ภาพแบบรางหนาหลักของแอปพลิเคชัน 

 
สําหรับเมนู เลือกใชเมนูดานขางเพื่อใหสามารถโชวเมนูฟงกชันทั้งหมดได โดยไม

เปลืองพื้นที่หนาจอ สามารถไปที่เมนูไดโดยการกดปุมไอคอนที่ดานบนซายมือของจอ แตละเมนูจะมี
ไอคอน กํากับอยู พรอมกับชื่อเมนู เรียงไปจากบนลงลาง ดังภาพที่ 4-12 

 
ภาพที่ 4-12 ภาพแบบรางรูปแบบของเมนูภายในแอปพลิเคชัน 
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ฟงกชันหลักแรกของแอปพลิเคชันคือ View Stretches แสดงรายการของอวัยวะ
สวนตางๆที่ตองการทําการบริหาร มีไอคอนกํากับเพื่อใหเขาใจและใชงานไดงายข้ึน ดังภาพที่ 4-13 

 
ภาพที่ 4-13 ภาพแบบรางหนา View Stretches 
 

ที่หนาบริหารรางกายจะมีภาพประกอบคําอธิบาย มีปุมสําหรับเริ่มการจับเวลา ดัง
ภาพที่ 4-14 

 

ภาพที่ 4-14 ภาพแบบรางหนาดูทาทางการบรหิารรางกาย 
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ฟงกชันหลักถัดมาคือ Challenges ซึ่งจะแสดงรายการของกิจกรรมตางๆที่เสนอแนะ

ใหผูใชทํา เพื่อเปนการขยับเคลื่อนไหวรางกายระหวางการทาํงานเปนลิสตรายการพรอมไอคอน และ
ดานบนมีรายละเอียดเกี่ยวกบัตัวผูใช รูป ช่ือ สถิติการออกกาํลังกายในวันนั้นๆ เพือ่บอกใหเห็ดชัดวา
ไดออกกําลงักายไปเทาไรและควรออกกําลงักายเพิม่อีกเทาไร ดังภาพที่ 4-15 

 
ภาพที่ 4-15 ภาพแบบรางหนาฟงกชัน Challenges 
 

เมื่อกดเขาไปแลวจะพบหนารายละเอียดกิจกรรม Challenges มีชื่อกิจกรรมพรอม
ไอคอน และคําอธิบายวิธีการเลนและประโยชนที่จะไดรบัจากการทํากิจกรรมนั้นๆ มปีุมกดเพื่อเริ่ม
เลนกจิกรรมที่ดานลาง ดังภาพที่ 4-16 
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ภาพที่ 4-16 ภาพแบบรางหนารายละเอียดกิจกรรม Challenges 
 

เมื่อเริ่มเลน ดานบนจะแสดงรายละเอียดของผูใช และกลางหนาจอแอปพลิเคชันจะ
แสดงเวลาและระยะทางที่คํานวณไดจาก GPS หรือ จํานวนครั้งที่เกิดการเคลื่อนไหวที่จับไดจาก
เซนเซอร Accelerometer ในตัวโทรศัพท พรอมปุมกดเพื่อพัก หรือหยุดกิจกรรรม ดังภาพที่ 4-17 

 

ภาพที่ 4-17 ภาพแบบรางหนาเริ่มเลนกิจกรรม Challenges 
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หนาฟงกชัน History ดานบนสุดจะมี Segmented Control ใหผูใชสามารถเลือกดู
ขอมูลไดแบบรายวัน หรือรายสัปดาห ในแบบรายวัน ดังภาพที่ 4-18 จะมีไอคอนบอกประเภทของ
ขอมูล มีคําอธิบายสั้นๆ และแสดงขอมูลในรูปแบบของกราฟแทงในแนวนอน เพื่อใหเห็นไดชัดเจน
มากขึ้นวายังขาดการออกกําลังกายอีกเทาไร พรอมแสดงตัวเลขเปนเปอรเซ็นตที่ดานลางใหเขาใจได
งาย 

 
ภาพที่ 4-18 ภาพแบบรางหนา History ที่แสดงขอมลูในแบบรายวัน 
 

สําหรับหนา History ในแบบรายสัปดาห จะมีกราฟแทงเปรียบเทียบปริมาณการออก
กําลังกายของแตละวันในหนึ่งสัปดาหในรูปแบบของกราฟแทง พรอมตารางที่ขอมูลวา ผูใชไดมีการ
บริหารรางกายไปเทาใด จากปริมาณที่ควรทําเทาใด พรอมประเมินความเสี่ยงและขอเสนอแนะที่
ดานลางของตาราง เพื่อใหสามารถเขาใจขอมูลไดงายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และไมนาเบื่อสําหรับผูใช 
ดังภาพที่ 4-19 
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ภาพที่ 4-19 ภาพแบบรางหนาฟงกชัน History ที่แสดงขอมูลในแบบรายสัปดาห 
 

ฟงกชันถัดมาคือ Profile ซึ่งจะแสดงขอมูลผูใช และขอมูลการบริหารรางกายโดยรวม 
เชน จํานวนการบริหารรางกายทั้งหมด ระยะทางสะสม เปนตน นอกจากนี้ผูใชยังสามารถปรับเปลี่ยน
รูปภาพหรือตัวละครในแอปพลิเคชันของตนเองไดจากฟงกชันน้ีอีกดวย ดังภาพที่ 4-20 

 

ภาพที่ 4-20 ภาพแบบรางหนา Profile  
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ฟงกชันสุดทายของแอปพลิเคชันนี้คือ Settings ซึ่งสามารถปรับเวลาการแจงเตือน
จากแอปพลิเคชันได จะมีชวงเวลาที่แนะนําอยู 4 ชวงแบงเปนในชวงเชา 2 ครั้ง และบาย 2 ครั้ง 
สามารถปดและเปดการเตือนทั้งหมดพรอมกันไดโดยการเปดหรือปดสวิตชที่ดานบน ดังภาพที่ 4-21 

 

ภาพที่ 4-21 ภาพแบบรางหนา Settings 
 
 เมื่อกดเขาไปทีห่นาตั้งเวลา จะมีแถบเวลาทีผู่ใชสามารถปรับเวลาไดตามที่ตองการ 
หรือทําการเปดและปดการแจงเตือนในชวงเวลานั้นโดยการเลื่อนสวิตชที่ดานบน และมีปุมที่ดานลาง
สําหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงคา ดังภาพที่ 4-22 
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ภาพที่ 4-22 ภาพแบบรางหนาปรับเวลาของฟงกชัน Settings 
 

ภาพงานจรงิ  – สวนของแอปพลิเคชัน 
หนาแรกของแอปพลิเคชันเปนหนาล็อกอิน เลือกใชพื้นหลังสีขาว และปุมกดโทนสีฟา

เดียวกับโลโก ซึ่งเปนสีหลักของแอปพลิเคชัน เพื่อใหดูสะอาดตา อานงาย และใหโลโกมีความเดน เปน
ที่จดจําตอผูใช เชนเดียวกับหนา Register และหนา Forgot Password ดังภาพที่ 4-23, 4-24 และ  
4-25 
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ภาพที่ 4-23 ภาพหนาล็อกอินของแอปพลิเคขัน Make A Move 
 

 
ภาพที่ 4-24 ภาพหนา Register ของแอปพลิเคขัน Make A Move 
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ภาพที่ 4-25 ภาพหนา Forgot Password ของแอปพลิเคชัน Make A Move 
 

สําหรับการเลือกตัวละครแทนตัวผูใชหลงัการสมัครสมาชิกและเขาใชงานครัง้แรก จะ
มีหนาเลือกตัวละคร ที่จะแสดงภาพตัวละคร สามารถเลือกซายขวา และกดปุมเพื่อเลือกตัว ดังภาพที ่
4-26 

 

ภาพที่ 4-26 ภาพหนาเลือกตัวละครของแอปพลิเคชัน Make A Move 
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 เมนูของแอปพลิเคชัน ใชเปนลิสตรายการ มีไอคอนประกอบกับชื่อเมนู พื้นหลังสีฟา ตัว
ไอคอนสีขาว โดยสื่อความหมายถึงแตละเมนู ดังรูป  4-27 

 

ภาพที่ 4-27 ภาพเมนูของแอปพลเิคชัน Make A Move 
 
 หนาหลักของแอปพลิเคชัน มีภาพตัวละครแทนตัวผูใชและแถบพลังสีชมพูเขม เพื่อใหเห็นได
เดนชัด และใหความรูสึกเปนจุดสนใจตอผูใช และใหเกิดความรูสึกระมัดระวังตออันตรายจากโรค 
ดานลางเปนปุมสองปุม ใชสีหลักของแอปพลิเคชันที่แตกตางกันไป ดังภาพที่ 4-28 
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ภาพที่ 4-28 ภาพหนาหลักของแอปพลิเคชัน Make A Move 
 
 หนาฟงกชัน View Stretches เปนรายการสวนตางๆของรางกายที่มกัเกิดอาการเมื่อยลาจาก
การทํางาน โดยมีไอคอนประกอบกบัตัวอักษรเพื่อใหสื่อความหมายมากยิ่งขึ้น เลือกใชพื้นไอคอนสีฟา
ซึ่งเปนสหีลัก ตัดกับสีขาว และใชสีชมพูเขมเพื่อเนนใหเห็นจดุที่ตองการสื่อความหมาย ดังภาพที่ 4-29 

 

ภาพที่ 4-29 ภาพหนาเมน ูView Stretches ของแอปพลิเคชัน Make A Move 
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 หนาภาพแสดงการบริหารรางกาย เลือกใชพื้นหลังที่เปนบรรยากาศของโตะทํางานเพื่อให
สอดคลองกบัเรื่องราวของแอปพลเิคชัน ที่เปนอาการที่เกิดจากการทํางานในสํานักงาน โดยปรับความ
จางของภาพเพื่อใหตัวละครเห็นไดชัดจากพื้นหลัง  ดังภาพที ่4-30 

 
ภาพที่ 4-30 ภาพหนาแสดงทาทางบริหารรางกายของแอปพลิเคชัน Make A Move 
 
 หนาเมนู Challenges เนนมีลสิตรายการกิจกรรม ที่เปนไอคอนประกอบกบัตัวหนังสือ ใชพื้น
หลงัสีชมพู เพื่อใหความรูสกึถึงความเคลือ่นไหวและพลังงาน ตัดกับไอคอนสีขาวใหเห็นไดชัด ดังภาพ
ที่ 4-31 
 



40 
 

 
ภาพที่ 4-31 ภาพหนาเมนู Challenges ของแอปพลิเคชัน Make A Move 
 
 เมื่อกดเขาไปจะเปนหนารายละเอียด Challenge ใชพื้นหลังสีเทา และมีกรอบขาวที่เปน
พื้นที่ของเนื้อหา เพื่อใหอานไดงาย ดังภาพที่ 4-32 

 
ภาพที่ 4-32 ภาพหนาแสดงรายละเอียดของ Challenge ของแอปพลิเคชัน Make A Move 
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 หนาเลนกิจกรรม Challenge เปนพื้นหลังสีเทา ตรงกลางเปนกรอบวงกลมที่เปนปุม เมื่อกด
แลวจะเปนพื้นที่แสดงขอมูลระยะทาง และเวลาของแตละกิจกรรม และมีปุมกดที่ดานลางเปนสีชมพู
เขม สําหรับพักหรือหยุดกิจกรรม ดังภาพที่ 4-33 

 

ภาพที่ 4-33 ภาพหนาเลนกิจกรรม Challenge 
 
 หนาเมนู History มี Segmented Control สีชมพูเขมเพื่อใหเห็นไดชัด เชนเดียวกับกราฟ
แทงที่แสดงผลการบริหารรางกายของผูใช ดังภาพที่ 4-34 ที่แสดงในแบบรายวัน มีแถบสีฟาเพื่อบอก
ระดับความเสี่ยง และภาพที่ 4-35 ที่แสดงในแบบรายสัปดาห มีแถบสีชมพูเขมเพื่อบอกความเสี่ยง
เชนเดียวกัน หากความเสี่ยงปานกลาง แถบนี้จะเปนสีเหลือง และหากปลอดภัยจากความเสี่ยงแถบนี้
จะเปนสีฟา  
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ภาพที่ 4-34 ภาพแสดงหนา History ที่แสดงขอมลูแบบรายวัน 

 

 

ภาพที่ 4-35 ภาพแสดงหนา History ที่แสดงขอมูลแบบรายสัปดาห 
 
 หนาเมนู Profile ใชโทนสีขาวและตัวหนังสือสีเทาเปนหลักเพื่อใหอานขอมูลตางๆไดงาย ดัง
ภาพที่ 4-36 
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ภาพที่ 4-36 ภาพหนาเมนู Profile ของแอปพลิเคชัน Make A Move 
 
 เมนูสุดทายคือเมนู Settings สําหรับการตั้งคาเวลา เลือกใชพื้นหลังสีขาวตัวหนังสือสีเทา ให
เห็นขอมูลไดงาย มีปุมสวิตชเปดปดการแจงเตือน เมื่อเปดจะเปนสีฟา และเมื่อปดจะเปนสีชมพูเขม 
ดังภาพที่ 4-37  

 

ภาพที่ 4-37 ภาพแสดงหนาเมนู Settings 
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4. การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
     4.1 Application Use Case Diagram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4-38 ภาพ Use Case ของแอปพลเิคชัน 
 
 
 
 
 

OFFICER 

UC01 : REGISTER USER 

UC02 : LOG IN 

UC03 : VIEW PROFILE 

UC04 : VIEW STRETCHES 

UC05 : PLAY CHALLENGES 

UC06 : SHOW CHARACTER 

UC07 : SEE HISTORY 

UC08 : CUSTOMIZE 
SETTINGS 
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 4.2 Application Use Case Description 
ตารางที ่4-1 Use Case Description : Register user 

Use case ID UC01 
Use-Case Name  
 

Register user 

Brief Description  
 

ผูใชงานทําการลงทะเบยีนผูใชใหมเพื่อเริ่มใชงาน 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System response 

1. ผูใชงานทําการสมัครสมาชิก 1.1 ระบบประมวลผลวาอเีมล
ผูสมัครมผีูใชแลวหรือไม 
1.2 หากไมซ้ํากับขอมูลเกา ระบบ
เก็บขอมูลลงฐานขอมูล 

 
ตารางที ่4-2 Use Case Description : Log In 

Use case ID UC02 
Use-Case Name  
 

Log In 

Brief Description 
 

ผูใชทําการล็อกอินเขาสูระบบชองแอปพลิเคชันเพื่อเขาใชงาน 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชกรอกอเีมลและรหสัผานเพือ่
ล็อกอินเขาสูระบบ 

1.1 ระบบตรวจสอบอเีมลผูใชและ
รหสัผานกบัฐานขอมลู 

1.2 หากรหสัถูกตอง ผูใชจะเขาสู
ระบบ หากไมถูกตอง ผูใชตอง
กรอกขอมูลใหมอีกครั้ง 
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ตารางที่ 4-3 Use Case Description : View Profile 

Use case ID UC03 
Use-Case Name  
 

View Profile 

Brief Description  
 

ผูใชงานดแูละแกไขโปรไฟลของตนเอง 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชงานกดเขาดูโปรไฟลตนเอง 
 

2. ผูใชงานแกไขขอมูลในโปรไฟล 
 

1.1 ระบบดงึขอมลูสวนตัวของผูใช 
และกิจกรรมตางๆจากฐานขอมลู 

2.1 ระบบเปลี่ยนแปลงขอมลูและ
จัดเกบ็คาลงในฐานขอมูล 

 
ตารางที ่4-4 Use Case Description : View Stretches 

Use case ID UC04 
Use-Case Name  
 

View Stretches 

Brief Description  
 

ผูใชงานเลือกดูวิธีการบรหิารรางกาย 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชงานทําการเลือกการบริหาร
รางกายที่ตองการ 

2. ผูใชงานกดเริ่มการทําการบริหาร
รางกาย 

1.1 ระบบแสดงขอมลูทีผู่ใชเลือก
ขึ้นมา 

2.1 ระบบเริม่การทํางานของ
นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง 
2.2 หากผูใชทําจนครบเวลา จะ
เก็บขอมูลลงไวในฐานขอมูล 
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ตารางที ่4-5 Use Case Description : Play Challenges 

Use case ID UC05 
Use-Case Name  
 

Play Challenges 

Brief Description  
 

ผูใชงานเลือกเลนกจิกรรมเพื่อบริหารรางกาย 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชกดเขาสูหนาเลนกจิกรรม 
2. ผูใชงานทําเลือกเมนูกจิกรรมที่

ตองการ 
3. ผูใชกดเริม่เลนกจิกรรม 

1.1 แสดงรายการกิจกรรม 

2.1 ระบบแสดงรายละเอียด
เงื่อนไขกิจกรรมทีผู่ใชตองทํา
ขึ้นมา 

3.1 ระบบเริม่การทํางานของ
นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง และ 
เซนเซอร Accelerometer หรือ 
GPS   
3.2 เก็บขอมลูวามีการทํากิจกรรม
จากผูใชลงในฐานขอมลู 

 
ตารางที ่4-6 Use Case Description : Show Character 

Use case ID UC06 
Use-Case Name  
 

Character Status 

Brief Description  
 

หนาหลักของแอปพลิเคชัน มีตัวละครแสดงอารมณ 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชกดเขาหนาหลักแอปพลิเคชัน 1.1 ดึงขอมูลจากฐานขอมลูขึ้นมา
วามีการบริหารรางกายลาสุด
เมื่อใด แลวนํามาคํานวณ แสดง
ภาพตัวละครที่ตรงกบัเงือ่นไขนั้นๆ 



48 

 
ตารางที ่4-7 Use Case Description : See History 

Use case ID UC07 
Use-Case Name  
 

See History 

Brief Description  
 

ผูใชเรียกดปูระวัติการทํากจิกรรมยอนหลัง 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1.ผูใชเลือกประเภทของการแสดงผล
ตามวัน สปัดาห หรือตลอดการใช
งาน 

1.1 ระบบดงึประวัติกิจกรรมจาก
ฐานขอมูล 
1.2 ระบบประมวลผลขอมูลที่
ไดมาแสดงในรปูแบบกราฟ และ
สรปุการประเมินความเสี่ยง 

 
ตารางที ่4-8 Use Case Description : Customize Settings 

Use case ID UC08 
Use-Case Name  
 

Customize Settings 

Brief Description  
 

ผูใชทําการตัง้คาตางๆสําหรับแอปพลเิคชัน 

Actor  ผูใชงานแอปพลิเคชัน 
 Actor action System respond 

1. ผูใชกดปุมเขาหนาตั้งคาแอปพลเิค
ชัน 

2. ผูใชงานทําการเปลี่ยนการตั้งคา
ตางๆ 

1.1 เขาสูหนาต้ังคา เรียกแสดงคา
เดิมที่มกีารตัง้ไว 
2.1 ระบบทําการบันทึกคาใหม
สําหรับแอปพลเิคชัน 
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4.3 Class Diagram 

 

ภาพที่ 4-39 ภาพ Class Diagram 
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4.4 Sequence Diagram  

Sequence Diagram : UC01 Register 

 
ภาพที่ 4-40 ภาพ Sequence Diagram ของ UC01 Register 
 
Sequence Diagram : UC02 Log In 

 

ภาพที่ 4-41 ภาพ Sequence Diagram ของ UC02 Log In 
 

Sequence Diagram : UC03 Profile 

 
ภาพที่ 4-42 ภาพ Sequence Diagram ของ UC03 Profile 
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Sequence Diagram : UC04 View Stretches 

 
ภาพที่ 4-43 ภาพ Sequence Diagram ของ UC04 View Stretches 
 
Sequence Diagram : UC05 Challenges 

 
ภาพที่ 4-44 ภาพ Sequence Diagram ของ UC05 Challenges 
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Sequence Diagram : UC06 Character Status 

 
ภาพที่ 4-45 ภาพ Sequence Diagram ของ UC06 Character Status 
 
Sequence Diagram : UC07 View History 

 

ภาพที่ 4-46 ภาพ Sequence  Diagram ของ UC07 View History 
 
Sequence Diagram : UC08 Settings 

 
ภาพที่ 4-47 ภาพ Sequence Diagram ของ UC08 Settings 
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4.5 Activity Diagram  

Activity Diagram : UC01 Register 
ตารางที่ 4-9 Activity Diagram : UC01 Register 

 
 
Activity Diagram : UC02 Log In 
ตารางที่ 4-10 Activity Diagram : UC02 Log In 

 
 
Activity Diagram : UC03 View Profile 
ตารางที่ 4-11 Activity Diagram : UC03 View Profile 
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Activity Diagram : UC04 View Stretches 
ตารางที่ 4-12 Activity Diagram : UC01 View Stretches 

 
 
Activity Diagram : UC05 Move Challenge 
ตารางที่ 4-13 Activity Diagram : UC05 Move Challenge 
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Activity Diagram : UC06 Character Status 
ตาราง 4-14 Activity Diagram : UC06 Character Status 

 
 
Activity Diagram : UC07 View History 
ตารางที่ 4-15 Activity Diagram : UC07 View History 

 
 
Activity Diagram : UC08 Settings 
ตารางที่ 4-16 Activity Diagram : UC08 Settings 
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4.6 Database Diagram 

 
ภาพที่ 4-48 แสดงฐานขอมูล 

 
4.7 Database Description 

ตารางที ่4-17 แสดงตารางดาตาเบส user 

Name Description Type 
userId ลําดับผูใช Int 
email อีเมล Varchar (100) 

password รหสัผาน Varchar(30) 
userName ชื่อผูใช Varchar(30) 
fullName ชือ่จริงผูใช Varchar(255) 
userImg ภาพประจําตัวผูใช Varchar(30) 
userChar ตัวละครประจําตัวผูใช Int 

 
ตารางที ่4-18 แสดงตารางดาตาเบส Character 

Name Description Type 
charId รหสัตัวละคร Int 

charImg ภาพตัวละคร Varchar(1) 
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ตารางที ่4-19 แสดงตารางดาตาเบส Stretch 

Name Description Type 
stretchId ลําดบัทาบรหิารรางกาย Int 

stretchIcon ไอคอนทาบรหิารรางกาย Varchar(30) 
stretchName ชื่อทาบรหิารรางกาย Varchar(30) 
stretchDesc คําอธิบายการบริหารรางกาย Varchar(255) 
stretchTime เวลาในการบรหิารรางกาย Int 

 
ตารางที ่4-20 แสดงตารางดาตาเบส Challenge 

Name Description Type 
challengeId รหสักิจกรรม Int 

challengeName ไอคอนกิจกรรม Varchar(20) 
challengeDesc คําอธิบายกิจกรรม Varchar(255) 
challengeIcon ไอคอนกิจกรรม Varchar(30) 
countShake จํานวนครั้งที่ขยบั Int 

distance ระยะทาง float 
 

ตารางที ่4-21 แสดงตารางดาตาเบส History 

Name Description Type 
historyId ลําดับบันทึกประวัติกจิกรรม Int 

MoveType ประเภทกจิกรรม Varchar(10) 
Activity กิจกรรมที่ทํา Varchar(30) 
Result ผลการทํากิจกรรม Varchar(3) 
Shake จํานวนครั้งที่ขยบั Int 

Distance ระยะทาง float 
createdAt เวลาทีส่ิ้นสุดกจิกรรม TIME 

 



 
 

 

บทที ่ 5 

ผลการดําเนนิงาน ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 

 
หลังจากการดําเนินการพัฒนาโครงการจุลนิพนธเรื่องแอปพลิเคชันเตือนการบริหาร

รางกายเพื่อปองกันการเกิดอาการออฟฟศซินโดรมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส ผูจัดทําไดสรปุผลการ
ดําเนินการดําเนินงาน ปญหา ขอจํากัด และแนวทางในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผลการดําเนินงาน 

การจัดทําโครงงานจุลนิพนธนี้สําเร็จขึ้นไดจากการศึกษา และพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสิ่งที่ไดรับจากการดําเนินงานมีดังนี้ 

1. แอปพลิเคชันสามารถชวยเตือนและกระตุนใหกลุมคนทํางาน มีความตื่นตัวกับอาการ
ออฟฟศซินโดรม และมีการบริหารรางกายระหวางวัน เมนู Settings ชวยใหผูใชสามารถตั้งคาการ
เตือนไดตรงกับความตองการยิ่งขึ้น 

2. แอปพลิเคชันชวยแนะนําทาทางและกิจกรรมการบริหารรางกายตางๆไดจากเมน ู
View Stretches และ Move Challenge ชวยใหผูใชรูทาทางในการผอนคลายความเมื่อยลาจากการ
ทํางานพรอมทั้งการออกกําลังการ เคลื่อนที่ และเดินว่ิง เพื่อชวยเสริมสรางสุขภาพใหดีขึ้นได 

3. แอปพลิเคชันสามารถชวยประเมินความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
รางกายเบื้องตน โดยอางอิงจากพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูใชจากเมนู History แกผูใชได ทํา
ใหผูใชเห็นภาพการบริหารรางกายของตนเองไดชัดเจนมากขึ้นวาควรมีการปรับปรุงอยางไรเพื่อ
หลีกเลี่ยงอาการออฟฟศซินโดรม 
 
ผลการทดสอบและประเมินจากผูใชงาน 

การจากการทดสอบการใชงานจริงกับกลุมผูใชงานเปาหมายทั้งหมด สามารถสรุปผลการ
ประเมินไดผลดังนี้ 

1. ผลการใชงานจากผูใชแอปพลิเคชนั 
ผูทดลองใชงานแอปพลิเคชันมีจํานวนทั้งหมด 20 คน ไดผลประเมินจากผูทดลองใช

งานแอปพลิเคชันดังตอไปนี ้
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ตาราง 5-1 ตารางผลการประเมินการใชงานจากผูใชแอปพลเิคชัน 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดวางองคประกอบของงาน  80% 15% 5% 
  

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย 75% 25%    

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม  65% 25% 10% 
  

4. ความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของงาน  60% 20% 20% 
  

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม  80% 10% 10% 
  

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง  ไมมปีญหาจากการใชงาน 90% 10%    

2. ประสทิธิภาพการทํางานด ีสามารถแสดงผลไดตอเนื่อง 65% 20% 15% 
  

3.  สามารถเรียนรู หรือเขาใจหลักการใชงานของแอปพลเิคชันได
งาย  

60% 30% 10% 
  

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 70% 20% 10% 
  

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด จุดประสงคและฟงกชันการทํางานของแอปพลเิค
ชัน  

65% 15% 5% 5% 
 

2. ฟงกชันตางๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 75% 20% 5%  
 

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากการใชแอปพลเิคชัน 85% 15%   
 

4. ชวยเตือน ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการบรหิารรางกาย และปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อปองกันอาการออฟฟศซินโดรมไดจริง 

75% 15% 10%  
 

5. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดออฟฟศซินโดรมไดในเบื้องตน 70% 10% 20%  
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ตาราง 5-1 ตารางผลการประเมินการใชงานจากผูใชแอปพลเิคชัน(ตอ) 

หมวดภาพรวมของโครงการ  

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 65% 20% 10% 5% 
 

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 55% 20% 10% 15% 
 

3. มีความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 60% 15% 10% 5% 
 

 
ผลการใชงานจากผูประเมินสรุปโดยแบงแยกตามหมวดไดดังนี้ หมวดการออกแบบ 

กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 14 คน หรือ 70%  หมวด
ฟงกชันการทํางาน กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 14 คน 
หรือ 70%  หมวดเฉพาะ กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ 5 มากที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 13 
คน หรือ 65%  และหมวดภาพรวมของโครงการ กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจอยูที่ระดับ 5 มาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยคิดเปน 15 คน หรือ 75% 
 
ปญหาที่พบ 

1. ความเขาใจของผูใชตอการใชงานครั้งแรกยังไมคอยดีนัก ควรมี Navigation เริ่มตน 
เพื่อแนะนําการใชงานอยางคราว เพื่อทําใหผูใชเขาใจแอปพลิเคชันไดงายขึ้น 

2. บางฟงกชันมีความหนวง ทํางานชา ทําใหการใชงานไมตอเนื่องเทาที่ควร  
3. ถาไมเชื่อมตออินเตอรเน็ตจะไมสามารถเก็บขอมูลลงฐานขอมูล Parse ได ตองมีการ

ปรับปรุงระบบหลังบานเพื่อใหทํางานรวมกับแอปพลิเคชันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางจาก GPS 

 
ขอจํากัดของระบบ 

1. ตองมีอุปกรณโทรศัพทไอโฟน และมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตตลอดเวลาเพื่อเชื่อมตอ 
GPS ที่ใชในการแทรค็ระยะทางการเดิน หรือวิ่งของผูใช 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาตอในอนาคต 

1. ถาทํากราฟกใหมีการขยับทาทาง เพิ่มเสียงบาง หรือมีกราฟกตัวการตูนที่เปนเฉพาะ
กับตัวผูใชจะทําใหยิ่งดูนารักและดึงดูดตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 

2. เพิ่มสวนของ Challenge ใหมีใหเลือกไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเปน
ประโยชนตอผูใชแลวยังชวยเพิ่มความสนุกสนานและนาสนใจไดดวย 

3. ถามีการเพิ่มสวนของ Social Network เขาไปในตัวแอปพลิเคชัยจะชวยใหสามารถ
เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอผูอื่นได และยังเปนการนําเสนอแอปพลิเคชันใหเปนที่รูจักไดงายขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลเิคชนัเตือนการบริหารรางกายเพือ่ปองกันการเกดิ

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

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ 

เรื่อง แอปพลิเคชันเตือนการบริหารรางกายเพื่อปองกันอาการออฟฟศซินโดรม 

นางสาววรรณิตา คํานุย รหสันักศึกษา 13530244 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง ใหทําเครือ่งหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดับความพงึพอใจ จากความพึงพอใจมากทีสุ่ด (ระดับ
5) จนถึงพึงพอใจนอยที่สุด (ระดับ1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดวางองคประกอบของงาน  16 3 1 
  

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย 15 5 
   

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม  13 5 2 
  

4. ความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของงาน  12 4 4 
  

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม  16 2 2 
  

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง  ไมมปีญหาจากการใชงาน 18 2 
   

2. ประสทิธิภาพการทํางานด ีสามารถแสดงผลไดตอเนื่อง 13 4 3 
  

3. สามารถเรียนรูหรอืเขาใจหลกัการของแอปพลเิคชันไดงาย 12 3 5 
  

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 14 4 2 
  

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด จุดประสงคและฟงกชันการทํางานของแอปพลเิค
ชัน  

13 3 2 2 
 

2. ฟงกชันตางๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 5 4 1   

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากการใชแอปพลเิคชัน 17 3    

4. ชวยเตือน ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการบรหิารรางกาย และปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อปองกันอาการออฟฟศซินโดรมไดจริง 

15 3 2   

หัวขอการประเมินผล ระดับความพึงพอใจ 
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5 4 3 2 1 

หมวดภาพรวมของโครงการ      

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 13 4 2 1  

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 11 4 2 3  

3. มีความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 12 3 4 1  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ 

เรื่อง แอปพลิเคชันเตือนการบริหารรางกายเพื่อปองกันอาการออฟฟศซินโดรม 

นางสาววรรณิตา คํานุย รหสันักศึกษา 13530244 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คําชี้แจง ใหทําเครือ่งหมาย ✓ (ถูก) ในชองระดับความพงึพอใจ จากความพึงพอใจมากที่สุด (ระดับ
5) จนถึงพงึพอใจนอยท่ีสุด (ระดับ1) 

หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดวางองคประกอบของงาน  80% 15% 5% 
  

2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานเขาใจงาย 75% 25% 
   

3. การใชสีในงานมีความเหมาะสม  65% 25% 10% 
  

4. ความเปนอันหนึง่อันเดียวกันของงาน  60% 20% 20% 
  

5. กราฟกที่ใชเปนสวนประกอบ มีความเหมาะสม  80% 10% 10% 
  

หมวดฟงกชันการทํางาน 

1. ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง  ไมมปีญหาจากการใชงาน 90% 10%    

2. ประสทิธิภาพการทํางานด ีสามารถแสดงผลไดตอเนื่อง 65% 20% 15% 
  

3.  สามารถเรียนรู หรือเขาใจหลักการใชงานของแอปพลเิคชันได
งาย  

60% 30% 10% 
  

4. สามารถใชงานไดสะดวก ใชฟงกชันตาง ๆ ไดงาย 70% 20% 10% 
  

หมวดเฉพาะ 

1. เขาใจแนวคิด จุดประสงคและฟงกชันการทํางานของแอปพลเิค
ชัน  

65% 15% 5% 5% 
 

2. ฟงกชันตางๆ มีประโยชน ใชงานไดจริง 75% 20% 5%  
 

3. ผูใชงานไดรับประโยชนจากการใชแอปพลเิคชัน 85% 15%   
 

4. ชวยเตือน ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการบรหิารรางกาย และปริมาณที่
เหมาะสม เพื่อปองกันอาการออฟฟศซินโดรมไดจริง 

75% 15% 10%  
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หัวขอการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

5. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดออฟฟศซินโดรมไดในเบื้องตน 70% 10% 20%   

หมวดภาพรวมของโครงการ  

1. ผูใชใชงานแลวเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 65% 20% 10% 5% 
 

2. ผูใชใชงานแลวเกิดการจดจําภาพลักษณได 55% 20% 10% 15% 
 

3. มีความเปนมิตรกับผูใชงาน ใชงานงาย เรียนรูงาย 60% 15% 10% 5% 
 

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