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อาจารย์ปานรวี พุ่มเข็ม อาจารย์พสุพงษ์ ประเสริฐรุ่งเรือง อาจารย์ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง  
  กราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ค าแนะน า โอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์ 
อันมีค่ายิ่งของการเป็นนักศึกษาตลอดสี่ปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณเพ่ือนรุ่นแปดเอกเว็บไซต์และสื่อ
โต้ตอบทุกคน ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดุจญาติพ่ีน้อง จนส าเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสบ
ความส าเร็จมาได้ด้วยดี  

ช่วงชีวิตของการศึกษาส าเร็จและเกิดขึ้นได้เพราะพระคุณของบิดามารดา รวมถึงผู้มีพระคุณ 
ทุกท่าน คุณค่าอันใดที่ก่อเกิดจากการจัดท าโครงการจุลนิพนธ์เล่มนี้ ขอน้อมบูชาแด่ผู้มีพระคุณทุก 
ประการ  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา  

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีการใช้
งานกันอย่างแพร่หลายและมีความพัฒนาไปมาก ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การอํานวยความสะดวก 
ในการใช้งานต่าง ๆ จนอาจจะปฏิเสธได้ยากว่าผู้คนในปัจจุบันนั้นไม่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเทคโนโลยีถูกพัฒนาทางด้านนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกมากยิ่งข้ึนจึงเกิดโทรศัพท์ 
เคลื่อนที่อัจฉริยะ (Smart Phone) ขึ้นมาซึ่งนอกเหนือจากการใช้งานปกติผู้ผลิตโทรศัพท์ค่ายต่าง ๆ 
ยังพัฒนาตัวระบบและแอปพลิเคชัน (Application) ให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายและ
ความสามารถที่ทําให้โทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได ้ เป็นการตอบสนองการใช้งานของผู้
ใช้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

หนังสือหนังนับเป็นเครื่องมือสําคัญในการถ่ายทอดความรู้สึกรวมทั้งยังเป็นแหล่งสาระปัญญา 
สําคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่ออกมา ให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ยิ่งเมื่อสังคมก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูล 
ข่าวสารผู้ที่สามารถเข้าถึงข่าวสาร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ย่อมได้เปรียบกว่าผู้อ่ืนทั้งโอกาส 
และการบริการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงกล่าวได้ว่าหนังสือเป็นตัวทวีความ สําคัญและเป็นบ่อเกิด
แห่งโอกาส  

แต่ร้อยละ 90 ของหนังสือที่มักพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เป็นรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ ทําให้ผู้ที่
ไม่สามารถหรือไมส่ะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์นั้นไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้อ่ืน
ในสังคม เช่น ผู้พิการทางสายตา ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่มีปัญหาด้านสมาธิสั้นและรวมถึงผู้ที่มี 
ปัญหาทางด้านสายตาหรือผู้สูงอายุ ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า “ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์” ในส่วน 
ของผู้พิการทางสายตาถึงแม้ว่าจะมีอักษรเบลล์เข้ามาช่วยในเรื่องของการรับสื่อทางสิ่งพิมพ์ก็ตาม แต่
ยังมีอีกส่วนมากที่ไม่ได้รับการ ศึกษาในส่วนนั้นๆ อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรเบลล์ยังขาดแคลนทั้งใน
ด้านทรัพยากรผู้ผลิตหรือห้องสมุดที่จําเป็นต้องกระจายตัวเพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาสะดวกในการับ 
อรรถรส ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากสิ่งพิมพ์  

 ดังนั้นหากเรามองข้ามในด้านผู้พิการทางสายตาก็ยังคงเหลือในส่วนของผู้ที่ไม่สะดวกในการ
รับความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกัน ทั้งผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสืออกผู้มีปัญหาทางด้านสายตาแอป
พลิเคชันอ่านหนังสือเสียงบนระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนเป็นอีกทางเลือก หนึ่งที่จะช่วย
ลดหรือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเพ่ิมความสะดวกสบายให้ กับผู้ใช้ทั่วไป
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และยังแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาโดยตรง เช่น ผู้พิการทางสาย ตาและผู้ที่มีปัญหา
สายตาพร่าเลือน ด้วยหนังสือเสียงที่จะช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้งานและเป็นจุดเริ่ม ต้นของ
นักอาสาการ การให้คะแนนนักอ่านที่ชื่นชอบการเก็บค่าสถิติการอ่านด้วยหน่วยของเวลาและรวมถึง
การแบ่งหมวดประเภทของหนังสือเพ่ือเพ่ิม ความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์  

1.  เป็นทางเลือกหนึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตารวมทั้ งผู้ใช้
ทั่วไป ที่ไม่สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยปัจจัยต่างๆ  

2.  ลดประมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออักษรเบรลล์ซึ่ง
มีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง  

3.  เป็นศูนย์กลางที่จะรวมผู้มีจิตอาสามาอ่านหนังสือเสียงให้ผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ฟังเพ่ือ
ส่งเสริมความมีจิตอาสาให้แก่สังคมไทยในปัจจุบัน  

4.  ส่งเสริมโอกาสทางการอ่านหนังสือและพัฒนาการอ่านหนังสือของผู้อ่าน  
5.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์  
โครงการแอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส(iOS)มีความสามารและ

ขอบเขตของการใช้งานดังนี้  
1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป  

         1.1  ผู้ใช้งานสามารถเลือกหนังสือที่ทางผู้พัฒนาจัดไว้ให้ได้เพ่ืออ่านหรือฟังโดยแบ่งเป็น
หมวดหมู่ ดังนี้ หนังสือประเภททั่วไป ท่องเที่ยว การศึกษา และประเภทนิยาย  

       1.2  สามารถเป็นได้ท้ังผู้รับและผู้ให้โดยการฟังหรือการอ่านเพ่ือเพ่ิมหนังสือเสียงให้กับ
ห้อง สมุดด้วยระบบอัดเสียง  

       1.3  ผู้ใช้งานสามารถทําการเสนอหนังสือที่นอกเหนือจากหนังสือที่ผู้พัฒนาได้จัดไว้ให้
ได้ ด้วยตนเองโดยใส่รายละเอียดต่างๆตามแบบฟอร์มที่ได้กําหนดไว้ให้ ดังนี้ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง  

       1.4  ผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนนักอ่านที่ชื่นชอบได้แต่จําเป็นจะต้องเป็นนักอ่านในบท
นั้นเช่นกัน โดยสารมารถให้ได้เพียงบทละ 1 ท่านเพ่ือเป็นรางวัลนักอ่านดีเด่นในแต่ละบทหนังสือ  

2. ส่วนของผู้ดูแลระบบ  
 2.1  ผู้ดูแลระบบสามารถลบ หรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ ในกรณีที่เกิด การใช้

งานที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งานในรายนั้นๆ  
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 2.2  ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบหรือแก้ไขหนังสือและบทเพ่ือเป็นหนังสือที่ใช้สําหรับ
อัด เสียงบนแอปพลิเคชันได้  

 2.3  ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขสถานะของหนังสือหรือบทความได้ ดังนี้ เริ่บทความ 
จบบทความ เริ่มหนังสือ จบหนังสือ  

 2.4  ผู้ดูแลระบบสามารถตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลนักอ่านดีเด่นของแต่ละบท จากการให้
คะแนนนักอ่านดีเด่นของผู้ใช้ 
 
ขั้นตอนการศึกษา  

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจําเป็นต้องใช้ในการออกแบบ และวิธีการจัดทํา 
แอปพลิเคชัน รวมถึงในส่วนของผู้ดูแลระบบ (Adminstator) เช่น ตัวอย่างการอ่านหนังสือเสียงที่ 
ถูกต้อง เก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากหนังสือเสียงที่มีอยู่แล้วจากห้องสมุดคนตาบอด ห้องอ่าน 
หนังสือเสียงร้านหนังสือB2Sสาขาเซ็นทรัลเวิล์ด การรวบรวมหมวดหมู่หรือตัวอย่างหนังสือที่ สามารถ 
ให้ความรู้ได้และเหมาะกับการอ่าน การออกแบบการแสดงผลให้ง่ายต่อการใช้งานภาษาที่ต้องใช้ใน
การเขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อเว็บกับฐานข้อมูล การอัดเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟน 
(iPhone) เป็นต้น โดยการศึกษาผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งอินเทอร์เน็ต หนังสือ แอปพลิเคชัน ตัวอย่าง 
หรือสอบถามจากผู้รู้และคนรู้จัก  

2. รวบรวมข้อมูลมาคัดกรอง และแบ่งเป็นหมวดหมู่ของหนังสือรวมทั้งแยกส่วนของการ 
ใช้งาน โดยนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบโครงสร้างระบบให้ชัดเจนการใช้งานที่ 
เกี่ยวข้อง ความถูกต้องของข้อมูลระบบการใช้งานว่ามีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้ส่วน มากหรือไม่ทําการออกแบบฐานข้อมูลวางระบบการใช้งาน โครงสร้างของแอปพลิเคชันและ
เว็บไซต์ เช่น ระบบสมัครสมาชิก ระบบการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล ระบบการเพ่ิมหนังสือ ระบบการ
แก้ไขสถานะของหนังสือและบทความ ระบบการ เป็นต้น  

3. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการเพ่ือให้
ทราบถึง จุดเด่นและจุดด้อยของระบบ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น  

4. พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขตัวงาน  
5. เริ่มการจัดทําแอปพลิชัน และระบบของผู้ดูแลในเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้จริง  
6. ทดสอบการใช้งาน ประเมินผลและตรวจสอบความถูกต้องของการทํางานรวมทั้งหา 

ข้อบกพร่องจากการใช้งานจาก ผู้ใช้งานกลุ่มตัวอย่าง  
7. ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่โปรแกรมทํางานผิดพลาดจนสําเร็จเรียบร้อยพร้อมเผยแพร่ให้

สามารถนําไปใช้งานได้จริง  
8. สรุปผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง 
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ข้อจํากัดในการศึกษา  
1. การใช้งานพื้นท่ีบนเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
2. จําเป็นจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการโอเอสเอ็กซ์ (OS X) และโทรศัพทไ์อโฟนพัฒนา  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายและใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน  
2. ปลูกจิตจิตอาสาโดยอยู่บนพ้ืนฐานของนิสัยรักการอ่านและชอบการแบ่งปัน  
3. ลดประมาณการใช้กระดาษและต้นทุนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออักษรเบรลล์

ต้นทุนในการผลิตสูง  
4. เพ่ิมช่องทางในการอัดหนังสือเสียงและเพ่ิมหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา  
 

นิยามศัพท์  
แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง ซอฟต์แวร์ ( Software) ประเภทหนึ่งสําหรับการ ใช้

งานเฉพาะทาง  
ไอโฟน (iPhone) หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Telephone) ที่มีความสามารถในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ต (Internet) และมัลติมีเดีย (Multimedia) ได้ โดยใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) 
ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทแอปเปิล (Apple Computer Inc.)  

หนังสือเสียง (Audio Book) คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
นํามาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ  

ระบบหลังบ้าน หรือระบบหลังร้าน (Back office) หมายถึง ระบบที่จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้ดูแล
ระบบ (Administrator) สามารถใช้จัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ สําหรับโครงงานจุลนิพนธ์นี้ระบบหลังบ้าน
จะเป็นเว็บไซต์ (Website) ที่ใช้จัดการขอ้มูลที่จะแสดงในแอปพลิเคชัน  

เฟซบุ๊ก (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่ผู้ใช้สามารถ ทํา
ความรู้จักหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้คนอ่ืนได้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

เอกซ์โค้ด (XCode) สําหรับใช้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น 
ไอโฟน หรือไอแพด เป็นต้น  

ฐานข้อมูล (Database) กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนํามาเก็บรวบรวมเข้าไว้ ด้วยกัน
อย่างมีระบบทําให้เข้าถึงจัดการและปรับปรุงได้ง่าย ซึ่งในโครงงานจุลนิพนธ์นี้ได้ใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล Parse ในการพัฒนา  

ดาวน์โหลด (Download) หมายถึง การโอนย้ายไฟล์ หรือข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกหนึ่ง เช่น 
การโอนไฟล์ จากอินเทอร์เน็ต เข้ามาบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์ ไอโฟน  
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เอสอีโอ (SEO) มาจากคําเต็ม ๆ ว่า Search Engine Optimization ความหมายคือการ
ปรับแต่งเว็บไซต์และกระบวนการต่าง ๆ ของเว็บไซต์ตั้งแต่การออกแบบเขียนโปรแกรม จนถึงการโปร
โมตเว็บเพ่ือให้ติดอันดับต้น ๆ ของ Search Engine (เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Google, 
Never เป็นต้น)  

ระบบปฏิบัติการโอเอสเอกซ์ (OS X) คือ ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอิน
ทอช (Macintosh) ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานได้ง่าย ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ
ไอโอเอสจําเป็นต้องพัฒนาบนเครื่องที่ใช้ ระบบปฏิบัติการโอเอสเอกซ์ เท่านั้น  

แอปสโตร์ (App Store) ย่อมาจากคําว่า Application Store เป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ที่รวบรวมแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับโทรศัพท์อัจฉริยะรุ่นต่าง ๆ ได้แอปสโตร์มี
การแบ่งออก เป็นค่ายต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อให้รองรับกับโทรศัพท์รุ่นต่าง ๆ ที่ใช้งาน 
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บทที่ 2 

ทฤษฏี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฏี  

หนังสือหนังนับเป็นเครื่องมือสําคัญในการถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่ง
สาระปัญญาสําคัญ ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่ออกมาให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ ยิ่งเมื่อสังคมก้าวเข้า
สู่ยุคของข้อมูลข่าวสารผู้ที่สามารถเข้าถึงข่าวสารและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้ย่อมได้เปรียบกว่า
ผู้อื่นทัง้ด้านโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงกล่าวได้ว่าหนังสือเป็นตัวทวีความสําคัญ และเป็นบ่อ
เกิดแห่งโอกาส   

ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่องแอปพลิเคชันหนังสือเสียงบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส 
เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์และเกิดข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งสามารถ นําไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึง
ต้อง มีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมที่สามารถนํามาใช้ในโครงงานจุลนิพนธ์ โดย
ศึกษาแนวคิดและตัวอย่างทฤษฎีดังนี้  

1.  กรุงเทพเมืองหนังสือโลกปี 2556  
2.  หนังสือเสียง  
3.  เปิดโลกผู้ไม่รู้หนังสือและมองไม่เห็น  
4.  คุณสมบัติของโทรศัพท์ไอโฟนและแท็บแล็ตไอแพด  

 
กรุงเทพเมืองหนังสือโลกปี 2556 (bangkokreadforlife 2556)  
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงว่า กรุงเทพฯได้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นเมืองหนังสือโลก ในปี 2556 ซึ่งนับจากนี้ กทม.จะต้องเร่งเดินหน้าทําให้กรุงเทพฯเป็นเมือง 
หนังสือโลกตามเป้าหมาย "เหตุผลที่กรุงเทพฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก เพราะ 
กรุงเทพฯมีความมุ่งมั่นที่จะนําผู้มีส่วนได้เสียในวงการหนังสือทุกส่วน รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วม
มือกันพัฒนาการอ่านโดยได้นําเสนอแผนโครงการที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงการมี     
พันธสัญญาในระดับสูงที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการอ่านและหนังสืออย่างจริงจัง 
ความสําเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของภาคีการอ่าน กทม. ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน 89 องค์กร ดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 ซึ่งยังเป็นการเริ่มการรวมตัวครั้งแรก 
นอกจากนี้กทม.ยังตั้งเป้าให้คนกรุงเทพฯ อ่านหนังสือเพ่ิมข้ึนประมาณ 10-20 เล่มต่อปี  

 



7 

หนังสือเสียง (สมหมาย ตามประวัติ 2556)   
หนังสือเสียง (Audiobook) คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่

นํามาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่าน 
และผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟังได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ิมข้ึน หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จักมักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ 
MP3 แต่ในปัจจุบันได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สําหรับคนตาบอด เรียกว่าหนังสือ
เสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือน หนังสือ 
แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือน อ่านหนังสือ 
หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสมและความจําเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทําให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์หรือเครื่อง
เล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยํา ไม่ว่า จะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท 
หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคํา  

ในประเทศไทยห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเสียงให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดจํานวนมากทั้งหนังสือเสียงที่เป็นเทปคาสเซ็ทและที่อยู่ในรูปของแผ่นซีดีแต่ยังไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของผู้พิการทางสายตา ส่วนในต่างประเทศห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันและห้องสมุด CNIB 
ในแคนาดาให้บริการหนังสือเสียงฟรีแก่ผู้ที่บกพร่องด้านการมองเห็น 
 

เปิดโลกผู้ไม่รู้หนังสือและมองไม่เห็น (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553)  
นอกจากคนตาบอดแล้วหนังสือเสียงยังมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ผู้อ่านหนังสือไม่ออก รวมถึง

กลุ่มผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและบ้านเป็นเวลานาน ผู้ป่วยหลายคนทุกข์ใจกับอาการ เจ็บป่วย 
เมื่ออ่านหนังสือเสียงช่วยให้จิตใจสงบ มีความสุขมากขึ้น ส่วนคนอ่านบันทึกเสียงยังได้ฝึก การอ่าน
ออกเสียง ช่วยให้การลําดับเรื่องราวดีขึ้น “การทําหนังสือเสียงไม่ยาก เพราะเทคโนโลยี ปัจจุบัน
สามารถช่วยได้มาก บันทึกเป็นไฟล์เสียง หรือเทปคาสเซ็ต แล้วนําไปมอบที่มูลนิธิคนตาบอด ไทยได้
ทันทีแต่อรรถรสในการฟังนั้นขึ้นอยู่กับ น้ําเสียงของผู้ถ่ายทอดทําให้ไม่เหมาะกับโปรแกรม การ อ่าน
หนังสือสําเร็จรูป ซึ่งมูลนิธิฯ จะตรวจสอบ ความชัดเจนในการอ่านออกเสียงเป็นสําคัญ ที่ผ่านมา 
ได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้มาใช้บริการ หนังสือเสียงไม่ต่ํากว่า 50,000 คนต่อเดือน ประเภทหนังสือ 
ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คือ กําลังภายใน ตามด้วยหนังสือฮาวทู หนังสือคู่มือต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ 
อ่านยากไม่ค่อยมีคนสนใจ มาอ่านให้ฟัง” หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเสียงฯ กล่าว นางพจมาน พงษ์
ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ กล่าวว่า 
หนังสือเสียงยังเป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็กสายตาปกติที่อ่านหนังสือไม่ออก ช่วยสร้าง อรรถรสและ
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จินตนาการ ทั้งนี้ได้นําร่องในโรงเรียน จ.สุพรรณบุรี โดยจัดโครงการ ห้องสมุดเสียง หรือรุ่นพ่ีอ่าน
หนังสือให้น้องฟัง เป็นต้น  
 

คุณสมบัติของโทรศัพท์ไอโฟนและแท็บแล็ตไอแพด  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พัฒนาโดยบริษัทแอปเปิล เจ้าของคอมพิวเตอร์ ระบบแมคอินทอช 

(Macintosh) หรือที่เรียกว่าแมคคอมพิวเตอร์ (MAC Computer) นอกเหนือจากโทรศัพท์ ไอโฟน 
ก่อนหน้าที่ก็มีอุปกรณ์ที่ความสามารถใกล้เคียงกับไอโฟนมาก ๆ นั่นก็คือไอพอด ซึ่งมีอีก หลากหลาย 
รุ่นเลยทีเดียว เช่น ไอพอด ชัฟเฟิล เป็นเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาที่ไม่มีหน้าจอ ) ไอพอด ทัชและ 
แท็บแล็ตไอแพดซึ่งไอพอดทัชและไอแพดนี้ดูจะคล้ายกับไอโฟนมากที่สุดเพียงแต่ไม่สามารถใช้งานใน 
ด้านของ การโทรศัพท์ได้ โดยไอพอดทัชจะมีขนาดตัวเครื่องเท่ากับไอโฟน แต่ไอแพดจะมี ขนาดใหญ่ 
กว่าโทรศัพท์ไอโฟนและเครื่องไอแพดมีความน่าสนใจและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่เหมือนกัน ดังนี้  

1. ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
2.    หน้าจอเป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถแสดงได้ทั้งแนวตั้งและ

แนวนอนโดยเวลาที่ผู้ใช้หมุนตัวเครื่องการแสดงผลก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งหน้าจอของไอโฟน และไอแพด 
ในแต่ละรุ่นจะมีขนาดแตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1 ไอโฟน 3G และ 4 มีขนาด 3.5 นิ้ว  
2.2 ไอแพด 2 และ 3 มีขนาด 9.7 พิกเซล (Pixel)  

ความละเอียดหน้าจอ  
2.3 ไอโฟน 3G มีความละเอียด 480x320 พิกเซล  

2.3.1  ไอโฟน 4 มีความละเอียด 960x640 พิกเซล  
2.3.2  ไอแพด 2 มีความละเอียด 1024x768 พิกเซล  
2.3.3  ไอแพด 3 มีความละเอียด 2048x1536 พิกเซล  

2.4 รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา  
2.5 รองรับไฟล์ ระบบเสียง ดังนี้ AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, 

Audible (formats2, 3, and 4), Apple Lossless, AIFF and WAV  
2.6 รองรับไฟล์วีดีโอประเภท m4v, mp4, mov  
2.7 กล้องถ่ายได้ท้ังภาพและวีดีโอ  

2.7.1  ไอโฟน 3G มีความละเอียด 2 ล้านพิกเซล  
2.7.2  ไอโฟน 4 มีความละเอียด 5 ล้านพิกเซล  
2.7.3  ไอแพด 2 มีความละเอียด 0.7 ล้านพิกเซล  
2.7.4  ไอแพด 3 มีความละเอียด 5 ล้านพิกเซล  
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2.8  ความจุของไอโฟนเริ่มต้นตั้งแต่ 8 GB จนถึง 32 GB ส่วนไอแพดจะมีขนาด 
ความจุเริ่มที่ 16 GB ถึง 64 GB  

2.9  รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย เช่น UMTS/HSDPA, GSM/EDGE, Wi-Fi, 
Bluetooth 
 
ผลงานที่เกี่ยวข้อง  

 ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง แอปพลิเคชันหนังสือเสียงบนระบบปฎิบัติการไอโอเอส  
ผู้จัดจําเป็นต้องศึกษาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการทํางาและแนวคิดคล้ายคลึงกัน โดยศึกษาข้ันตอน  
กระบวนการทํางาน การจัดวางตําแหน่งองค์ประกอบ และขั้นตอนในการใช้งาน เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ 
มาปรยุกต์ใช้ให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นข้อมูลจริง สามารถนําไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ได้ 
คาดหวังไว้ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน ซึ่งได้ศึกษากรณีศึกษา 3 ตัวอย่าง ดังนี้  

กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน Audiobooks from Audible บนไอโฟน  
กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน Read For blind บนไอโฟน  
กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน Booktrack บนไอโฟน  

 
กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชัน Audiobooks from Audible บนไอโฟน  

 เป็นแอปพลิที่รวบรวมหนังสือเสียงของต่างประเทศซึ่งมีการเชื่อมต่อกับบริษัท Amazon  
และมีหนังสือเสียงให้เลือกมากมายส่วนมาเป็นภาษาอังกฤษ  
 

 
 

ภาพที่ 2-1 ไอคอนของแอปพลิเคชัน Audiobooks from Audible  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Audiobooks. ไอคอน. เข้าถึงเม่ือ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/audiobooks/id549150525?mt=8 
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ภาพที่ 2-2 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Audiobooks from Audible  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Audiobooks. หน้าหลัก. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/audiobooks/id549150525?mt=8 
 

มีการจัดวางการใช้งานได้อย่างดี ส่วนตรงกลางบอกว่าเรากําลังใช้งานในเรื่องใดอยู่โดยแบ่ง
ปุ่มเป็นสัดส่วน แสดฟังก์ชันหลักชัดเจนเพื่อให้สัเกตได้ง่าย 

 

 
 

ภาพที่ 2-3 หน้ากําลังเล่นแอปพลิเคชัน Audiobooks from Audible  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Audiobooks. หน้าเล่นไฟล์. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/audiobooks/id549150525?mt=8 
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การจัดวางปุ่มกดสามารถทําให้เข้าใจได้ทันทีว่าหน้านี้มีจุดประสงค์เพ่ืออะไรในการใช้งาน ซึ่ง
เป็นหลักสําคัญในการออกแบบ UI/UX ของแอปพลิเคชัน 

 

 
 

ภาพที่ 2-4 หน้าสะสม Badge ที่ได้จากการใช้งานของแอปพลิเคชัน  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Audiobooks. สะสมแต้ม. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/audiobooks/id549150525?mt=8 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน  
1. การจัดวางเป็นระเบียบทําให้ไม่เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน (User Friendly) 
2. แบ่งหมวดหมู่เป็นสัดส่วนและเข้าใจได้ง่าย  
จุดด้อยของแอปพลิเคชัน  
1. โทนสียังไม่เหมาะกับการใช้งานในการอ่านหนังสือ   
สรุปผลกรณีศึกษาท่ี 1 

 การจัดวางน่าสนใจมีลูกเล่นการใช้งานได้ดีเช่น การเลื่อนเพื่อเปลี่ยนหน้าเมนู แต่โทนสีดําทึบ
ไม่เหมาะแก่การนําไปใช้งานออกแบบ 
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กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชัน Read For blind บนไอโฟน  
แอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงสําหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งการใช้งานผู้ใช้งานจะต้องทําการ

อัปโหลดภาพปกหนังสือเอง ทางแอปพลิเคชันไม่ได้มีการจัดไว้ให้ และมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าหนังสือ 
เรื่องนั้นมีการอ่านไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์  

 

 
 

ภาพที่ 2-5 ไอคอนของแอปพลิเคชัน Read For blind  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Readfortheblind. ไอคอน. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/Readfortheblind /id549150525?mt=5 
 

 
 

ภาพที่ 2-6 หน้าแรก Read For blind  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Readfortheblind. หน้าแรก. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/Readfortheblind /id549150525?mt=5 
 

การจัดวางเป็นรูปแบบ Grid 4 ช่องใหญ่เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตหน้าปกหนังสือได้ง่าย 
และใช้เมนูเป็นแบบซ่อนเก็บเพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการแสดงหน้าหนังสือได้อย่างเต็มที่ 
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ภาพที่ 2-7 แสดงการอัดหนังสือเสียงของหนังสือ  
ที่มา : แอปพลิเคชัน Readfortheblind. บทความ เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/Readfortheblind /id549150525?mt=5 
 

การจัดวางเรียบง่ายไม่ซับซ้อน แต่รายละเอียดบางส่วนยังไม่ชัดเจน เช่น ปุ่ม อ่านเพ่ิมบทใหม่ 
ใช้สีเดียวกับวงกลมที่บอกเปอร์เซ็นต์ของการอ่านซึ่งไม่สามารถกดได้ การใช้สีเดียวกันแต่การทํางาน
ต่างกันอาจทําให้ผู้ใช้สับสน 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน  
1. ใช้โทนสีเหมาะกับการทําแอปพลิเคชันเกี่ยวกับหนังสือได้ดี  
2. การจัดวางเป็นระเบียบ เน้นจุดเด่นสําคัญอย่างชัดเจน เหมาะแก่การนําไปใช้งาน 
จุดด้อยของแอปพลิเคชัน  
1. เปอร์เซ็นต์ของการอ่านไม่สามารถสื่อได้ว่าจะครบ 100% อย่างไร ควรมีคําแนะนําใช้งาน 
2. ความสัมพันธ์ของสีปุ่มและไอคอนเป็นสีเดียวกัน ทําให้ผู้ใช้อาจสับสนได้จึงต้องหลีกเลี่ยง 
สรุปผลกรณีศึกษาที่ 2  

 โทนสีเหมาะแก่การนําไปใช้งานในการออกแบบ รวมทั้งการจัดวางที่เป็นระเบียบเข้าใจและใช้
งานได้ง่าย แต่ข้อเสียที่ควรหลีกเลี่ยงคือความคลุมเครือของการใช้สีปุ่มกด และไอคอน ไม่ควรให้มี
ความคล้ายคลึงกันนักเพราะจะทําให้ผู้ใช้งานสับสน 
 
 
 



14 

กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชัน Booktrack บนไอโฟน  
เป็นแอปพลิเคชันที่จําลองชั้นวางหนังสือโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนชัดเจนคือ My Library และ  

The Book Store แต่ข้อเสียคือหากต้องการฟังจําเป็นต้องซื้อ ซึ่งมีให้ทดลองใช้งานเพียง 5-10 นาท ี 
เท่านั้นของแต่ละเรื่อง 
 

 
 

ภาพที่ 2-8 ไอคอนของแอปพลิเคชัน  
ที่มา : แอปพลิเคชัน booktrack. ไอคอน. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/ booktrack /id549150525?mt=6 
 

 
 

ภาพที่ 2-9 ไอคอนของแอปพลิเคชัน  
ที่มา : แอปพลิเคชัน booktrack. หน้าแรก. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/ booktrack /id549150525?mt=6 

 
จําลองชั้นวางหนังสือเพ่ือให้รู้สึกถึงการอ่านหนังสือ แต่รายละเอียดของหนังสือเล็กไปจนไม่

สามารถอ่านได้ 
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ภาพที่ 2-10 แสดงรายละเอียดและสามารถอ่านได้พร้อมการฟัง  
ที่มา : แอปพลิเคชัน booktrack. เล่นหนังสือเสียง. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://itune/apple.com/us/app/ booktrack /id549150525?mt=6 

โทนสีไม่เหมาะแก่การใช้งานเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ การจัดวางปุ่มท้ังบนและล่างทําให้ผู้ใช้
ไม่สามารถเน้นได้ว่าควรโฟกัสไปที่จุดใด 

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน  
1. การออกแบบโดยใช้ชั้นวางเข้ามาออกแบบทําให้รู้สึกถึงความเป็นร้านหนังสือ 
2. มีการไฮไลท์ข้อความของตัวหนังสือตามไฟล์เสียง เพ่ิม ลด ขนาดของตัวหนังสือ 
จุดด้อยของแอปพลิเคชัน  
1. โทนสีไม่เหมาะแก่การใช้งาน  
2. การจัดวางค่อนข้างซับซ้อนเช่น การจัดวางปุ่ม  
สรุปผลกรณีศึกษาที่ 3 

 การจัดวางยังไม่น่าสนใจและไม่เหมาะแก่การออกแบบ แต่ข้อดีคือการใช้ชั้นวางหนังสือมาทํา
ให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในร้านหนังสือ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานที่จะควร
นําไปใช้คือการไฮลท์ข้อความตามเสียง การเพ่ิม ลดขนาดของตัวอักษร 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

สําหรับการปฏิบัติงานโครงงานจุลนิพนธ์ในหัวข้อแอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงบนระบบ  
ปฏิบัติการไอโอเอสผู้จัดทําจําเป็นต้องมีการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาระบบ เพ่ือให้
เป็นไปตามขอบเขต ของชิ้นงานที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนบรรลุวัตถุประสงค์และสําเร็จตามเป้าหมายที่
ได้กําหนดไว้ ดังนี้  

1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบการใช้งาน  
3. การออกแบบการแสดงผล  
4. การสร้างและพัฒนาระบบ  
5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ  
6. ประเมินผลการทํางาน  
7. จัดทําเอกสาร  
 
1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   
    1.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็นจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสัมผัส

และสอบถามจากผู้ใช้โดยตรง ซึ่งหมายถึงบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางสายตาจากนิทรรศการบทเรียน
ในความมืด ณ จามจุรีสแควร์ เช่นความต้องการของหนังสือที่ยังขาดแคลน การใช้งานหนังสือเสียง
โดยจากการสอบถามทราบว่าผู้พิการทางสายตาจะใช้การฟังหนังสือเสียงจาก ห้องสมุดเสียงของ 
สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่ง ประเทศไทและการโทรศัพท์เข้าไปฟังทางสายด่วน 1414 ซึ่งมี
ค่าใช้จ่าย  

    1.2  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่จําเป็นในการออกแบบและวิธีการจัดทําแอปพลิเคชัน รวมถึง
ระบบหลังบ้าน เช่น หลักการออกแบบแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส การแสดงผลให้ง่าย
ต่อการใช้งานและการสัมผัส ภาษาที่ต้องใช้เขียนแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อข้อมูล  และดึงข้อมูล
ระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์ให้เข้ากับฐานข้อมูล ออนไลน์เฟซบุ๊คมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เช่น การเข้าสู่ระบบ (Log In) เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด เป็นต้น  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบการใช้งาน  
    นําข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ ได้ทําการรวบรวมข้อมูลแล้วมาวิเคราะห์ ออกแบบ

ฐานข้อมูล ระบบโครงสร้างต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ เช่น ระบบสมัครสมาชิก ระบบดึงช้อ
มูลหนังสือ เพ่ืออ่าน ระบบอัดเสียง ระบบเพ่ิมหนังสือเพ่ืออ่านภายหลัง และระบบหลังบ้านข้อมูล
ต่างๆที่จําเป็น ต้องเก็บในฐานข้อมูล เป็นต้น  

 
3. การออกแบบการแสดงผล  
    เมื่อทําการวิเคราะห์และออกแบบระบบการใช้งานต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นแล้วจึงเริ่มทําการ 

ออกแบบการแสดงผลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันและส่วนของเว็บไซต์ที่ เป็นระบบหลังบ้าน 
โดยนําข้อมูล และเอกสารที่จําเป็นต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาและรวบรวมมาแล้วในขั้นต้นมาใช้ในการพิจารณา 
และออกแบบ โดยยึดหลักการออกแบบที่เรียกว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (User Friendly) เพ่ือให้ง่าย 
และสะดวกต่อการใช้งานทั้งนี้การออกแบบทั้งหมดจําเป็นจะต้องตอบสนองการใช้งานและเข้ากับการ
อ่านมากที่สุดเช่น การใช่โทนสีสบายตาเข้ามาช่วยเพื่อทําให้ผู้ใช้ไม่ปวดตากับสีที่จัดจ้านจนเกินไป โดย
การออกแบบนี้จะใช้โปรแกรม Adobe Photo Shop และ Adobe Illustrator ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้
จะทําการออกแบบหน้าตา (User Interface) ของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทั้งหมด 

 
4. การสร้างและพัฒนาระบบ  

เมื่อเข้าใจถึงกระบวนการทํางานทั้งหมดแล้วจึงเริ่มพัฒนาตัวแอปพลเคชันขึ้นโดยเริ่มจาก
การติดตั้งโปรแกรมที่จําเป็นต้องใช้ต่าง ๆ จากนั้นทําการศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งานวิธีการเขียน
โปรแกรม ด้วยภาษา Objective-C สําหรับใช้กับโปรแกรม XCode ในด้านการพัฒนาตัวแอปพลิเค
ชันและอีกส่วนหนึ่งคือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ที่จะใช้ในส่วนของการจัดการ
ระบบ หลังบ้านซึ่งใช้งานผ่านทางเว็บไซตรวมถึง การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบอ่ืน ๆ ให้สามารถใช้งานได้ ทําให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุด โดยโปรแกรมท่ีจําเป็นต้องใช้งานในขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบได้แก่  

4.1 XCode ใช้สําหรับเขียนแอปพลิเคชันบนระบบไอโอเอส  
4.2 Parse ระบบหลังบ้านและ database online 
 

5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ  
เมื่อการจัดทําเสร็จสิ้นจนสามารถนําไปใช้งานได้จริงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบ

ระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดของการทํางานทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันที่ตอบสนองการใช้งานของ
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ผู้ใช้งานทั่วไป และส่วนของระบบหลังบ้านที่ใช้งานเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  นําข้อเสนอ 
แนะข้อคิดเห็นมาพิจารณาแล้วจึงนําไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  
6. ประเมินผลการทํางาน  

หลังจากแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นแล้วจึงนําทําการประเมินผลการ
ทํางานในส่วนต่าง ๆ ว่ามีข้อสรุปออกมาเป็นเช่นไร  

 
7. จัดทําเอกสาร  

นําผลสรุปการดําเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ มารวบรวมแล้วจึงจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการจุลนิพนธ์นี้ทั้งหมดข้ึนเป็นรูปเล่มเพ่ือประกอบความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน  

 
8. แผนการดําเนินงาน  

ตารางต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
จุลนิพนธ์แอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสซึ่งอ้างอิงกับเดือนและปี
พุทธศักราชของการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 3-1 ตารางการแสดงแผนการดําเนินงาน  

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ปี 2556 ปี 2557 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษารวบรวมข้อมูล                             
วิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบและการ
ทํางาน 

                            

ออกแบบฐานข้อมูล 
เว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน 

                            

พัฒนาระบบ                             
ทดสอบและแก้ไข                             
สรุปผล                             
จัดทําเอกสาร                             
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือความสะดวกในการดําเนินโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์รวมถึงเป้าหมายที่ได้

กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องมีการวางแผนด้วยความละเอียดรอบคอบ ผู้พัฒนาจึงได้ทําการวิเคราะห์ และ
ออกแบบระบบตามรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ดังนี้  

 
1.  แนวคิดในการออกแบบ (tsecng  ngiseD) 
     จากการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการอ่านหนังสือควรมีการจัดวางที่ไม่แน่นหนา

จนเกินไปจนทําให้รู้สึกว่าอึดอัดและไม่น่าสนใจดังนั้นผู้พัฒนาจึงเน้นการออกแบบให้มีความเรียบง่าย
ไม่ซับซ้อนในการใช้งาน ทันสมัยและรู้สึกอยากอ่านหนังสือ  

 
2.  อารมณ์และโทนสี (Mnnd agd Tngs)  
     เนื่องจากการอ่านหนังสือบนแอปพลิเคชันผ่านบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนนั้นมีแสงสว่าง

ตลอดเวลาผู้พัฒนา จึงวิเคราะห์แล้วว่าควรเป็นโทนสีที่สบายตาและใช้โทนสีที่เป็นมิตรกับสายตาให้
มากที่สุด เพ่ือให้ผู้ใช้ รู้สึกและอยากอ่านหนังสือนาน ๆ โดยที่ไม่ปวดสายตากับสีสันสดจนเกินไป 

     2.1  สีหลักที่ใช้  

 
ภาพที่ 4-1 แสดงโลโก้ของแอปพลิเคชัน bookdio  
 

 
ภาพที่ 4-2 สีเขียว จะมี R = 57, G = 218, B = 185 
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ภาพที่ 4-3 สีเทาอ่อน จะมี ค่า R = 247 G = 247 B = 247 
 

 

ภาพที่ 4-4 สีเทาเข้ม จะมี ค่า R = 54  G = 54  B = 54 
 

2.2  ฟอนต์หลักที่ใช้  
 

 

ภาพที่ 4-5 ฟอนต์ TH Sarabun New (Regular) 
 

 

ภาพที่ 4-6 ฟอนต์ TH Sarabun New (Bold)  
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3.  ส่วนออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน (Uesr IgDsrfais)  
 3.1  การออกแบบแอปพลิเคชัน  
 

 
 

ภาพที่ 4-7 แสดงแบบร่างหน้าเข้าสู่ระบบ  
 

เป็นการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนในการใช้งานและเน้นความสําคัญของการใช้
งานให้ชัดเจนที่สุดซึ่งสังเกตได้ว่าแบ่งการเข้าสู่ระบบชัดเจนว่าผู้ใช้งานต้องการเข้าใช้งานด้วยการเข้าสู่
ระบบแบบใด โดยแบ่งเป็นด้านบนที่ใหญ่และชัดเจนที่สุดคือโลโก้ของ แอปพลิเคชันรองลงมาทาง 
ด้านซ้าย คือการเข้าสู่ระบบแบบลงทะเบียน ส่วนทางด้านขวาคือการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ้ค (Facebook) ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วแต่เหมาะสําหรับ ผู้ที่มีบัญชี
ของเฟซบุ้คอยู่แล้ว 
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ภาพที่ 4-8 แสดงแบบร่างหน้าลงทะเบียนการใช้งานใหม่  
 
หน้าลงทะเบียนสําหรับกรณีท่ีผู้ใช้งานไม่มีบัญชีของเฟซบุ้คและของแอปพลิเคชันอ่านหนังสือ

เสียง จึงจําเป็นจะต้องทําการลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีสําหรับใช้งานแบ่งการใช้งานมุมมองแบบซ้าย ไป
ขวา และบนลงล่าง 

 

 

ภาพที่ 4-9 แสดงแบบร่างหน้าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของแอปพลิเคชัน  
 

ใช้งานง่ายโดยเป็นมุมมองจากบนลงล่าง พร้อมช่องกรอกรายละเอียดชัดเจน 
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ภาพที่ 4-10 แสดงแบบร่างหน้าแสดงรายการหนังสือ (Book Feed)  
 

แสดงรายละเอียดของหนังสือที่ทางผู้พัฒนาได้จัดวางไว้ให้ในแอปพลิเคชัน  ซึ่งสามารถ 
เลือกใช้งานได้จากประเภทของหนังสือที่แบ่งออกแบบ 3 ประเภทหลัก ดังนี้  หนังสือประเภท 
วรรณกรรม นิยาย (Novel) หนังสือประเภททั่วไป (Life Style) หนังสือประเภทการศึกษา 
(Education) และหนังสือประเภทท่องเที่ยว (Travel)  

 

 

ภาพที่ 4-11 แสดงแบบร่างหน้าบทของหนังสือ (Chapter)  
 

แสดงจํานวนบทของหนังสือเรื่องนี้ โดยบอกว่าแต่ละบทมีผู้อ่านแล้วกี่คน หากผู้ใช้งาน 
ต้องการอ่านหนังสือก็สามารถแตะที่ตัวชื่อของบทเพ่ือเข้าไปสู่หน้าที่จะทําการอัดได้ 
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ภาพที่ 4-12 แสดงแบบร่างหน้าที่จะทําการอ่านหนังสือและอัดหนังสือเสียง  
 

ด้านบนสุดแสดงรายละเอียดของหนังสือว่าชื่อเรื่องอะไร บทที่เท่าไหร่ ชื่อผู้แต่ง จํานวนบท
ทั้งหมด ถัดมาคือผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะย่อขยายขนาดของตัวอักษรได้ตามความต้องการ และ
ต่อมาคือบทความของหนังสือที่ผู้อ่านจะใช้เพ่ือทําการอ่านซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดของหน้านี้และมีการ
แสดงแบบตัวหนังสือเลื่อนขึ้นอัตโนมัติโดยผู้ใช้งานสามารถเลือกระดับความเร็วได้  

 

 

ภาพที่ 4-13 แสดงแบบร่างหน้าหลังจากทําการอัดเสียงเรียบร้อยแล้ว 
 

แสดงว่าเราเคยได้ทําการอัดเสียงเรื่องอะไรไว้บ้าง โดยเรียงจากล่าสุดไว้ด้านบนซ่ึงผู้ใช้งาน 
สามารถเลือกเข้าไปฟังได้  
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ภาพที่ 4-14 แสดงแบบร่างหน้าที่ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมหนังสือที่ชื่นชอบได้ด้วยตนเอง  
 

โดยผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมหนังสือที่ไม่มีในแอปพลิเคชันตามที่ผู้พัฒนาได้จัดหาไว้ให้ได้ด้วย
ตนเอง และสามารถทําการอัดหนังสือเสียงได้ที่หน้านี้ ซึ่งมีรายละเอียดให้ผู้ใช้งานกรอกเพ่ือ ทําการ
เก็บบันทึกไว้และผู้อ่ืนสามารถเข้ามาบันทึกได้เช่นกัน 
 

 

ภาพที่ 4-15 แสดงแบบร่างหน้าเก็บบันทึกประวัติการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งาน  
 

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเคยอ่านหนังสือหมวดใด และเรื่องใด บทใดไว้บ้าง โดย
ได้มีระบบการเก็บบันทึกเวลารวมในการอ่านไว้ด้วย ทําให้ผู้ใช้งานทราบได้ว่าเคยอ่านหนังสือเสียง  
มาแล้วกี่นาที   กี่ชั่วโมง เพ่ือเป็นการวิจัยหาสถิติการอ่านต่อไป  
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ภาพที่ 4-16 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน  
 

เป็นการออกแบบโดยใช้โทนสีหลักคือสีเขียว เพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสบายสายตา ซึ่ง
รูปแบบการวางนั้นเป็นการมองแบบบนลงล่าง แบ่งแยกสัดส่วนการใช้งานคือส่วนของการ เข้าสู่ระบบ
ผ่านเครือข่ายออนไลน์เฟซบุ้ก และการเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ชื่อบัญชีของแอปพลิเคชัน  

 

 

ภาพที่ 4-17 แสดงหน้าเข้าสมัคร  
 

ลงทะเบียนเพ่ือเปิดใช้บัญชีของแอปพลิเคชันในการใช้งานซึ่งใช้หลักความรวดเร็วในการ 
สมัครใช้งานโดยกรอกเพียงชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และอีเมล์เพื่อไว้ใช้ในการรับ ข้อมูลข่าวสาร 
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ภาพที่ 4-18 แสดงหน้าแรกของหนังสือเพ่ือเลือกอ่าน  
 

แสดงปกของหนังสือแบบ 4 ภาพเพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา โดยมีชื่อหนังสือด้านล่างประกอบ 
 

 

ภาพที่ 4-19 แสดงหน้าบทความ  
 

หลังจากทําการเลือกหนังสือแล้วจึงเข้าสู่หน้าของการเลือกบทความที่ต้องการอ่านซึ่ งมีการ 
แสดงผลภาพปกหนังสือ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง สถานะและแสดงรายละเอียดของบทความ 
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ภาพที่ 4-20 แสดงหน้าของการบันทึกเสียง  
 

แสดงเนื้อหาของบทความโดยสามารถเพ่ิมหรือลดตัวอักษร ปรับการเคลื่อนที่ของตัวหนังสือ 
หยุดการเลื่อนอักษรอัตโนมัติ กลับสู่ด้านบนและทําการอัดเสียง 

 

 

ภาพที่ 4-21 แสดงหน้าเมื่อทําการบันทึกเสียงเสร็จสิ้น และแสดงการให้คะแนนนักอ่านที่ชื่นชอบ  
 

เมื่อทําการอัดเสียงเสร็จสิ้นแล้วผู้ใช้งานสามารถบันทึกนักอ่านที่ผู้อ่านชื่นชอบได้เพียง 1 คน 
โดยกดท่ีปุ่มสัญลักษณ์รูปดาวเพ่ือทําการโหวต  
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ภาพที่ 4-22 แสดงหน้าของการฟังไฟล์หนังสือเสียงของนักอ่านอาสา  
 

สามารถเลือกฟังไฟล์หนังสือเสียงจากนักอ่านอาสาได้ โดยมีเวลาของไฟล์เสียงนั้นเป็นส่วน 
ประกอบเพื่อบอกความยาวของไฟล์เสียง และสามารถแชร์ไฟล์เสียงนั้นผ่านเฟซบุ้คได้ 

 

 

ภาพที่ 4-23 แสดงหน้าของการค้นหาหนังสือที่ผู้ใช้งานต้องการ  
 

เป็นการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยสามารถเลือกการค้นหาจากชื่อของหนังสือ ผู้แต่ง และ  
ผู้ที่ทําการบันทึกเสียงหรือนักอ่านอาสาได้ เพ่ือให้การค้นหานั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 



30 

 

ภาพที่ 4-24 แสดงหน้าเพ่ิมหนังสือที่ชื่นชอบด้วยตนเอง  
 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ จึงมีระบบการเสนอหนังสือที่ผู้อ่านชื่นชอบได้ โดย
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเป็นข้อมูลในการส่งหนังสือที่ต้องการให้แอดมิน 
 

 

ภาพที่ 4-25 แสดงหน้าบันทึกหนังสือที่เคยได้อ่านไว้  
 

สามารถทําการเก็บหนังสือที่เคยอ่านได้ด้วยการแบ่งเป็นส่วนตัวและสาธารณะ และยังแสดง
ค่าสถิติของการอ่านท้ังหมดได้ 
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ภาพที่ 4-26 แสดงหน้าแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน  
 

แสดงแทบเมนูของหนังสือที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ รวมทั้งหมด(Bookdio) นิยาย(Novel) 
ทั่วไป(LifeStyle) การศึกษา(Education) การท่องเที่ยว(Travel) 

 

 

ภาพที่ 4-27 แสดงหน้าผู้ใช้งานทั้งหมดในส่วนของการจัดการระบบ  
 

แสดงรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด โดยสามารถทําการบล็อค แก้ไข เพ่ิม หรือลบ
ข้อมูลหรือบัญชีของผู้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม 



32 

 

ภาพที่ 4-28 แสดงหน้าเพ่ิมหนังสือและแสดงรายละเอียดของหนังสือทั้งหมด 
 

แสดงรายละเอียดของหนังสือทั้งหมด โดยสามารถทําการเลือกเพ่ือแก้ไข เพ่ิม หรือลบข้อมูล
หรือบัญชี 
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ภาพที่ 4-29 แสดงหน้าบทความทั้งหมดในส่วนของการจัดการระบบ  
 

แสดงรายละเอียดของบทความทั้งหมด โดยสามารถทําการแก้ไข เพ่ิม หรือลบข้อมูลได้ตาม
ความเหมาะสม 
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4.  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  
4.1  Application Use Case Diagram 

ภาพที่ 4-30 แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันในส่วนผู้ใช้งานทั่วไปและระบบหลังบ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC08: End Chapters 

UC09: End Books 

UC03: Activity Feed 

User 

UC01: Login 

UC04: Add Book 

UC05: Record 

UC02: Register 

 

UC06: Rating 

UC07: Block User 

 

 

Admin 
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ภาพที่ 4-31 แสดง Use Case Diagram ของแอปพลิเคชันในส่วนผู้ใช้งานทั่วไป 
 

4.2  Application Use Case Diagram Description  
 

ตารางที่ 4-1 เข้าสู่ระบบ (Log in) 

Use case ID UC01 

Use case name เข้าสู่ระบบ 

Brief description ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานกรอกชื่อและรหัสผ่านเพ่ือ

เข้าใช้งาน 

1.1  ระบบตรวจสอบชื่อและ

รหัสผ่าน 

1.2  หากไม่ถูกเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

Exception  

 
 

UC03: Activity Feed 

User 

UC01: Login 

UC04: Add Book 

UC05: Record 

book 

Chapter 

UC02: Register 

 

UC06: Rating 
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ตารางที่ 4-2 ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่ (Register) 

Use case ID UC02 

Use case name ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่ 

Brief description ผู้ใช้งานลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใหม่ 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานกรอกชื่อและรหัสผ่านเพ่ือ

สมัครบัญชีผู้ใช้งานใหม่ 

1.1  ระบบตรวจสอบว่าชื่อและ

รหัสผ่านซ้ํากันหรือไม่ 

1.2  หากซ้ํากันผู้ใช้งานต้อทําการ

ลงทะเบียนอีกครั้ง 

Exception  

 
ตารางที่ 4-3 แสดงหนังสือ (Activity Feed Book) 

Use case ID UC03 

Use case name แสดงหนังสือท้ังหมดของแอปพลิเคชัน 

Brief description ผู้ใช้งานเลือกหนังสือตามหมวดหมู่ที่ได้จัดไว้ 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่และ

หนังสือ 

1.1  ระบบแสดงหนังสือตาม

หมวดหมู่ที่ผู้ใช้งานทําการเลือก 

Exception  
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ตารางที่ 4-4 เลือกบทความที่ชื่นชอบ (Chapter) 

Use case ID UC04 

Use case name เลือกบทความจากหนังสือ 

Brief description ผู้ใช้งานเลือกบทความจากหนังสือ 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานเลือกบทความจากหนังสือ 1.1  ระบบแสดงบทความ 

Exception  

 
ตารางที่ 4-5 อ่านและบันทึกหนังสือเสียง (Record Book)  

Use case ID UC05 

Use case name อ่านและบันทึกหนังสือ 

Brief description ผู้ใช้งานเลือกอ่านหนังสือและบันทึกเสียง 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานทําการอ่านและบันทึก

หนังสือเสียง 

1.1  ระบบบันทึกเสียงจากผู้ใช้ลง

ฐานข้อมูล 

Exception  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

ตารางที่ 4-6 ให้คะแนนนักอ่านที่ชื่นชอบ (Rating) 

Use case ID UC06 

Use case name โหวตนักอ่านที่ชื่นชอบ 

Brief description ผู้ใช้งานเลือกนักอ่านที่ชื่นชอบและโหวต 

Actors ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ใช้งานโหวตนักอ่านที่ชื่นชอบ 1.1  ระบบตรวจสอบคะแนนนัก

อ่านที่ได้รับ 

1.2  ตรวจสอบว่าผู้ใช้งาน 1 คน

โหวตได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละ

บทความ 

1.3  ระบบบันทึกข้อมูล 

Exception  

 
4.3  Back Office Use Case Diagram 
  

 

 

ภาพที่ 4-32 แสดง Use Case Diagram ของผู้ดูแลระบบ(เว็บไซต์) 

UC02: Update/Delete 

Admin 

UC01: Login 

UC03: Add 

UC04: Block User 

UC05: End 

 

book 

Chapter 

book 

Chapter 
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4.4  Back Office Use Case Diagram Description  
 

ตารางที่ 4-7 เข้าสู่ระบบ (Log in)  

Use case ID UC01 

Use case name เข้าสู่ระบบ 

Brief description ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 

Actors ผู้ดูแลระบบ 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ดูแลระบบกรอกชื่อและรหัสผ่าน

เพ่ือเข้าใช้งาน 

1.1  ระบบตรวจสอบว่าชื่อและ

รหัสผ่านถูกต้องหรือไม่ 

1.2  ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

Exception  

 

ตารางที่ 4-8 เพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูล (Update / Delete)  

Use case ID UC02 

Use case name เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล 

Brief description ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 

Actors ผู้ดูแลระบบ 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าข้อมูล 

 2.  เลือกรายการที่ต้องการ 

      2.1  เพ่ิมข้อมูล 

            2.1.1 กรอกข้อมูล 

      2.2  แก้ไขข้อมูล 

            2.2.1 แก้ไขข้อมูล 

      2.3  ลบข้อมูล 

            2.3.1 ลบข้อมูล 

1.1  เรียกข้อมูลมาแสดง 

 

 

        2.1.1 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูล 

 

        2.2.1 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล 

 

        2.3.2 ลบจากฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-9 เพ่ิมหนังสือและบทความ (Add Book and Chapter) 

Use case ID UC03 

Use case name เพ่ิมหนังสือและบทความ 

Brief description ผู้ดูแลระบบเพ่ิมหนังสือและบทความ 

Actors ผู้ดูแลระบบ 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ดูแลระบบเลือกหนังสือ 

    1.1  เพ่ิมข้อมูลของบทความ 

            1.1.1 กรอกข้อมูล 

            1.1.2 บันทึกข้อมูล 

1.1  แสดงข้อมูล 

 

       

     1.1.2 จัดเก็บลงฐานข้อมูล 

Exception  

 
ตารางที่ 4-10 ห้ามการใช้งานของผู้ใช้ (Block User) 

Use case ID UC04 

Use case name ห้ามการใช้งานของผู้ใช้ 

Brief description ผู้ดูแลระบบห้ามการใช้งานของผู้ใช้ 

Actors ผู้ดูแลระบบ 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าแสดงผู้ใช้ 

2.  ผู้ดูแลระบบเลือกผู้ใช้งาน 

    2.1  บล้อคผู้ใช้งาน 

    2.2  บันทึกข้อมูล 

1.1  แสดงข้อมูล 

    

      2.1  ยับยั้งการใช้งานของผู้ใช้ 

      2.2  บันทึกลงฐานข้อมูล 

Exception  
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ตารางที่ 4-11 สถานะการใช้งานของหนังสือและบทความ (Status)  

Use case ID UC05 

Use case name สถานะการใช้งานของหนังสือและบทความ 

Brief description ผู้ดูแลระบบจัดการสถานะการใช้งานของหนังสือและบทความ 

Actors ผู้ดูแลระบบ 

 Actor action System respond 

 1.  ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าแสดง

สถานะการใช้งานของหนังสือและ

บทความ 

2.  ผู้ดูแลระบบเลือกหนังสือหรือ

บทความ 

    2.1  แก้ไขสถานะการใช้งานของ

หนังสือและบทความ 

    2.2  บันทึกข้อมูล 

1.1  แสดงข้อมูล 

 

      

      

     

      2.1  เปลี่ยนสถานะการใช้

งานของหนังสือและบทความ 

      2.2  บันทึกลงฐานข้อมูล 

Exception  
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4.5  Activity Diagram  
 
ตารางที่ 4-12 ขั้นตอนการทํางานของการเรียกดูข้อมูลในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน  

ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมูล แสดงหน้าจอ 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมูล 
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ตารางที่ 4-13 ขั้นตอนการทางานของการค้นหาข้อมูลในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกคําท่ี
ต้องการค้นหา 

แสดงข้อมูล 
 

แสดงหน้าจอ 

ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

ถูกต้อง ไมถู่กต้อง 
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ตารางที่ 4-14 แสดงขั้นตอนการทางานของการเพ่ิมข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงหน้าจอ 

กรอกข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมูล 

ถูกต้อง 
ไมถู่กต้อง 

เพ่ิมข้อมูลและ
บันทึก 

เก็บลงฐานข้อมูล 
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ตารางที่ 4-15 แสดงขั้นตอนการทํางานของการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน 

ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 
 
 

แสดงหน้าจอ 

กรอกข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมูล 

ถูกต้อง 
ไมถู่กต้อง 

แก้ไขข้อมูลและ
บันทึก 

เก็บลงฐานข้อมูล 

ยืนยันข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

ถูกต้อง ไมถู่กต้อง 
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ตารางที่ 4-16 แสดงขั้นตอนการทํางานของการลบข้อมูลในเว็บไซต์ระบบหลังบ้าน  

ผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ ระบบ ฐานข้อมูล 

    

 
 
 
 
 

 

ไมถู่กต้อง 

แสดงหน้าจอ 

เลือกข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

เรียกดูข้อมูล ดึงข้อมูล 

แสดงข้อมูล 

ถูกต้อง ไมถู่กต้อง 

กดลบข้อมูล 

ลบจากฐานข้อมูล 

ยืนยันการลบ 

ตรวจสอบข้อมูล
และความถูกต้อง 

ถูกต้อง แสดงข้อความ
ผิดพลาด 
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4.6  Database Diagram  
 

 

ภาพที่ 4-40 แสดงฐานข้อมูลของระบบหลังบ้านที่ทํางานร่วมกันกับแอปพลิเคชัน  
 

4.7  Database Description  
 

ตารางที่ 4-17 แสดงตารางดาต้าเบส User  

Name Description Type Example 

objectID รหัสผู้ใช้งาน String ZB0ODOAQ0v 

username ชื่อผู้ใช้งาน String farlaern 

password รหัสผ่านผู้ใช้งาน String 1504984 

userProfile รูปภาพผู้ใช้งาน String - 

userEmail อีเมล์ผู้ใช้งาน String far.la.ern@gmail.com 

userDuration สถิติการอ่านผู้ใช้งาน String 23 
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ตารางที่ 4-18 แสดงตารางดาต้าเบส Book 

Name Description Type Example 

objectID รหัสหนังสือ String duCzyprDR1 

book_name ชื่อหนังสือ String ขอให้เราโชคดี 

book_author ชื่อผู้แต่ง String แวววรรณ วงษ์วิวัฒน์ 

book_cover รูปภาพหนังสือ String - 

book_chpNumb จํานวนบทความ String 12 

book_type ประเภทหนังสือ String Travel 

 
ตารางที่ 4-19 แสดงตารางดาต้าเบส Chapter 

Name Description Type Example 

objectID รหัสบทความ String vpNut76g9y 

chapter_name ชื่อบทความ String การเดินทาง 

chapter_numb ลําดับบทค String 1 

chapter_txt เนื้อหาบทความ String 

ไม่ว่ามนุษย์จะรู้หรือพยายาม

เรียนรู้อะไรมากสักแค่ไหน แต่

ที่สุดก็มักมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดข้ึน

เสมอ... 

chapter_status สถานะ String on, off 
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ตารางที่ 4-20 แสดงตารางดาต้าเบส SoundFile  

Name Description Type Example 

objectID รหัสไฟล์เสียง String tMPUtuYyBn 

file_user ของผู้ใช้ Pointer<User> ZB0ODOAQ0v (farlaern) 

file_book ของหนังสือ Pointer<book> duCzyprDR1 (ขอให้เราโชคดี) 

file_chapter ของบทความ Pointer<chapter> vpNut76g9y (การเดินทาง) 

file_rec ไฟล์เสียง File tMPUtuYyBn.m4a 

file_duration เวลาในการอัด String 10.52 

file_public สถานะไฟล์เสียง String yes, no 

 
ตารางที่ 4-21 แสดงตารางดาต้าเบส Activity 

Name Description Type Example 

objectID รหัสการโหวต String YV0mXWxxEd 

fromUser จากผู้โหวต Pointer<User> bKRWsuIsqp (winadda) 

toUser ถึงผู้ได้รับโหวต Pointer<book> ZB0ODOAQ0v (farlaern) 

actChapter ของบทความ Pointer<chapter> vpNut76g9y (การเดินทาง) 

actFile ของไฟล์เสียง Pointer<soundFile> en6xTO3JIB 
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บทที่ 5  

ผลการด าเนินงาน ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการด าเนินงานและวิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลโดยการพัฒนาโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง 
Bookdio แอปพลิเคชันอัดหนังสือเสียงเพ่ือช่วยเพ่ิมจ านวนหนังสือเสียงที่ก าลังขาดแคลนเนื่องด้วย 
ปัจจัยหลายด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม      

การจัดท าโครงงานจุลนิพนธ์นี้ส าเร็จขึ้นจากการศึกษารวบรวมข้อมูลและฝึกปฏิบัติ พัฒนา
โปรแกรม อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลลัพท์ที่ใกล้เคียงและเป็นไปตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในครั้งแรก 
โดยสิ่งที่ได้รับจากการด าเนินโครงงาน มีดังนี้        

1. ผู้ใช้งานได้รับความรู้เพ่ิมเติมมากขึ้นจากการอ่านหนังสือเสียง และส่งเสริมการอ่าน 
2. ผู้ใช้งานมีสมาธิและใจอาสาในการอ่านมากข้ึน     
3. ผู้ใช้งานสามารถเผยแพร่หนังสือเสียงได้โดยผ่านทาง facebook  
 

สรุปผลการประเมินจากผู้ใช้งาน 
 จากการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มบุคคลจ านวนทั้งหมด แยกเป็นชาย 7 คน หญิง 19 คน 
แยกตามการศึกษามัธยมปลาย 4 คน ปริญญาตรี 20 คน และอนุปริญญา 2 คนจากผู้ทดสอบ 26 คน 
แยกตามอายุ 16-18 ปี จ านวน  6 คน, อายุ 21-30 ปีจ านวน 18 คน, อายุ 31 ปีขึ้นไปจ านวน 8 คน 

ผลประเมินทางด้านการออกแบบ  
1. ไม่พบความผิดพลาดของโปรแกรม  
     มีผู้ประเมินส่วนใหญ่ ใน 5 ระดับ คือความพึงพอใจมากที่สุดจ านวน 13 คน และระดับ4  

คือความพึงพอใจมาก จ านวน 13 คนเท่ากัน  
2. การวางรูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบของงานมีความเหมาะสม  
   มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 13 คน ระดับ5 คือ

ความพึงพอใจมากจ านวน 12 คน และระดับ3 คือ ความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน   
3. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม สื่อถึงความหมายในการใช้งาน  
   มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ5 คือ ความพึงพอใจมากที่สุดจ านวน 17 คน และ 

ระดับ4 คือ ความพึงพอใจมาก จ านวน 9 คน ผลประเมินทางด้านการท างาน  
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4. ความผิดพลาดของโปรแกรม ระบบสามารถท างานได้ถูกต้อง  
   มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 11 คน ระดับ5 คือ

ความพึงพอ ใจมากจ านวน 13 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 2 คน  
5. ประสิทธิภาพการท างานดี สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง  
   มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 9 คน ระดับ5 คือ

ความพึงพอใจมากจ านวน 11 คนและระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 6 คน  
6. สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่าย  
   มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือ ความพึงพอใจมากจ านวน 13 คน ระดับ5 คือ

ความพึงพอใจมากจ านวน 12 คน และระดับ3 คือ ความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน  
การประเมินการท างานเฉพาะด้าน  
1. ผู้ใช้ทราบถึงแนวคิดจุดประสงค์และฟังก์ชันการท างาน ของแอปพลิเคชัน  

มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 18 คน  ระดับ5 คือ
ความพึงพอใจมากจ านวน 6 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 2 คน  

2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง  
มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 11 คน ระดับ5  คือ 

ความพึงพอใจมากจ านวน 14 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน  
3. ผู้ใช้สนใจที่จะอ่านหนังสือเสียงมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

มีจ านวนผู้ประเมินส่วน ใหญ่ ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 9 คน ระดับ5 คือ 
ความพึงพอใจมากจ านวน 12 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 2 คน  

4. สะดวกสบายในการจัดท าหนังสือเสียง  
มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 5 คนระดับ5 คือ 

ความพึงพอใจมากจ านวน 17 คน และระดับ 4 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน 
5. หนังสือเสียงที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

มีจ านวนผู้ประเมิน ส่วนใหญ่ในระดับ4 คือความพึงพอใจมากจ านวน 16 คนระดับ5 คือ
ความพึงพอใจมากจ านวน 9 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน 

ผลการประเมินด้านภาพรวมของโครงงาน 
1. ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction)  

มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ 4  คือความพึงพอใจมาก จ านวน 8 คน ระดับ5  
คือความพึงพอใจมากจ านวน 15 คน และระดับ3 คือความพึงพอใจปาน กลางจ านวน 3 คน  

2. ผู้ใช้งานเกิดการจดจ าเอกลักษณ์ได้ 
มีจ านวนผู้ ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือ ความพึงพอใจมากจ านวน 13 คน ระดับ5 คือ
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ความพึงพอใจมากจ านวน 10 คน และระดับ3 คือ ความพึงพอใจปานกลางจ านวน 3 คน 
3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งาน ง่าย เรียนรู้ง่าย 

มีจ านวนผู้ประเมินส่วนใหญ่ในระดับ4 คือ ความพึงพอใจมากจ านวน 7 คน ระดับ5 คือ
ความพึงพอใจมากจ านวน 18 คนและระดับ3 คือความพึงพอใจปานกลางจ านวน 1 คน 
 
ปัญหาที่พบ 
 จากการพัฒนาโครงงานตามแผนงานและระยะเวลาที่วางแผนแล้วไว้นั้น โครงงานสามารถ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในส่วนที่เป็นโครงหลักของระบบ แต่ยังพบปัญหาในบางส่วน 
เช่นเทคโนโลยีหลายตัวที่น ามาปรับใช้เข้าด้วยกันรวมถึงความแปลกใหม่ของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง
ผลงานขึ้นมา จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสามารถใช้ร่วมกันได้ 
โดยแยกเป็นกรณีได้ดังนี้ 
 1. ข้อจ ากัดในการศึกษาข้อมูลเนื่องจากทาง apple ได้มีการอัพเดทโค๊ดซึ่งใช้เขียนแอปพลิเค
ชันอยู่ตลอดเวลา บางครั้งรูปแบบที่ท าเคยใช้ได้มาก่อนแต่เมื่อมีการอัพเดทแล้วท าให้โค๊ ดนั้น ไม่
สามารถใช้งานได้ หรือสามารถใช้ใน iOS นั้นๆหรือสูงกว่านั้นจึงสามารถใช้ได้ 
 2. ต้องมีการปรับปรุง ดัดแปลงแก้ไขโค๊ดให้สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมา ใน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามตรรกะที่ได้วางแผนไว้     
 3. มีการปรับปรุงลักษณะการท างานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน อาจมีความแตกต่างจากการ 
วางแผนในเบื้องต้นเล็กน้อย 
 
ข้อจ ากัดของระบบ  

1. ผู้ใช้งานจะต้องมีเครื่องโทรศัพท์ไอโฟนหรือไอพอดจากการทดสอบหลังจากมีการพัฒนา
โปรแกรม แล้วจ าเป็นจะต้องมีการทอสอบลงเครื่องจริงด้วย      

2. หลังจากมีการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วหากต้องการน าขึ้น App Store จ าเป็นจะต้อง 
สมัครเป็นนักพัฒนาของไอโฟน  (iPhone Developer)และจะต้องเสียรายปี ปีละ$99 เพ่ือที่จะ 
ท างานข้ึนไปบนตลาดออนไลน์ และแอปพลิเคชันจะต้องถูกตรวจสอบโดยบริษัท Apple อีกครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับผู้ที่สนใจท าแอปพลิเคชันบนไอโฟน สามารถหาข้อมูลและศึกษาได้ด้วยตนเอง ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะศึกษาผ่านทางวีดีโอผ่านทางเว็บไซต์ยูทูป(Youtube) หรือหากต้องการเรียน
แบบจริงจังมีสถานที่เรียนแต่เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง จึงแนะน าว่าศึกษาด้วยตนเองดีกว่าและไม่
จ าเป็นต้องไปซื้อหนังสือราคาแพงให้สิ้นเปลืองเนื่องจากมีให้โหลดใช้งานทางอินเทอร์เน็ต  
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2. หากต้องการน าโครงงานนี้ไปพัฒนาต่อควรที่จะสนใจในการเล่นที่เสมือนจริงมากกว่านี้ 
หรือน าไปพัฒนาต่อในแนวทางของ social network อาจท าให้แอปพลิเคชันมีความสนุกสนานมาก 
ยิ่งขึ้น      

3. หากสนใจต้องการค าแนะน าจากผู้จัดท าโครงงาน  สามารถติดต่อผู้จัดท าได้ยินดีช่วยเหลือ 
อย่างเต็มที่ในการพัฒนาโครงงานที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
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บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 
กรมสุขภาพจิต .ทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์  .กรุาเทพมเาุรร  :ดราพิมพ์มวากงมด์รมักงัุ 2543. 
พรรณพิไง, ศรีอาภรณ์.  ทฤษฏีวัยรุุ่.  Accessed 12 September 2013. Available from 

 http://soonthon.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 

iDevThai. Browser Display Statistics. Accessed 18 November 2012. Available from  

 http://idevthai.com  

Thai Create. Browser Display Statistics. Accessed 6 November 2012. Available from  

 http://www.thaicreate.com/mobile/ios.html  

Programminginios. Browser Display Statistics. Accessed 17 August 2012. Available from 

http://programminginios.blogspot.com/2012/02/basic-xcode-programming-
i-hello-world.html 

 
ภาษาต่างประเทศ 
AppCoda. Browser Display Statistics. Accessed 15 October 2012. Available from  

 http://www.appcoda.com/  

Mood and Emotion Diary. Mood and Emotion Diary. Accessed 25 August 2013. 

 https://itunes.apple.com/us/app/in-flow-mood-and-emotion-

diary/id549101905?mt=8 

Moodlytics. Moodlytics Application.  Accessed 24 August 2013. 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=AnantApps.Moodlytic&hl=h 
Parse. Browser Display Statistics. Accessed 11 October 2012. Available from 
 https://parse.com/ 
Pinterest. Browser Display Statistics.  Accessed 6 September 2012. Available from  

 http://www.pinterest.com/ 

Stack Overflow. Browser Display Statistics. Accessed 20 August 2012. Available from  

 http://www.stackoverflow.com 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินส าหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
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แบบประเมินส าหรับผู้ใช้ 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ์ 
      เรื่อง  Bookdio แอปพลิเคชันอ่านหนังสือเสียงบนไอโฟน 
     นางสาววินัดดา วุฒิกิจ รหัสนกัศึกษา 13530253 
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ)  
     ปีการศึกษา 2556 
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
แบบประเมิน ชุดที่ 1 ส าหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  เพศ   หญิง    ชาย 
 

2.  ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก   .........อ่ืนอ.  
 

3.  อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา   พ่อบ้าน/แม่บ้าน   พ่อค้า/แม่ค้า  
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท   รับจ้าง 
  อ่ืนอ โปรดระบุ....................... 
 

4.  อายุ  ต่่ากว่า 15 ปี   15-20 ปี   21-25 ปี 
  26-30 ปี   มากกว่า31ปี 
 
5. คุณเคยอ่านหนังสือเสียงหรือไม่            เคย          ไม่เคย (ข้ามข้อ 6 ) 
 

6 คุณอ่านหนังสือบ่อยแค่ไหน/เล่ม                     ทุกวัน                   สัปดาห์ละครั้ง        
 

7.  ท่านต้องการให้แอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้จริง           ต้องการ             ไม่ต้องการ 
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ค าชี้แจง ให้ท่าเครื่องหมาย )ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจมากที่สุด)5) จนถึงน้อยที่สุด )1) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

หมวดการออกแบบ 

1. 1. การจัดวางองค์ประกอบ เหมาะสมส่าหรับการใช้งานบนโทรศัพท์ 
2. 2. การใช้สีในงานมีความเหมาะสม สื่อถึงความหมายในการใช้งาน 
3. 3. การออกแบบมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     

หมวดฟังก์ชันการท่างาน 

1. 1. ระบบสามารถท่างานถูกต้องไม่ติดขัดหรือไม่มีปัญหาจากการใช้งาน 
2. 2. ประสิทธิภาพการท่างานดี สามารถแสดงผลได้ต่อเนื่อง 
3. 3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของแอปพลิเคชันได้ง่าย 
4. 4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง อ ได้ง่าย 

 

 

    

หมวดเฉพาะ 

1. ทราบแนวคิดจุดประสงค์และฟังก์ชันการท่างานของแอปพลิเคชัน 
1. 2. ฟังก์ชันต่าง อ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง 
2. 3. ผู้ใช้สนใจที่จะอ่านหนังสือเสียงมากขึ้น 

     

หมวดภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ  )nfitcafsitaS)  
2. ผู้ใช้งานเกิดการจดจ่าเอกลักษณ์ได้ 

     

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

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสาขาออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท์: 0-2233-4995 เว็บไซต์ http://www.ict.su.ac.th 
 

5 4 3 2 1 
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ภาคผนวก ข 
สรุปผลการประเมินโครงงานจุลนิพนธ์ 
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สรุปผลการประเมินโครงงานจุลนิพนธ์ 

สรุปผลการประเมินด้านผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพ ข-1 สรุปจ่านวนผู้ประเมินโครงงาน 

 
สรุปผลการประเมินทางด้านออกแบบ 
 

 
ภาพ ข-2 สรุปผลการประเมินทางด้านออกแบบ 

 
สรุปผลการประเมินทางด้านการท างาน 
 

 
ภาพ ข-3 สรุปผลการประเมินทางด้านการท่างาน 

หญิง 

ชาย 

5 

4 

5 

4 

3 

2 

1 
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สรุปผลการประเมินด้านการท างานเฉพาะ 
 

 
ภาพ ข-4 สรุปผลการประเมินด้านการท่างานเฉพาะ 

 
สรุปผลการประเมินด้านภาพรวมของโครงงาน 
 

 
ภาพ ข-5สรุปผลการประเมินด้านภาพรวมของโครงงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
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ภาคผนวก ค  
ภาพบรรยากาศการทดลองใช้งานจริง 
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ภาพบรรยากาศการทดลองใช้งานจริง กลุ่มนักท่องเที่ยว และผู้ใช้งานทั่วไป  
 

 
ภาพ ค-1 ภาพทดลองใช้งานจริง กลุ่มเพ่ือน อ ในคณะวิชา 

 

 
ภาพ ค-2 ภาพทดลองใช้งานจริง กลุ่มเพ่ือน อ ในคณะวิชา 
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