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13530660 : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
เรื่อง: เว็บแอปพลิเคชัน ส่งเสริมอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สามมิติ
ในปั จ จุบั น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน โดย
ปรากฏในรูปแบบสื่อ ต่าง ๆ ทั้งสื่อโฆษณา สื่อโทรทักศน์ สื่อสิ่งพิ มพ์ สื่อออนไลน์ ส่งผลให้ เกิดเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนเป็นกาไรทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล ทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต่างให้ความสาคัญกับการใช้สื่อรูปแบบนี้
แต่ด้ว ยปั ญ หาที่ยังขาดแคลนสื่ อกลางที่เป็นศูนย์รวมของคนทางานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก สามมิ ติ รวมทั้งยังขาดสื่อกลางที่สามารถแสดงผลงานของบุคคลากรดังกล่ าวปรากฏแก่
สายตาบุคคลภายนอกได้เป็นที่รู้จัก กลายเป็นทั้งแรงบันดานใจ และแรงผลักดันให้กับผู้จัดทา
ดังนั้นผู้จัดทาจึงได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมอุตสหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สามมิติ ให้เกิดขึ้น
เป็ น การสร้า ง เว็บ ไซต์แอปพลิเคชัน สั งคมออนไลน์ เพื่อเป็นชุมชนสังคมออนไลน์ แบ่งปันความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่กัน เกิดเป็นสังคม คนทางานกราฟฟิกสามมิติ อย่างเต็มรูปแบบ
แห่งแรกในประเทศไทย
เนื่ อ งจาก ระบบเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ จ าเป็ น จะต้ อ งมี ร ะบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพสูง และจาเป็นจะต้องรองรับการใช้งานจากผู้ใช้จานวนมาก ทางผู้จัดทาจึงได้เลือกใช้
ฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL โดยใช้ MongoDB เป็นระบบหลักของเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังได้ลองศึกษา
ระบบการแสดงผลกราฟฟิ ก สามมิ ติ WebGL เพื่ อ เป็ น กรณี ศึก ษา ถึงการนาไปใช้ ป ระโยชน์ และ
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จ จุ บั น อุ ตสาหกรรมคอมพิ ว เตอร์ก ราฟิ กเข้ามามี บ ทบาทในชีวิตประจาวัน โดย
ปรากฏในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โดยสามารถพบเห็นได้
ทั่ว ไปตามท้ อ งถนน ตลอดจนถึงผ่ านสื่ อ ธรรมดา ๆ อย่าง หนั งสื อ พิ มพ์ นิต ยสาร หรือจะเป็น สื่ อ
เทคโนโลยี ในรู ป แบบต่ า ง ๆ อย่ า งเช่ น โทรทั ศ น์ คอมพิ ว เตอร์ เป็ น ต้ น ท าให้ เกิ ด เป็ น ผลงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ให้ผลตอบแทน
เป็นกาไรทางธุรกิจได้อย่างมหาศาล ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต่างให้ความสาคัญกับการใช้
สื่อรูปแบบนี้
คอมพิ ว เตอร์ก ราฟิ ก ที่ ได้รับ ความนิ ยมมากในปั จจุ บั น และถือ เป็ น ก้าวใหม่แ ห่ งโลก
อนาคตของวงการคอมพิวเตอร์กราฟิก คือ คอมพิวเตอร์กราฟิก รูปแบบสามมิติ ที่กาลังเป็นที่น่าจับตา
มองทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประติมากรรม สถาปนิก และสื่ออื่น ๆ จะ
สังเกตได้จากความนิยมของบุคคลทั่วไป ที่หันมาให้ความสนใจงานด้านนี้มากขึ้น อีกทั้งนักศึกษาสาย
งานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สนใจเข้าศึกษางานด้านนี้มีอัตตราการเติบโตสูงขึ้น และพัฒนาขึ้นตามลาดับ
ทั้ งในไทย และต่ างประเทศ ตลอดไปจนถึง ความต้ องการแรงงานของอุ ต สาหกรรมรมประเภท
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติเกิดขึ้นทั่วโลก จากความต้องการดังกล่าว และผลกาไรทางธุรกิจรูปแบบ
นี้ ส่ งผลให้ เกิดปั ญ หาขาดแคลนแรงงานที่มี คุณ ภาพ และขาดแคลนบุ คคลากรที่มี ความสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย และเป็นที่ต้องการในตลาด จากปัญหาดังกล่าวทาให้หลาย ๆ บริษัท
ในท้องตลาดเลือกที่จะจัดจ้างบุคคลากรจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการระยะสั้น ตลอดไป
จนถึงระยะยาว เกิดเป็นอาชีพ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่มีอาชีพทางานอิสระ ที่ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย อาชีพนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่คนทางานกราฟิกดีไซน์
สามมิติ และเนื่องจากค่าการเงินที่มีความแตกต่างกันมาก ทาให้ต่างประเทศ อย่าง เช่น มาเลเซีย
สิงคโปร์ เข้ามาเสาะหากลุ่มคนทางานอิสระแนวนี้กันมากขึ้น เกิดเป็นวงจรธุรกิจขนาดใหญ่ที่กาลังเป็น
ที่ต้องการในโลกสังคมยุค บัจจุบัน
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แต่ด้วยปัญหาที่ยังขาดแคลนสื่อกลางที่เป็นศูนย์รวมของคนทางานด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก สามมิติ รวมทั้งยังขาดสื่อกลางที่สามารถแสดงผลงานของบุคคลากรดังกล่าวปรากฏแก่สายตา
บุคคลภายนอกได้เป็นที่รู้จัก กลายเป็นแนวคิดที่จะส่งเสริม อุตสาหกรรมรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สาม
มิติ ให้เกิดขึ้น และด้วยความนิยมในสื่อสังคมออนไลน์ของคนยุคปัจจุบันที่มีอัตตราเติบโตสูงขึ้น ทาให้
ได้ อีกแนวคิด หนึ่ งเข้ามามี ส่ ว นร่ ว ม เกิด เป็ นการสร้าง เว็บ ไซต์แอปพลิ เคชัน สั งคมออนไลน์ เพื่ อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สามมิติ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานของกลุ่มสมาชิก
แก่บุ คคลภายนอก และยั งเป็ น ชุมชนสังคมออนไลน์ ศูนย์รวมส าหรับบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์
กราฟิก ให้เกิดการรวมกลุ่มกันสร้างผลประโยชน์ แบ่งปันความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ให้แก่กัน เกิดเป็นสังคมคนทางานกราฟิกสามมิติอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก รูปแบบสามมิติ
2. เพือ่ สร้างสังคมออนไลน์ สาหรับกลุ่มคนทางาน คอมพิวเตอร์กราฟิก
3. เพือ่ ศึกษา เทคโนโลยีการนาเสนอผลงาน รูปแบบสามมิติ ในระบบเว็บไซต์
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์
เป็ น เว็บ แอปพลิ เคชัน สร้างจากภาษา PHP ในการสร้างระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ
เชื่อมต่อกับ Facebook เกิดเป็ นสังคมออนไลน์ และมีระบบเทคโนโลยี WebGL เพื่อนาเสนอภาพ
สามมิติบนหน้าเว็บไซน์ และระบบฐานข้อมูล รูปแบบ NoSQL โดยจะมีความสามารถดังนี้
1. ระบบสมาชิก เพื่อง่ายต่อการระบุตัวตน และการติดต่อกลับจากบุคคลภายนอก
2. สารานุกรมออนไลน์ และสื่อการสอนจากผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการ
แบ่งปันจากกลุ่มสมาชิก
3. ระบบเผยแพร่ผลงานรูปแบบ สามมิติ ในหน้าเว็บไซน์ เป็นอีกช่องทางให้ ง่ายต่อ
บุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงผลงานรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก สามมิติ และง่าย
ต่อการค้นหาข้อผิดพลาดของผลงานแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ
4. ระบบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของ และรักษาความปลอดภัย ให้กับผลงานของสมาชิก
เพื่อรักษาสิทธ์ความเป็นเจ้าของ และป้องกันการแอบอ้างผลงานจากบุคคลภายนอก
รวมถึงการป้องกันก่ออาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตกับตัวผลงาน
5. ระบบเว็บ บอร์ ด แสดงความคิด เห็ น โดยกลุ่ ม สมาชิ กสามารถแสดงความคิ ดเห็ น
สอบถาม แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์แก่บุคคลอื่นได้
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6. ระบบกิจกรรมร่วมสนุก โดยสมาชิกสามารถตั้งหัวข้อประกวดผลงาน เพื่อร่วมสนุก
และแสดงฝีมือกันในกลุ่มสมาชิก โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้
7. ระบบเก็ บ คะแนน และจั ดอั น ดับ เป็ น ระบบที่ จ ะช่ว ยกระตุ้ น ให้ เกิด การเข้ าร่ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ แก่กลุ่มสมาชิก โดยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มสมาชิก สามารถให้คะแนน
แก่ผลงาน หรือการกระทาอื่นใดที่ เห็ นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยจะมีการจัด
อันดับสมาชิกตามหัวข้อต่าง ๆ จากผลคะแนนดังกล่าวตามระยะเวลา เช่น ผลงานที่
ได้รับความนิยมรายวัน หรือสารานุกรมที่ได้รับความนิยมรายเดือน เป็นต้น
8. ระบบค้นหาข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลผลงาน ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
9. ระบบสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กลุ่มสมาชิก สามารถเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก แก่ บุ ค คลทั่ ว ไป ในรู ป แบบของ Social Network อย่ า ง
Facebook และ Twitter
10. ระบบฐานข้ อ มู ล รู ป แบบ NoSQL ที่ มี ค วามยื น หยุ่ น สู ง สามารถปรับ เปลี่ ย นได้
ตลอดเวลารองรับการใช้งานจากผู้ใช้จานวนมาก และมีความเร็วสูงกว่าระบบเดิม
ขั้นตอนกำรศึกษำ
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ค้นหากลุ่มเป้าหมาย และสรุปปัญหา เพื่อหาทางแก้
1.1 ศึกษาปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลเบื่องต้น
1.2 รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผู้ทดลองใช้งาน
1.3 สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูล นาไปสรุปผลปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข
1.4 นาผลสรุปไปสร้างเป็นแบบสารวจเพื่อนาข้อมูลไปออกแบบระบบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มเป้าหมาย สร้างเป็นระบบการทางาน และออกแบบ
หน้าเว็บไซต์
3. พัฒนาระบบการทางาน สาหรับการแสดงผล และพัฒนาระบบ Social Network
4. เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถทดลองใช้งานระบบในขั้นต้น และเก็บรวบรวม
ความคิดเห็น
5. แก้ไขจุดบกพร่อง และพัฒนาต่อยอดจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. นาระบบไปใช้งานจริง และโปรโมทเว็บไซต์แก่บุคคลทั่วไป
7. จัดทาเอกสาร นาเสนอผลงาน และประเมินผลระบบการทางาน
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ข้อจำกัดในกำรศึกษำ (ถ้ำมี)
เนื่องจากเทคโนโลยี WebGL และระบบฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL ยังเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ ที่ยังมีผู้พัฒนา และให้ความสาคัญน้อย อีก ทั้งในประเทศไทย ยังขาดเครื่องมื อที่มีความสามารถ
ในการรองรับการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง WebGL แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้นี้ เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในท้องตลาดกาลังพัฒนาให้สามารถรองรับเทคโนโลยีตัวนี้มากขึ้นตามลาดับ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเว็บไซต์
2. กลุ่มสมาชิก ให้ความสาคัญกับการแบ่งปัน ความรู้ ประสบการณ์แก่บุคคลอื่น
3. กลุ่มสมาชิกให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมเผยแพร่กับทางเว็บไซต์
4. บุคคลทั่วไปให้ความสนใจในตัวผลงานผ่านทางเว็บไซต์
5. เกิดสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนทางานกราฟฟิต ขึ้นในเว็บไซต์

บทที่ 2
ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาค้นคว้าโครงงานจุลนิพนธ์เรื่อง
เว็บแอปพลิเคชันส่งเสริมอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิคสามมิติ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริง และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พร้อม
ทั้งแก้ไขปัญหาข้างต้น จึงได้มีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การแสดงผลโมเดล 3 มิติ
2. เทคโนโลยี WebGL
3. ฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL
1. การแสดงผลโมเดล 3 มิติ
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ หรือเรขภาพคอมพิวเตอร์สามมิติ คืองานกราฟิกที่สร้างขึ้น
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือหมายรวมถึงวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณิตศาสตร์
และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติแตกต่างจากสองมิติ ตรงที่ภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิกสาม
มิติจะมีค่าความลึกที่สามารถน้ามาเปลี่ยนแปลงใช้ซ้า เช่น การเปลี่ยนมุมมอง การหาระยะใกล้ไกล
จากในภาพ เป็นต้น ในแง่คณิตศาสตร์การค้านวณภาพแบบสามมิติจะคล้ายคลึงกับภาพสองมิติแบบ
เวกเตอร์ โดยจะใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ชนิดเดียวกันเพียงแต่เพิ่มตัวแปรเพื่อนิยามความลึก
หรือแกน Z ลงไปนอกเหนือจากแกน X และ Y ตามปรกติ ทั้งนี้ งานสามมิติมักผสมผสานงานแบบ
สองมิติทั้งแบบเวกเตอร์และภาพแรสเตอร์เข้าด้วยกัน เช่นการขึ้นโครงสร้างในแบบสามมิติ แล้วใช้การ
ก้าหนดลวดลายหรือปรับรายละเอียดพื้นผิวด้วยภาพสองมิติ เรียกว่า Texture
เพื่อให้เกิดความสมจริงในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ จึงมีการพัฒนาระบบจ้าลอง
ต่าง ๆ เช่นระบบค้านวณการเคลื่อนที่ของวัตถุตามหลักฟิสิกส์ เช่นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง
แรงลม แรงเสียดทาน ฯลฯ ที่ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งให้แตกต่างจากความเป็นจริงหรือเหนือธรรมชาติ
ได้อย่างอิสระ ตลอดจนระบบอื่น ๆ เช่นระบบสีที่ใช้การค้านวณการสะท้อนแสง ซึ่งก็สามารถปรับแต่ง
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกันในการแสดงผลภาพสามมิติ OpenGL และ Direct3D
เป็นเอพีไอ (API) ที่ได้รับความนิยมควบคู่ไปกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการค้านวณการเคลื่อนที่เช่น
Bullet (ซอฟต์แวร์)
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2. เทคโนโลยี WebGL
WebGL เป็นเทคโนโลยีแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ บนเว็บเบราว์เซอร์ผ่าน JavaScript
โดยพื้นฐานมาจาก OpenGL ES ซึ่งทั้ง WebGL และ OpenGL ES ก็พัฒนามาจากองค์กร Khronos
ขณะนี้ WebGL ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร ซึ่งก็คือผู้ผลิตเบราว์เซอร์รายใหญ่
4 ราย ได้แก่ Firefox, Chrome, Safari และ Opera ซึ่งแน่นอน ยังขาด IE ด้วยเหตุผลที่ Microsoft
ได้พัฒนา DirectX ซึ่งหาก WebGL เข้ามา DirectX จะด้อยค่าลง แต่ปัจจุบัน เริ่มเปลี่ยนจากการใช้
DirectX มาใช้ OpenGL ซึ่งเป็นสิ่งที่รองรับกันในทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows, Mac
OS หรือ Linux ก็ต่างรองรับ OpenGL ทั้งสิ้น ซึ่งเปิดกว้างมากกว่าที่จะยึดอยู่กับระบบปฏิบัติการ
เดียว ระบบปฏิบั ติการอื่น ๆ นอกจาก Windows มีแนวโน้มได้รับความนิยมสู งขึ้น เรื่อย ๆ ตลอด
หลายปีที่ผ่านมา ส้าหรับ DirectX การใช้งานแบบเห็นกันมากและชัดเจนที่สุดก็คือเกมส์ ซึ่งส่วนใหญ่
ยังอยู่บน Windows และใช้ DirectX กันแทบทั้งหมดหมด นอกจากที่ WebGL จะไปชนกับ DirectX
แล้วยังมาชนกับ Molehill ของ Adobe อีกด้วย ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 3 มิติของ Flash Player ที่ก้าลัง
ถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และก้าลังเสื่อมความนิยม
แต่ถึงกระนั้น WebGL ก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่ คือ NVIDIA , Facebook , Qualcomm
etc. และยังมีการประยุกต์ไปใช้ในเทคโนโลยีตัวอื่น ๆ ได้อีก เช่น X3DOM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการ
ใช้ WebGL ด้ว ยการเขีย นในรู ป แบบ X3D หรือที่เทคโยโลยีที่ น่าสนใจอย่างมากที่ ก้าลั งมานี้ก็คื อ
WebCL ซึ่งจะช่วยให้การประมวลผลของ WebGL มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น โดยเป็นการใช้ GPU
และ multi-core CPU ประมวลผลจากเว็ บ เบราว์ เซอร์ ซึ่ งจะช่ ว ยลดปั ญ หาด้ า นความเร็ ว ของ
WebGL ได้มาก
ส้ าหรั บ ทางเลื อ กในการเปิ ด ใช้ Web3D ในปั จ จุ บั น Plugin ก็ ยั ง เป็ น สิ่ งที่ ส้ าคั ญ อยู่
เนื่ อ งจากลบจุ ด ด้ อ ยด้ านความเร็ ว ที่ ยั งช้ า อยู่ ข อง WebGL ซึ่ งหากเที ย บกั บ ใช้ Plugin ในขณะนี้
ความเร็วยังสู้ ไม่ได้ และด้วยวิธีการประมวลผลที่แตกต่างกัน ส้าหรับ Plugins ก็มีการพัฒ นาหลาย
องค์กรด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น BS Contact ของ Bitmanagement Software GmbH หรือจะเป็นของ
Octaga หรือ BS Contact อาจจะดีที่สุดในบัจจุบัน มีความรวดเร็วในการประมวลผลสูงมาก และ
แน่นอนว่ามีการพัฒนารูปแบบของ Web3D ในอนาคตออกมาอย่างแน่นอน
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3. ฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL
ในปัจจุนบัน ผู้ที่ใช้งาน Internet มีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะใช้งานผ่าน
คอมพิ ว เตอร์ (Desktop PC) หรื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ (Smartphone) ซึ่ ง เทคโนโลยี ข องอุ ป กรณ์
(Devices) มีหลายหลายมากขึ้น และการใช้งานที่ง่าย ท้าให้เกิดการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งปริมาณของ
ผู้ใช้ (Big Users) และปริมาณข้อมูลที่หลากหลาย (Big Data)
การพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการเข้าใช้งานแต่ละอุปกรณ์ (Devices) เป็น
สิ่งหนึ่งที่ต้องน้ามาพิจารณามาเป็นพิเศษในยุคปัจจุบัน และไม่เพียงแต่ต้องรองรับการเข้าใช้งานของผู้
ใช้ได้เท่านั้ น แต่ต้องรองรับ กับ ข้อมูล รูป แบบใหม่ ๆ ที่ เพิ่มขึ้นจากการใช้งานของผู้ ใช้ทุก ๆ วัน
เพราะผู้ที่ป้อนข้อมูลคือ ผู้ใช้บริการ (Users) โดยตรง ผ่านอุปกรณ์ (Devices) ต่าง ๆ
NoSQL เป็ น รู ป แบบฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ หรื อ หลั ก การ (Relational
Database) และไม่มีโครงสร้างตายตัว ผู้พัฒนาสามารถสร้างสรรค์โครงสร้างที่เหมาะสมกับการใช้
งานได้เอง ท้าให้ในแต่ละชุดของข้อมูลท้างานได้อย่างอิสระ และแยกจากกัน ส่งผลให้สามารถเพิ่มเติม
แก้ไข หรือลบ ได้ตลอดเวลาโดยที่ชุดของข้อมูลอื่น ไม่มีผลกระทบ และสามารถท้างานได้เร็วกว่า SQL
หลายเท่า มีความสามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่มีจ้านวนมากมายมหาศาล ซึ่ง Facebook , Twitter
, Google ก็ใช้รูปแบบฐานข้อมูลชนิดนี้ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบฐานข้อมูลแบบ (Horizontal scaling)
ซึ่งรองรับการเพิ่มเติมของฐานข้อมูลได้อย่างไม่จ้ากัด
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาโครงการจุลนิพนธ์เรื่อง เว็บแอปพลิเคชัน ส่งเสริมอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์
กราฟิกสามมิติ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย ใช้ง่าย และ
ตอบสนอกความต้องการของผู้ใช้ จึงได้มีการศึกษากรณีศึกษา 3 กรณีดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 เว็บแอปลิเคชัน “CGhub”
กรณีศึกษาที่ 2 เว็บแอปลิเคชัน “thai3dviz”
กรณีศึกษาที่ 3 เว็บแอปลิเคชัน “mecabricks”
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กรณีศึกษาที่ 1 เว็บแอพลิเคชัน “CGhub”
ผู้พัฒนา : Full Spectrum Digital LLC

รูปที่ 2-1 หน้าหลักของเว็บไซต์ CGhub.com
ที่มา : CGhub. CGhub Home. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556.
เข้าถึงได้จาก http://cghub.com
จุดเด่น
1. รูปแบบการนาเสนอผลงานในหน้าแรกที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. มีระบบเว็บบอร์ด แสดงความคิดเห็น และกิจกรรมบนเว็บบอร์ดที่ได้รับความนิยม
จากกลุ่มสมาชิกเป็นอย่ามาก
3. ระบบค้นหา และแยกหมวดหมู่ผลงานอย่างชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน และสืบค้น
ข้อมูล
4. มีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง เพื่อแสดงผลข้อมูลหน้าเว็บไซต์
5. มีการจัดอันดับผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละกิจกรรม และการจัดอันดับผลงานที่
ได้รับความสนใจจากคะแนนโหวดของกลุ่มสมาชิก
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จุดด้อย
1. ขาดระบบแสดงผล สามมิติ ในหน้าเว็บไซต์
2. ไม่มีระบบเชื่อมโยงกับ Social Network
3. มีความเป็นเอกเทศสูง มีไว้สาหรับกลุ่มคนทางาน คอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น กลุ่ม
คนทั่วไปเข้าไม่ถึง
กรณีศึกษาที่ 2 เว็บไซต์ “thai3dviz.com”
ผู้พัฒนา : Thai3dViz Co.,Ltd.

รูปที่ 2-2 หน้าเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ Thai3Dviz
ที่มา : Thai3Dviz. Thai3Dviz Webboard. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556.
เข้าถึงได้จาก http://thai3dviz.com
จุดเด่น
1. กลุ่มสมาชิก ให้ความสาคัญกับการแบ่งบันสื่อการสอนต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอก
2. เว็บบอร์ดมีการแบ่งเนื้อหาชัดเจน และหลากหลายตามความสนใจของกลุ่มผู้ใช้
จุดด้อย
1. เว็บไซต์ไม่มีระบบอัพโหลดข้อมูลทั้งรูปภาพ และไฟล์ข้อมูลเป็นของตนเอง ต้องอัพ
โหลดงานผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ
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2.
3.
4.
5.

ระบบสืบค้นข้อมูลไม่มีความละเอียด และยังใช้งานได้ยาก
ไม่มีระบบแสดงผลในรูปแบบ สามมิติ
ไม่มีระบบเชื่อมต่อกับ Social Network
ใช้งานเว็บไซต์ยาก

กรณีศึกษาที่ 3 เว็บไซต์ http://www.mecabricks.com/
ผู้พัฒนา : MECABRICKS, Inc

รูปที่ 3 หน้าเว็บจัดแสดงผลงานของเว็บไซต์ MecaBricks
ที่มา : MecaBricks. MecaBricks Work. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556.
เข้าถึงได้จาก http://www.mecabricks.com/
จุดเด่น
1. มีระบบแก้ไข ปรับแต่ง และแสดงผลงานในรูปแบบ สามมิติ ได้ทันทีในหน้าเว็บไซต์
2. มีระบบให้คะแนน และนับยอดของผู้เข้าชมผลงาน
3. มีระบบรวบรวมผลงานที่สามารถแบ่งไปตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถสร้าง และ
กาหนดขึ้นมาเองได้ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
4. รองรับระบบสังคมออนไลน์ อย่าง Facebook และ Twitter
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จุดด้อย
1. ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรมอื่นได้ นอกจากภายในเว็บไซต์เท่านั้น
2. มีขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ผู้ใช้เดียวไม่สามารเปลี่ยนแปลงหรือสามารถ
คัดลอกท้าซ้้าได้
3. ระบบไม่มี การส่งเสริมความสัมพันธ์ท้าให้ผู้ใช้ขาดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน

บทที่ 3
ขั้นตอนการดาเนินการ
ในการจัดทาจุลนิพนธ์เรื่อง เว็บแอปพลิเคชัน ส่งเสริมอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก
สามมิติ ได้กาหนดขั้นตอนและวางแผนการดาเนินงานเอาไว้ เพื่อให้สามารถทางาน
ได้อย่างเป็นระบบและสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้
1. ศึกษาหาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การออกแบบระบบ และหน้าตาการแสดงผล
3. ทดสอบระบบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ประเมินผลการทางาน
5. จัดทาเอกสาร
1. ศึกษาหาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาหาข้อมูล ต่าง ๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทาแบบสารวจ
ความต้องการจากกลุ่มผู้ใช้งาน พร้อมทั้ง ศึกษา และทาความเข้าใจ เพื่อศึกษาการออกแบบระบบให้
เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่อย่าง WebGL ภาษาใน
การใช้เขียนเว็บไซต์อย่าง PHP , Java script และฐานข้อมูลรูปแบบ NoSQL
2. การออกแบบระบบ และหน้าตาการแสดงผล
หลั งจากรวบรวมข้ อ มู ล และการท าแบบส ารวจความต้อ งการจากกลุ่ ม ผู้ ใช้งานแล้ ว
ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบระบบโครงสร้างของเว็บไซต์ และการออกแบบหน้าตาการใช้งานของ
ผู้ใช้ ด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา รวมถึงหลักการออกแบบที่ใช้งานง่าย และอานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้งาน
3. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด
ทดสอบการใช้งานต่าง ๆ และค้นหาข้อผิดพลาดที่ส ามารถเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้ งแก้ไข
ข้อผิ ดพลาดนั้ น ๆ ให้ระบบสามารถทางานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภ าพ และเป็นประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผู้ใช้งาน
4. ประเมินผลการทางาน
เมื่ อ พั ฒ นาโครงงานเว็บ แอปพลิ เคชัน ตลอดถึ งการทดสอบระบบ และแก้ไข เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว จึงนาข้อมูล ต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ มาจัดทาการประเมินผลการทางานด้านต่าง ๆ
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พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากผู้ใช้งานจริงจานวนหนึ่ง ทดสอบใช้งานจริงเพื่อจัดทาแบบสารวจ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
5. จัดทาเอกสาร
ขั้นตอนสุดท้ายของการทาโครงงานจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการสรุปการ
ดาเนินงาน รวบรวม และจัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ทั้งหมด เพื่อรวบรวมจัดทา
เป็นรูปเล่ม ในลาดับต่อไป
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ปี
แผนงาน/เดือน
รวบรวมข้ อ มู ล เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ออกแบบโครงสร้าง
ออกแบบองค์ประกอบศิลป์
ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล
เริ่มการพัฒนาเว็บไซต์
ทดสอบการใช้งาน
ทดลองใช้งานจริง
สรุปผลการดาเนินงาน
จั ด ท าเอก สารป ระกอ บ
โครงการ

แผนการดาเนินงาน
2556
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2557
ม.ค. ก.พ.

บทที่ 5
ผลการดาเนินโครงการ ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
โครงการจุลนิพนธ์เรื่อง เว็บแอปพลิเคชัน ส่งเสริม อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ก ราฟิก
สามมิ ติ หลังจากดาเนินการจัดท าแอปพลิเคชัน และตรวจสอบการใช้ง าน บางส่วนและในส่วนที่
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ดังนี้
ผลการทดสอบ และประเมินผลการใช้งานจริง
จากการเปิดทดสอบใช้งานจริงเว็บไซต์ 3d-so.com แก่กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

ภาพที่ 6-1 ภาพแสดงผลการทดสอบเว็บไซต์ ขณะใช้งานจริง
ได้นาเว็บแอปพลิเคชันไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ จานวน 50 คน ได้ผลการ
ประเมินตามหัวข้อ ต่อไปนี้
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ตาราง 6-1 ตารางผลการประเมินหมวดการออกแบบ
หัวข้อการประเมินผล
1. มีการออกแบบมีความเป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง
ๆ วางในตาแหน่งที่เหมาะสม ใช้งานง่าย
2. ขนาดตัวอักษร และสี มีความเหมาะสม อ่านง่าย
3. ลักษณะสีของเว็บไซต์มีความเหมาะสม สวยงามทันสมัย
4. ภาพรวมของหน้าเว็บมีความสวยงามเหมาะสม
5. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจ
ได้ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

ระดับความพึ่งพอใจ
5
4
3 2 1
37% 43% 20%
39%
48%
37%
39%

35%
37%
43%
37%

26%
15%
20%
24%

จากตาราง 5-1 ตางรางแสดงผลกาประเมินของแอปพลิเคชันในด้านการออกแบบทั้ ง
การจัดวาง การจัดองค์ประกอบ ความเหมาะสมมากน้องเพียงใด มีส่วนช่วยอานวยความสะดวก เข้า
กันได้ และสามารถนาไปปรับปรุงในอนาคตได้
ตาราง 6-2 ตารางผลการประเมินหมวดฟังก์ชันการทางาน
ระดับความพึ่งพอใจ
5
4
3 2 1
1. ระบบทางานได้ถูกต้อง ไม่มปี ัญหาจากการใช้งาน
17% 20% 9%
2. ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง
17% 18% 11%
3. สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย
14% 19% 10% 3%
4. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย
15% 21% 9% 1%
จากตาราง 5-2 ตารางแสดงผลการประเมินของแอปพลิเคชันในด้านฟังก์ชันการทางาน
ว่าสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาปรับปรุง ฟังก์ชั่นการทางานให้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อการประเมินผล
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ตาราง 6-3 ตารางผลการประเมินหมวดเฉพาะ
หัวข้อการประเมินผล

5
1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการทางานของเว็บไซต์ 20%
2. เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันต่าง ๆทางานครบถ้วน
16%
3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย 22%
4. เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย
15%

ระดับความพึ่งพอใจ
4
3 2 1
19% 6% 1%
19% 10% 1%
16% 8%
21% 9% 1%

จากตาราง 5-3 ตารางแสดงผลการประเมินของแอปพลิเคชันในหมวดเฉพาะว่าผู้ใช้งาน
นั้นมี ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ เว็บ แอปพลิเคชัน ทั้ งในด้านจุดประสงค์ การท างาน และผู้ใช้งานได้รับ
ประโยชน์ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
ตาราง 6-4 ตารางผลการประเมินหมวดภาพรวมของเว็บไซต์
หัวข้อการประเมินผล
1. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ
2. ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจาภาพลักษณ์ได้
3. ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย
4. เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้จริง

5
22%
18%
22%
24%

ระดับความพึ่งพอใจ
4
3 2 1
17% 7%
21% 5% 2%
14% 9% 1%
14% 8%

จากตาราง 5-4 ตารางแสดงผลการประเมินของแอปพลิเคชันในหมวดภาพรวมของ
เว็บไซต์ ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงภาพความความพึงพอใจหลักของโครงการ ว่าผู้ใช้งานหลังจากการใช้
งานแล้วเกิ ดความพึ ง พอใจในโครงการมากน้ อยเพีย งใด ตารางนี้ ยัง ชี้ให้เห็ น ถึง ความส าเร็จ ของ
โครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
จากผลการทดสอบ ปรากฏให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง
ของโครงการ โดยวั ด จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของแต่ ล ะฟั ง ก์ ชั น การท างาน และ
เปรียบเทียบฟังก์ชันการทางานกับเว็บไซต์อื่นๆ ในท้องตลาดที่บางฟังก์ชันยังไม่ปรากฏให้เห็น จึง
สามารถดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น และจากผลการส ารวจความ
คิดเห็ น จากกลุ่ม เป้าหมาย สามารถแบ่ง ผลการประเมิ นออกเป็ น 4 ด้านหลัก ๆ ได้ดั ง ต่ อไปนี้
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1. ด้านการออกแบบ ในการจัดองค์ประกอบโดยรวม การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ความเข้ากันได้ สัญลักษณ์ รวมไปถึงการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในรูป แบบแปลกใหม่สร้าง
ความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมี ความเหมาะสมกับ
ลักษณ์กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
2. ด้านฟั ง ก์ ชั่นการท างาน ระบบมี ฟั งก์ ชั่นครบถ้วนสมบูร ณ์ ดี เปิดท างานในระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดี แต่ยังคงมีปัญหาด้านความล่าช้าในการโหลดข้อมูล เนื่องจากระบบ Server
อยู่ในต่างประเทศทั้งหมด และต้นทุนในการวางระบบต่า จึงยังไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้อย่าง
เต็มที่เท่าที่ควร แต่จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ระบบยังสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ส่วน
ใหญ่ได้
3. ด้ านหมวดเฉพาะ ในด้ า นนี้ ได้ ผ ลการตอบรั บ จากผู้ ใช้ ว่า เว็ บ ไซต์ ที่ มี ไว้ ส าหรั บ
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ มีความแปลกใหม่สูง ไม่ซ้าใคร แต่ยังใช้งานยาก และยังไม่ คุ้นเคยเท่าที่ควร
คาดว่าสามารถนาไปต่อยอดได้ในอนาคต และใช้งานได้จริง
4. ภาพรวมของเว็บไซต์ ในการประเมิน ผู้ใช้งานชื่นชอบการออกแบบหน้าตา
การทางานของเว็บไซต์ ลักษณะฟังก์ชันการคัดแยกข้อมูล และการใช้การแสดงภาพกราฟิก แต่ยังคงมี
ปัญหาความล่าช้าของการโหลดข้อมูล จึงจาเป็นจะต้องพัฒนาระบบให้ มีความรวดเร็วมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบ กลุ่ม เป้าหมายได้เสนอแนะให้ปรับ เปลี่ยนขั้นตอนการใช้งานบาง
ฟังก์ชันการทางาน เช่น การแก้ไขข้อมูลของแต่ละกระทู้ ที่ยากต่อความเข้าใจ ทั้งยังใช้งานยาก เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังแนะนาให้ลองทาเว็บไซต์ให้มีความหลากหลายด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และจีน

ปัญหาที่พบ
1. ระบบการทางานมีความล่าช้าในการโหลดข้อมูล
2. บางกรณีผู้ใช้งานไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจาก Server ไม่ตอบสนอง
3. การทางานของฟังก์ชัน Social ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร
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สำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................
3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งานอิสระ
อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาเอก

นักออกแบบ
นักธุรกิจ

คำชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ✓ (ถูก) ในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมำกที่สุด (ระดับ5) จนถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด (ระดับ1)

หัวข้อกำรประเมินผล
หมวดกำรออกแบบ
1. มีการออกแบบมีความเป็นระเบียบ ดูแล้วไม่ขัดตา ปุ่มกดต่าง ๆ
วางในตาแหน่งที่เหมาะสม ใช้งานง่าย
2. ขนาดตัวอักษร และสี มีความเหมาะสม อ่านง่าย
3. ลักษณะสีของเว็บไซต์มีความเหมาะสม สวยงามทันสมัย
4. ภาพรวมของหน้าเว็บมีความสวยงามเหมาะสม
5. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ มีความเหมาะสม ดูแล้วเข้าใจได้
ง่าย และเข้ากันกับส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

ระดับควำมพึงพอใจ
5

4

3

2

1

หัวข้อกำรประเมินผล

ระดับควำมพึงพอใจ
5

4

3

2

1

หมวดฟังก์ชันกำรทำงำน
1.
2.
3.
4.

ระบบทางานได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหาจากการใช้งาน
ฟังก์ชันต่าง ๆ มีประโยชน์ ใช้งานได้จริง
สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย
เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล หรือจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย

หมวดเฉพำะ
1. เข้าใจแนวคิด จุดประสงค์ และฟังก์ชันการทางานของเว็บไซต์
2. เว็บไซต์มีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันต่างๆทางานครบถ้วน
3. สามารถเรียนรู้ หรือเข้าใจหลักการใช้งานของเว็บไซต์ได้ง่าย
หมวดภำพรวมของโครงกำร
1.
2.
3.
4.

ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดความพึงพอใจ
ผู้ใช้ใช้งานแล้วเกิดการจดจาภาพลักษณ์ได้
ความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย
เป็นประโยชน์ในการใช้งานได้จริง
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