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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหา และความต้องการระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) ประเมินความพึง
พอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 2) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยการใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL และ 3) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์ 
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองห้อง
ประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงาน 
และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจ าเดือน ทั้งนี้ระบบช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้
งานของห้องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ  ระบบการจอง  การจองห้องประชุม  การจองห้องประชุมออนไลน์   
 

Abstract 
 This study aims to 1) study problems and needs of online meeting room 
reservation system, 2) design and develop online meeting room reservation system, 
and 3) evaluate satisfaction of online meeting room reservation system. The study 
was divided into 3 phases: 1) collection of data about problems and needs of online 
meeting room reservation system through interview, 2) analysis, design and 
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development of online meeting room reservation system using PHP and MySQL 
database, and 3) evaluation of satisfaction in the developed online meeting room 
reservation system using questionnaire. Results indicated that the developed system 
could manage various information about meeting room reservation, such as room, 
reservation, equipment, type of reservation, organization, users, and monthly 
reservation report. The developed system could facilitate university personnel in 
reserving meeting rooms via the web site through computers, tablets, and smart 
phones. It also helps university staff in checking readiness of meeting rooms, 
reserving cancelling, and changing reservation effectively. 
Keywords: system development, reservation system, meeting room reservation, 
online meeting room reservation 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสนใจน ามาใช้งานในหลายลักษณะและเกือบทุก
ธุรกิจ โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทุกวงการทั้งภาคเอกชน
และราชการ ซึ่งระบบสารสนเทศสามารถช่วยสร้างประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะ
เป็น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ช่วยในการ
ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ ช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงาน ช่วยใน
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตูของปัญหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และช่วยลดค่าใช้จ่าย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น การอบรม สัมมนา ประชุม Video 
Conference หรือการเรียนการสอน เป็นต้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีระบบจองห้องประชุมเวลา
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีการใช้แบบขอใช้ห้องประชุมที่เป็นเอกสารในการจองห้องประชุม ซึ่งจาก
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ท าการรับเรื่องการจองห้องประชุมจากผู้ขอใช้บริการ มีความยากต่อ
การตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้องประชุม ทั้งในด้านของจ านวนผู้เข้าประชุม การขอใช้
อุปกรณ์ บางกรณีเกิดการจองห้องซ้ ากัน  การสรุปการจองห้องประชุมแต่ละครั้งต้องค้นหาเอกสารซึ่ง
บ้างก็สูญหายจึงยากต่อการตรวจสอบเพื่อสรุปผล 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกขึ้น เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การจองห้องประชุม ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ
จองตรวจสอบการจองห้องประชุมได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมลบ แก้ไข ข้อมูลของการจองห้อง
ประชุม สามารถจัดการสมาชิก อีกทั้งยังสามารถสรุปรายละเอียดการจองห้องประชุมได้ ท าให้
ระบบงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาของการจองห้องประชุมในปัจจุบัน และเก็บรวบรวมความต้องการระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์  

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์  
  ขั้นตอนนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน ซึ่งในแบบสัมภาษณ์จะมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ปัญหาที่พบในปัจจุบันของการจองห้องประชุม 
  - ขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง 
  - ความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ในส่วนของ ข้อมูลที่จ าเป็นใน
ด าเนินงานการจองห้องประชุมมีอะไรบ้าง และรายงานที่จ าเป็นในการด าเนินงานการจองห้องประชุม 
คือรายงานใดและมีรายละเอียดอย่างไร 
  ซึ่งเมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสรุปผล
ปัญหาและความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์  
  ในขั้นตอนนี้จะน าผลสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ
ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของ



 
 266 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อมูล หลังจากนั้นท าการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยการใช้ภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล 
MySQL  
 3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์  
  ในขั้นตอนนี้จะท าหลังจากที่มีการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ และมีการ
ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่างได้ใช้ระบบ 15 วัน แล้วท าการส ารวจความ
พึงพอใจด้วยแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลความพึงพอใจที่ได้ 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ตามล าดับ ซึ่งสามารถน าเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองห้องประชุม
ออนไลน์ 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีปัญหาดังนี้ 

  - การบริหารจัดการข้อมูลในการเก็บข้อมูลการจองห้องประชุม ยากต่อการจดบันทึก
และจัดเก็บ ข้อมูลบางอย่างเกิดการสูญหาย ไม่มีความเป็นระบบงาน และพบปัญหาล่าช้าในการ
สืบค้นข้อมูลเป็นที่ยากล าบาก 

  - มีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้องประชุม ทั้งในด้านจ านวน
ผู้เข้าประชุม การขอใช้อุปกรณ์  

  - การสรุปการจองห้องชุมแต่ละครั้งต้องค้นหาเอกสารซึ่งบ้างก็สูญหาย จึงยากต่อการ
ตรวจสอบเพื่อสรุปผล  

  - รายงานที่จ าเป็นในการด าเนินงานของระบบการจองห้องประชุม ได้แก่ รายงานการ
จองห้องประชุม 

 ทั้งนี้มีความต้องการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ จ าแนกเป็น 2 ส่วนคือ 
  - ส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา โดยมีขอบเขต

ระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ การจัดการข้อมูลห้องประชุม การจัดการข้อมูลการจองห้อง
ประชุม การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และ การอนุมัติ/ยกเลิก การจองห้องประชุม 

  - ส่วนการสรุปรายงานโดยมีรายงานสรุปการจองห้องประชุมประจ าเดือน 
  



 
 267 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
  เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ น ามาท าการ
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data 
Flow Diagram) โดยที่ในบทความนี้จะน าเสนอเพียงแค่ 3 แผนภาพ ดังนี้ 
 

 
ภาพ 1 แสดงการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 
  จากภาพ 1 แสดงการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการท างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก
ระบบ ทั้งยังแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ในระบบการจอง
ห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จะมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด 3 
ระดับ คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก และ 3) ผู้ดูแลระบบ  
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ภาพ 2 แสดง Process Hierarchy chart 

 
  จากภาพ 2 แสดง Process Hierarchy chart ท าให้ทราบถึง Process หลักในระบบ ซึ่ง
ในระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ประกอบด้วย Process หลัก 8 Process ด้วยกัน คือ จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ จัดการข้อมูลห้อง
ประชุม จัดการข้อมูลการจองห้องประชุม จัดการข้อมูลการอนุมัติการจอง จัดการประเภทการจอง 
จัดการข้อมูลหน่วยงาน จัดการข้อมูลอุปกรณ์ และจัดการข้อมูลรายงานการจอง 
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ภาพ 3 แสดง ER Diagram 

 
  จากภาพ 3 แสดง ER Diagram หรือแบบจ าลองโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 รีเลชัน ได้แก่ member เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ bookroom เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจอง
ห้องประชุม equip เก็บข้อมูลอุปกรณ์ type เก็บข้อมูลประเภทการจอง room เก็บข้อมูล
รายละเอียดห้องประชุม และ unit_all เก็บข้อมูลหน่วยงาน 
  จากภาพ 4 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็น
การเขียนผังการไหลของข้อมูลในระดับต่าง ๆ ของระบบ 
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ภาพ 4 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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  2. ผลการพัฒนาระบบ เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยการใช้ภาษา 
PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งจะมีผู้ใช้งานอยู่ 3 ระดับ คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก และ 3) 
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าจอการพัฒนาระบบดังแสดงในภาพ 5 ถึง ภาพ 7 ดังนี้ 
 

 
ภาพ 5 แสดงหน้าการจองห้องประชุม 

 
 จากภาพ 5 เป็นการแสดงหน้าการจองห้องประชุม ผู้ใช้ระบบจะท าการจองห้องประชุมโดย
ท าการเลือกหน่วยงานที่จัด ซึ่งจะมีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก กรอกเรื่องที่จะประชุม 
กรอกผู้ร่วมประชุม กรอกจ านวนผู้เข้าประชุม ท าการเลือกห้องประชุม โดยเมื่อน าเมาส์ชี้ที่ข้อมูลห้อง
ประชุมทางขวามือจะปรากฏข้อมูลของห้องที่ชี้ขึ้นมา เลือกวันที่ เลือกช่วงเวลาที่ใช้ห้อง เลือกอุปกรณ์
ที่ใช้ เลือกประเภทของการจอง กรอกหมายเหตุ แล้วท าการกดปุ่มจองห้องประชุม เสร็จสิ้นการจอง  
(กรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *) 
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ภาพ 6 แสดงหน้ารายละเอียดการจองห้องประชุม 

 จากภาพ 6 เป็นการแสดงหน้าจอรายละเอียดการจองห้องประชุม จะแสดงข้อมูลการจอง
ทั้งหมด ได้แก่ หน่วยงานที่จัดประชุม หัวข้อการประชุม จ านวนผู้เข้าประชุม ห้องที่ใช้ประชุม 
ประเภท วันที่ใช้ห้อง ช่วงเวลาที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ หมายเหตุ ชื่อผู้จอง และแสดงผลการอนุมัติ 
 

 
ภาพ 7 แสดงหน้ารายงานการจองห้องประชุม 

 
 จากภาพ 7 เป็นการแสดงหน้ารายงานการจองห้องประชุม ผู้ดูแลระบบสามารถแสดง
รายงานได้โดยการคลิกเลือกเดือน เลือกปี เลือกห้องประชุมที่ให้บริการ และเลือกสถานะ แล้วกดปุ่มดู
รายการ 
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 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์ สามารถสรุปผลดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง  1 แสดงความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา พิษณุโลก  
หัวข้อประเมิน x̄  SD 

1. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน 4.56 0.72 
2. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลการจอง 4.77 0.98 
3. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลห้องประชุม 4.73 0.44 
4. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลอุปกรณ์ 4.53 0.61 
5. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลประเภทการจอง 4.93 0.24 
6. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลหน่วยงาน 4.87 0.42 
7. ความสามารถของระบบในส่วนอนุมัติ/ไม่อนุมัติการจอง 4.83 0.37 
8. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลการจัดการ

รายงาน 
4.70 0.74 

9. ระบบสามารถแสดงผลราย งานได้ถูกต้อง 5.00 0.00 
10. ระบบสามารถจัดการการจองได้อย่างถูกต้อง 4.93 0.25 
11. การแบ่งเมนูของระบบสามารถใช้งานได้ง่าย 4.77 0.56 
12. รูปแบบการจัดระเบียบหน้า จอง่ายต่อความเข้าใจ 4.63 0.66 
13. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.80 0.40 
14. ระบบมีความรวดเร็วในการท างาน 4.93 0.24 

ภาพรวม 4.78 0.48 

 

 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่ง

สามารถเรียงล าดับ 3 ล าดับเรียงจากมากไปน้อย คือ ระบบสามารถแสดงผลราย งานได้ถูกต้อง  (x̄ = 

5.00) ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลประเภทการจอง (x̄ = 4.93) ระบบ

สามารถจัดการการจองได้อย่างถูกต้อง (x̄ = 4.93) และระบบมีความรวดเร็วในการท างาน (x̄ = 4.93) 
ตามล าดับ ทั้งนี้ความสามารถของระบบในส่วนเพ่ิม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลอุปกรณ์ มีความพึงพอใจน้อย

สุด (x̄ = 4.53) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก สามารถสรุปและอภิปรายดังนี้ 
 1. สรุปผล 
  ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น การน าสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจอง
ห้องประชุม การท างานเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีความเป็นระบบในการจัดเก็บ แก้ไข ลบ และ
ค้นหา และช่วยเพ่ิมความมั่นใจในการจองห้องประชุม สามารถท าการจองห้องประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัยไม่มีการสูญหาย ซึ่งระบบงานที่พัฒนาออกมานั้น มีการ
จัดการท างานดังต่อไปนี้ 
  1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลห้องประชุม ข้อมูลการจอง 
ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลประเภทการจอง และข้อมูลผู้ใช้ระบบ  รวมไปทั้งสามารถแสดง
รายงานการจองห้องประชุมประจ าเดือน ได้อย่างรวดเร็ว 
  1.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พบว่าผู้ใช้ระบบมีคว ามพึงพอใจในเรื่อง 
ความสามารถในการจองห้องต่าง ๆ ของระบบและระบบมีความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ ระบบออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย ความรวดเร็วของระบบ แบบอักษร
ที่ใช้อ่านง่ายและเหมาะสม ความสวยงามของระบบ ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และสีที่ใช้มี
ความเหมาะสมตามล าดับ 
 2. อภิปรายผล 
  ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
ผู้จัดท าได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกระบวนการสร้างแบบสอบถามได้มาจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบได้พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและระบบฐานข้อมูลฯ ช่วยท าให้การ
ท างานรวดเร็วขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ์ (2555) ได้ท าโครงการเรื่อง ระบบจองสนาม
ฟุตบอลวัตถุประสงค์ของระบบจองสนามฟุตบอล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการจะ
จองสนามฟุตบอล และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จดบันทึก
การจอง มาท าการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แทน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร
พจน์ จินดาชื่น พันธนู พลอยขาว และเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ (2557) ได้ท าโครงการเรื่อง ธุรกิจ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดย
พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการ
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สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจองสนาม การจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการ
คลังสินค้า และการจัดการสนามฟุตบอล มีการท างานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิกิต ชมระกา (2556) ได้ท าโครงการเรื่อง ระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมเดอะโกล ต าบลเกิ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่สามารถค้นหาฐานข้อมูลเพ่ิมและลบ
ข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่าย ประโยชน์อีกประการหนึ่งสามารถจองผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่
พัฒนาขึ้นนั้นสามารถแสดงในหน้าจอ Desktop เท่านั้น แต่เพื่อรองรับการใช้งานในทุก Device ควรมี
การออกแบบด้วยหลักการ Responsive web  
 2. ควรมีการติดตามการจองผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ร่วมด้วย เมื่อมีการจอง การอนุมัติการ
จอง และเตือนผู้จองห้องประชุมเมื่อใกล้ถึงวันที่จอง  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ อย่างดีด้วยค าแนะน าปรึกษาและคอยดูแลจาก อาจารย์คัช
รินทร์ ทองฟัก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายคงกช กาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยและบริการ ที่
ปรึกษาโครงการร่วม คอยสอน ให้ความดูแลเอาใจใส่ แนะน า ให้ความช่วยเหลือเสมอมาตลอด
การศึกษา และเป็นก าลังใจตลอดมา ซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมถึ งคณาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้จัดท า และต้องขอขอบพระคุณ บิดา
มารดาและบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่เคารพรักซึ่งได้เป็นผู้ให้ก าลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่า
ยิ่ง  
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เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application 
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บทคัดย่อ 

เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ดังนี้ 1.) ผู้วิจัยต้องการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องท่ีมีขนาดเล็ก 2.) ผู้วิจัยต้องการที่จะท าการเชื่อมต่อ 
Line Application ให้ท างานร่วมกับอุปกรณ์ด้าน Internet of things (IOT) เพราะ ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ “Internet of thing” (IOT) และ Line Application  ได้รับความนิยม
อย่างมาก ณ เวลานี้ 3.) ตอบสนองผู้ใช้งานที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ท
โฟนได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application จ านวน 100 คน เป็นบุคลากรใน
ส านักงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จากผลการทดสอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถวัดอุณหภูมิมีค่าความผิดเฉลี่ยรวมพลาดไม่เกิน 2.75 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน 

จากผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน พบว่าเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็ก
แจ้งเตือน ผ่าน LINE Application มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยรวม (  =4.07, 
S.D.=0.91)  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตามล าดับคือการประเมินความสามารถในด้านการท างาน 
(  =4.07, S.D.=0.93) การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ (  =4.06, S.D.=0.91) และการ
ประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ (  =4.07, S.D.=0.89  
 
ค าส าคัญ: บอร์ด ESP8266  Line notify  Internet of thing  
 
Abstract 

Room’s TEMP notification machine with Line Application research Objectives 
1.) Need to create a small room thermometer. 2.) Researchers want to make 
connections Line Application to work with Internet of things (IOT) because of the 
current technology related “Internet of thing” (IOT) and “Line Application” very 
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popular at this time. 3.) Respond for users who need a thermometer that can be 
displayed on a smartphone. And the tools used the satisfaction questionnaire on the 
effectiveness of Room’s TEMP notification machine with Line Application 100 people, 
Is a personnel in the office at Pibulsongkram Rajabhat University. Statistics used in 
data analysis. Include Percentage average and standard deviation. The result show 
that this thermometer can measure temperatures. The total average error does not 
exceed 2.75 percent. 

Based on user satisfaction research results from users, it was found that 
Room’s  TEMP notification machine with Line Application the level of satisfaction is 
very good. Average total is (  =4.07, S.D.=0.91) The highest satisfaction was the ability 
to assess work performance is (  =4.07, S.D.=0.93). Evaluation of system usability 
(  =4.06, S.D.=0.91). And evaluation of the benefits of using the system is (  =4.07, 
S.D.=0.89     
Keywords: Microcontroller ESP8266, Line notify, Internet of thing 
 
บทน า 
 ผู้จัดท านั้นเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ Internet of thing และ Line application มี
ความส าคัญต่อผู้ใช้ในยุคสมัยนี้มาก เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ “Internet of thing” 
(IOT) ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วน “Line application”  นั้นเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และการติดต่อซื้อ -ขาย
สินค้า เป็นต้น โดยทางผู้จัดท าเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะน าเทคโนโลยีทั้งสองนี้มาคิดค้น
สร้างสรรค์อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสักชิ้นหนึ่ง  เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและเพ่ิมความ
สะดวกสบายของมนุษย์ ในชีวิตประจ าวัน  

โดยเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีผู้จัดท าจะสร้างขึ้นนั้นเป็นเครื่องวัดค่าอุณหภูมิห้องที่มีขนาดกะทัดรัด 
สามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนได้ โดยเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กนี้ สามารถติดตั้ง
ภายในห้องขนาดเล็กต่างๆ หรือห้องที่จ าเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลา เช่น ห้อง
เซิร์ฟเวอร์ ห้องประชุมส านักงาน ห้องทดลองการวิจัยที่จ าเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น โดย
ผู้ใช้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งได้ และสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเกินจากที่ผู้ใช้ได้ก าหนดไว้จะท าการแจ้งเตือนผ่าน Line notify ว่าขณะนี้ห้องมี
อุณหภูมิเท่าไหร่ โดยแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Application บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน เป็น
ค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียส (°C)  
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ดังนั้น ทางผู้จัดท าการวิจัยเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line application 
ในครั้งนี้นั้น จึงมีแนวคิดที่ว่าจะสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of things 
(IOT) ที่สามารถท างานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนในการแจ้งเตือนผ่าน Line application จึงได้มีการวิจัย
และพัฒนาอุปกรณ์สิ่งนี้ขึ้นมา โดยน าเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามาท างานร่วมกับบอร์ด MCU 
ESP8266 เพ่ือที่จะท าให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามความต้องการ ที่ทางผู้จัดท าได้คาดหวังไว้และให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดท าคาดหวังให้เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line 
application นี้นั้น ตอบโจทย์ส าหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความทันสมัย ใช้งาน
ง่าย เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน Thailand 4.0 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ต้องการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องที่มีขนาดเล็ก 
2. ตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้ 
3. ต้องการท าการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Line ร่วมกับ อุปกรณ์ด้าน Internet of things 
(IOT) 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ESP8266 คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจ็คที่เกี่ยวข้องกับ Internet of 
things ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวบอร์ด ซอฟแวร์ และโมดูล wifi ภายในมีเฟิร์มแวร์ (Firmware) ท างาน
ในลักษณะ Serial to wifi ที่ช่วยให้อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น Microcontroller (MCU) สามารถต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ port serial และใช้เขียนโปรแกรมค าสั่งในการควบคุมการท างาน และใน
ปัจจุบัน Internet of things ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 Line notify เป็นบริการหนึ่งของ Line application ที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจาก
เว็บเซอร์วิสต่างๆโดยเป็นการฝากบัญชีภายนอกของผู้ใช้ไลน์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ท าการแจ้งเตือน
ผ่านกลุ่มผู้ใช้หรือผู้ใช้งานโดยตรง และ Line notify สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้เพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบหรือตอบกลับไปยังผู้ใช้งานได้ 
 Thing speak คือ ผู้ให้บริการ Cloud ชนิดหนึ่ง ที่อนุญาตให้สามารถส่งค่าต่างๆ ขึ้นเพ่ือไป
เก็บบนพ้ืนที่ ที่เปิดให้ใช้บริการ และยังเปิดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จาก web browser ทั่วๆ 
ไป จากที่ไหนก็ได้ที่มี Internet จึงนับเป็นการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ Internet of Things และยัง
เป็นบริการ Platform ที่ให้บริการ เก็บข้อมูลแบบ Real-time แสดงข้อมูลกราฟ และแสดงผล 
Update real time  
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 MySQL จัดเป็นระบบจัดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database 
Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรี
แวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลใน
ปัจจุบัน นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถความรวดเร็ว การ
รับรองจ านวนผู้ใช้และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
มากมายไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ศึกษาข้อมูลการท างานไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อ ESP8266 ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 

 
1.2 ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดส่วนต่างๆ ของวงจรในแต่ละส่วน 

.ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทระบบการท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line 
Application 
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ภาพที่ 3 แสดงระบบการท างานของ เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line 

Application 
 

 
1.3 จัดท าฐานข้อมูล และปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
1.3.1 สร้างฐานข้อมูล MySQL เพ่ือเก็บค่าอุณหภูมิส าหรับการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ 

       
ภาพที่ 4 ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 
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  ภาพที่ 5 ตัวอย่างค่าอุณหภูมิที่บันทึกค่าได้ในฐานข้อมูล MySQL 
1.3.2 ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ 

ท าการสร้างและประกอบโมดูลวัดอุณหภูมิ (DHT11 Temperature and Humidity 
Sensor Module) ที่เป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถวัดอุณหภูมิบริเวณรอบๆ ทั่วไปหรือ
ในห้อง (ภาพท่ี 6) ร่วมกับ MCU ESP8266 (ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างงานวิจัย ซึ่งตัว
บอร์ดประเภทนี้ ประกอบไปด้วย ซอฟแวร์ และโมดูล wifi ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ port serial และใช้การเขียนโปรแกรมค าสั่งในการควบคุมการท างานของ
บอร์ด เมื่อได้ท าการประกอบเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้ว โดยขั้นต่อไปผู้วิจัยจะท าการเขียน
โปรแกรมควบคุมในขั้นตอนต่อไปของการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line 
application 

  
           ภาพที่ 6 เซนเซอร์ DHT11                     ภาพที่ 7 MCU ESP8266 

 
 ภาพที่ 8 ท าการเชื่อมต่อ ESP8266 ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11 
1.3.3 การแจ้งเตือนผ่าน Line notify ใน Line Application 

การส่งการแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิไปยังผู้ใช้ผ่านไลน์ได้นั้น จะต้องมีการเพ่ิมเพ่ือนกับ Line 
notify ในสมาร์ทโฟนก่อน เพ่ือที่จะท าให้ Line notify สามารถส่งการแจ้งเตือนข้อมูลได้ แล้วท าการ
สมัคร Line notify เพ่ือเข้าไปรับรหัส Token ของ Line notify ไว้ใช้งานการแจ้งเตือนของ Line 
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group หลังจากนั้นสร้าง Line group  โดยการสร้างกลุ่มนี้ผู้ใช้สามารถก าหนดได้ว่าผู้ใช้จะให้แจ้ง
เตือนคนเดียวหรือจ านวนหลายคนก็สามารถท าได้  

 
ภาพที่ 9  ตัวอย่าง Line group เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application 

1.3.4 ท าการเขียนโปรแกรมค าสั่งควบคุมบอร์ด 
เขียนโปรแกรมค าสั่งเพื่อทดลองและทดสอบให้เครื่องวัดอุณหภูมิที่สร้างขึ้นมีฟังก์ชัน

ในการท างานที่สมบูรณ์และถูกต้อง สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิไปยังฐานข้อมูลเพ่ือเก็บค่า
อุณหภูมิและให้สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิไปยังสมาร์ทโฟนได้ในขั้นตอนต่อไป 

 
ภาพที่ 10 เขียนโปรแกรมค าสั่งควบคุมบอร์ด ESP8266 ด้วยโปรแกรม Arduino IDE 

1.4 ท าการทดลองและประเมินผลประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ 
1.4.1 ทดลองทดสอบการแจ้งเตือน Line notify ผ่าน Line application ในสมาร์ทโฟน 
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 (A)                                 (B)   (C) 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอ Line group (A,B) แสดงการแจ้งเตือนอุณหภูมิ 
ผ่าน Line application (C) 

สามารถทราบรายละเอียดอุณหภูมิ และการแจ้งเตือน  โดยเซนเซอร์จะท าการประมวลผลและท า
การแจ้งเตือนผ่าน Line application เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจากค่าที่ก าหนดไว้ 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างแสดงการแจ้งเตือน Line notify เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 26 °C ตามท่ีตั้งไว้จะท า

การแจ้งเตือน 
 

1.4.2 ท ากาประเมินผลประสิทธิภาพความแม่นย าการท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และนอกจากนี้ยังท าการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นอาจารย์  บุคลากรในส านักงาน 
จ านวน 100 คน 

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย และน าไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์
และสรุปผลเป็นแบบประเมินระบบ 2 แบบ ดังนี้ 
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1.5.1 ท าแบบประเมินประสิทธิภาพความแม่นย าในการท างานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่านวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item Objective 
Congruence : IOC) 

สูตรการค านวณ IOC : 
 

 
 

1.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิและการ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line 
application จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน คือ อาจารย์ บุคลากรในส านักงาน ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 100 คน 
วิเคราะห์โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) 

mean x = (w1 x1 +w2x2 +w3 x3 +…+wn xn )/n 
 

เครื่องมือการวิจัย 
1. แบบประเมินประสิทธิภาพความแม่นย าในการท างานของระบบเครื่องวัดอุณหภูมิห้อง

ขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line Application จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ชุด 
2. แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็ก

แจ้งเตือนผ่าน Line Application จากกลุ่มตัวอย่าง 100 ชุด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่ท าการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนอาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์ และบุคลากรอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
ใช้สูตรการค านวณตารางส าเร็จรูปของเครขซี่และมอร์แกน จ านวน 100 คน 

2. ผู้เชี่ยวชาญส าหรับประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบ จ านวน 3 คน เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเป็นอาจารย์ประจ าสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผลจากค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบค่าสถิติ 
(Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับ ดีมากที่สุด  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับ ดีมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับ ดี   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับ พอใช้   
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับ ปรับปรุง 
ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ได้ท าการ
น าเสนอผลการประเมินอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์จากการประเมินประสิทธิภาพของการท างานเครื่องวัด
อุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
 
ตาราง  1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line 
application โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ IOC ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการท างานของระบบ 1.00 มีความเท่ียงตรง 
2. ด้านความถูกต้องของระบบ 0.80 มีความเท่ียงตรง 
3. ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบ 0.80 มีความเท่ียงตรง 

โดยรวม  0.87 มีความเที่ยงตรง 

จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีต่อเครื่องวัดอุณหภูมิห้องนาดเล็กแจ้ง
เตือนผ่าน Line application มีระดับประสิทธิภาพที่มีความเท่ียงตรงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.87 
 
 ประเด็นที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จ านวน 100 คน 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินผลการศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานจากกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ    S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การประเมินความสามารถในด้านการท างาน    
  1.1. สามารถท าการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว  4.11 0.94 ดีมาก 
  1.2. การแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนอุณหภูมิมีความถูกต้อง 4.12 0.90 ดีมาก 
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  1.3. การแสดงข้อมูลแผนภูมิ กราฟอุณหภูมิมีความถูกต้อง   4.08 0.85 ดีมาก 
  1.4. การส่งข้อมูลอุณหภูมิให้ผู้ใช้ทราบผ่าน LINE Application 
ได้ถูกต้อง 

  4.19 0.94 ดีมาก 

  1.5. การส่งข้อมูลมีความแน่นอน ถูกต้อง เสถียรและเท่ียงตรง   3.86 1.04 ดีมาก 
รวม 4.07 0.93 ดีมาก 

2. การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ    
  2.1. ความสะดวกในการใช้งาน 4.27 0.90 ดีมาก 
  2.2. ความเร็วในการส่งข้อมูลอุณหภูมิในแต่ละครั้ง 4.1 0.95 ดีมาก 
  2.3. ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อท าการแจ้งเตือนอุณหภูมิ 4.02 1.02 ดีมาก 
  2.4. อุปกรณ์มีขนาดที่เหมาะสม และสะดวกเม่ือท าการติดตั้ง 3.97 0.78 ดีมาก 
  2.5. ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน 3.94 0.91 ดีมาก 

รวม 4.06 0.91 ดีมาก 
3. การประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ    
  3.1. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิผ่าน Line Application ได้ 3.98 0.93 ดีมาก 
  3.2. ผู้ใช้สามารถทราบการแจ้งเตือนอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว 4.05 0.86 ดีมาก 
  3.3. ช่วยลดปัญหาค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ลดลงได้  3.97 1.00 ดีมาก 
  3.4. สามารถทราบอุณหภูมิได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องอยู่ที่ห้องที่อุปกรณ์
นั้นติดตั้ง 

4.26 0.80 ดีมาก 

  3.5. สะดวกต่อการติดตั้ง อุปกรณ์มีความทันสมัยและใช้งานง่าย 4.1 0.87 ดีมาก 

รวม 4.07 0.89 ดีมาก 
โดยรวม 4.07 0.91 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรในส านักงาน อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 100 คน  พบว่าเครื่องวัด
อุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน LINE Application มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลี่ยรวม (  =4.07, S.D.=0.91)  โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตามล าดับคือการประเมิน
ความสามารถในด้านการท างาน (  =4.07, S.D.=0.93) การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ 
(  =4.06, S.D.=0.91) และการประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ (  =4.07, 
S.D.=0.89) 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ได้ท าการ

ทดสอบระบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบประเมินระบบอยู่  2 แบบ
การประเมินด้วยกัน คือ ส่วนแรกได้ท าการประเมินแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านซึ่งมี
การประเมินด้วยกัน 3 ด้านคือด้านการท างานของระบบ ด้านการใช้งานของระบบ และด้านประโยชน์
ที่ได้จากระบบโดยมีการยอมรับการท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line 
application อยู่ในระดับประสิทธิภาพที่มีความเที่ยงตรง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( IOC) เท่ากับ 0.87 ส่วน
ที่สองประเมินแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาด
เล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จ านวน 100 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของระบบ 3 
ด้านคือ 1 การประเมินความสามารถในด้านการท างาน 2 การประเมินความสามารถในการใช้งาน
ระบบและ 3 การประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับการ
ท างานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ในระดับความพึงพอใจดี
มากมีค่าเฉลี่ย   เท่ากับ 4.07 

โดยมีความผิดพลาดของอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.75 เปอร์เซ็นต์ และการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆของเครื่องก็สามารถ ท างานได้อย่างสมบูรณ์ดีซึ่งเป็นไปตามของเขตและวัตถุประสงค์ของ
โครงการการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิได้ และมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้อย่าง
เที่ยงตรง ตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้ และท าการ
เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Line ร่วมกับ อุปกรณ์ด้าน Internet of things (IOT) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application ของ
ผู้วิจัยในโครงการนี้แม้ว่าจะใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตการวิจัยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ 
สามารถเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดท าข้อเสนอแนะ
ไว้เป็นแนวทางแก่ ผู้ที่สนใจที่จะน าโครงงานเพื่อพัฒนาต่อไป 
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ลุล่วงไปด้วยดี 
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ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์ 
WATER LEVEL TANK ALERT VIA LINE APPLICATION 
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บทคัดย่อ 

 ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์(LINE application) สร้างขึ้นมา
เพ่ือใช้แจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ ตอนน้ าในแท็งก์หมดจะท าการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE application notification) ของผู้ใช้ (User) ซึ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่ใช้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เป็น
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้โดยตรง ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ านี้สร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดเวลา
การตรวจสอบน้ าในแท็งก์ และสามารถรับรู้การแจ้งเตือนระดับน้ าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องแจ้ง
เตือนระดับน้ านี้จะมีอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า ทุ่นลอย (Float Switch) น าไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้ า เมื่อน้ า
ลดถึงระดับที่ท าการติดตั้งไว้ ระบบจะเริ่มท างาน ส่งกระแสไฟไปยังบอร์ด  MCU ESP8266 บอร์ดก็
จะท าการประมวลผลค าสั่งการท างาน แล้วส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทันที   
            จากผลการวิจัยพบว่า ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มีระดับ
ความพึงพอใจต่อเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ได้อย่างมีเที่ยงตรงต่อการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมถึงระดับดีมาก ( x̄ =3.98), 
(S.D=0.91) ซึ่งแบ่งผลทดสอบความพึงพอใจเป็น 3 ระดับคือ 1.การประเมินความสามารถด้านการ

ท างานโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( x̄ =3.98), (S.D=0.89) 2.การประเมินความสามารถ

ด้านการใช้ระบบโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̄ =4.11), (S.D=0.88) และ 3. การประเมิน

ประโยชน์ด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (x̄ =3.78), (S.D=0.99) และระบบนี้ยังสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง เช่น หอพัก บ้านจัดสรร หรือโรงแรมต่างๆ 
ค าส าคัญ: MCU ESP8266  LINE notification  แอพพลิเคชั่นไลน์ 
 

Abstract 
 Water Level tank alert via LINE application. Built for water level warnings. 
The water in the tank exhausts the alert to the user's LINE application. That is used 
to alert the user is LINE application notification. Be alert to users directly. This water 
level alert system has been created. To reduce the time to check the water in the 
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tank and 24 hour water alert. This water level alarm will have a device called Float 
Switch Installed in the tank. When the water level reaches the set level system will 
start. Send power to MCU ESP8266 on board will process the work order. Then send 
the notification to the user immediately. 
 The results of the research. Water Level tank alert via LINE application. There 
is a level of satisfaction with the water level alarm in the tank. Accurately to work 
efficiently and Overall satisfaction level of the system performance is very good  

(x̄ =3.98), (S.D=0.91) test results are divided into 3 levels 1. The evaluation of working 

ability was very satisfactory (x̄ =3.98), (S.D=0.89) 2. The evaluation of the ability to 

use the system with a high level of satisfaction (x̄ =4.11), (S.D=0.88)  3. Evaluation of 

system utilization (x̄ =3.78), (S.D=0.99) and this system can also be used in real 
locations such as dorm housing estate or hotels. 
Keywords: MCU ESP8266, LINE application notification. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตามบ้านเรือน หอพัก  โรงแรม บ้านจัดสรร จะมีการน าแท็งก์น้ าไปติดตั้ง
เพ่ือไว้กักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามจ าเป็น เพ่ือที่จะอ านวยความสะอาดแก่ร่างกายหรือใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ และในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นมา ท าให้
สังคมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปตามยุคสมัยใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยี และได้
เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษย์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาและออกแบบ
เพ่ือความสอดคล้องกับการด าเนินงานของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้มนุษย์นั้นเกิดความสะดวกสบาย
และรวดเร็วตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมีมากมายให้ได้ใช้
งาน อย่างที่ (ฑกลชัย อุตตรนที, 2547) กล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผู้คนใช้งาน
เป็นจ านวนมากซึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการในการใช้งาน
ของโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่  จึงท าให้โทรศัพท์มือถือมีความส าคัญและท าให้การติดต่อสื่อสารนั้นง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้นยังเป็นที่นิยมในการน ามาพัฒนาในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถน าไปใช้ให้ตรงกับความต้องการของตนเอง  
 ในปี 2556 สุนิศา อินทร ได้กล่าวว่า LINE Application นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และการติดต่อซ้ือ-ขายสินค้าต่างๆ ซึ่งทั้งโลกมียอดผู้
ดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่นเป็นจ านวนมาก 45 ล้านคน และประเทศไทย มีผู้ใช้เป็นอันดับ 2 
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ของโลกรองจากประเทศ ญี่ปุ่น โดยทางผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะน าเอาเทคโนโลยี มา
คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายของมนุษย์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีว่าจะน ามาใช้กับสิ่งประดิษฐ์ที่รวมกับโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการรับรู้แจ้ง
เตือนผ่านทางไลน์ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ระบบแจ้งเตือนระดับ
น้ าภายในแท็งก์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เมื่อน้ าภายแท็งก์หมดถึงระดับที่ได้ติดตั้ง
หรือก าหนดไว้ ระบบจะท าการส่งข้อความมาทางไลน์ เพ่ือที่จะแจ้งเตือนว่าระดับน้ าภายในแท็งก์น้ า
ถึงระดับที่วิกฤติแล้ว ให้เจ้าของมาท าการตรวจสอบโดยด่วน ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรท าให้น้ าในแท็งก์
เหลือน้อย ถ้าน้ าในแท็งก์เหลือน้อยปั้มน้ าบางรุ่นจะท างานตลอดเวลาเพ่ือดึงน้ าเข้าแท็งก์ ถ้าปั้มน้ า
ท างานนานเกินไปอาจะท าให้มอเตอร์ของปั้มน้ าไหม้ได้ การท างานของระบบนี้จะท าให้เจ้าของ
แท็งก์น้ าทราบถึงระดับน้ าภายในแท็งก์ และเจ้าของไม่ต้องไปค่อยตรวจสอบแท็งก์น้ าตลอดเวลา ถ้า
น้ าในแท็งก์หมดเจ้าของแท็งก์ก็สามารถรับรู้ได้ทันทีและให้รีบไปท าการตรวจสอบโดยด่วน ถ้าน้ าไม่
ไหลเข้าแท็งก์ให้ควรท าการถอดปลั๊กปั้มน้ าออกเพ่ือป้องกันปั้มน้ าไหม้ และท าให้เจ้าของเกิดความ
สะดวกสบายมากขึ้น ดั้งนั้นจึงได้น าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยรวมกับบอร์ด MCU ESP8266 ซึ่งจะท า
การเขียนโปรแกรมบนเครื่องมือ Arduino IDE เขียนด้วยภาษา C เพ่ือที่จะให้ระบบนี้เป็นไปตามความ
ต้องการ และส าเร็จลุลวงไปด้วยดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือลดระยะเวลาการตรวจสอบระดับน้ าภายในแท็งก์  
2. เพ่ือพัฒนา LINE notify ให้สามารถรายงานการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์บน

สมาร์ทโฟน 
3. เพ่ือสร้างอุปกรณ์ท่ีน าไปใช้ขยายผลในชุมชนและสามารถใช้งานได้จริง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการท างานของระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์ เริ่มจากการหาข้อมูลแท็งก์น้ า
ตามบ้านเรือนหอพัก และท าการสอบถามสาเหตุที่ท าให้น้ าในแท็งก์หมด สาเหตุอาจจะเกิดมาจาก ท่อ
ประปาในบริเวณใกล้เคียงแตกท าให้น้ าไม่ไหล ประปาไม่จ่ายน้ ามา ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะท าให้น้ าไม่ไหล
เข้าแท็งก์น้ าจนท าให้น้ าในแท็งก์หมด เจ้าของแท็งก์น้ าก็ไม่สามารถทราบได้ว่าน้ าในแท็งก์หมด จะ
ทราบก็ต่อเมื่อมีคนมาแจ้งว่าน้ าไม่ไหล ขั้นตอนการท างานของระบบเป็นดังนี้ 
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ภาพ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

2. วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดส่วนต่างๆ ของวงจรในแต่ละส่วน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แผนผังแสดงระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น 
 
 
 
 
 

น้ าในแท็งก์หมด 

การท างานของบอร์ด MCU ESP8266 

บันทึกการแจ้งเตือนระดับน้ าในฐานข้อมูล

ส่งการแจ้งเตือนระดับน้ าไปให้ผู้ใช้ผ่านไลน์ 

ติดต้ังอุปกรณ์ภายในแท็งก์น้ า 

ท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
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 3. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนในแต่ละครั้ง และเริ่มท าการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การส่งการแจ้งเตือนระดับน้ าไปให้ผู้ใช้ผ่านไลน์ 
 การส่งการแจ้งเตือนยังผู้ใช้ผ่านไลน์ได้นั้นผู้ใช้จะต้องมีการเพ่ิมเพ่ือน กับ line notify ใน
โทรศัพท์มือถือก่อน เพ่ือที่จะให้ line notify ท าการส่งการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ แล้วท าการสร้างกลุ่ม
ไลน์บนโทรศัพท์มือถือ การสร้างกลุ่มนี้จะสามารถรู้ได้จ านวนหลายคน หรือผู้ใช้จะให้แจ้งเตือนผู้ใช้คน
เดียวก็สามารถท าได้ Line notify นั้นจะสามารถส่งการแจ้งเตือนมาให้ผู้ใช้เพียงอย่างเดียวผู้ใช้ไม่
สามารถส่งข้อความตอบกลับได ้
 
 
 
 

ภาพ 4 บอร์ด MCU ESP8266 ภาพ 5 Adapter ของโทรศัพท์มือถือ  
ภาพ 3 Float Switch 

ภาพที่ 3 Float Switch 

(1) 

(2) 

ภาพ 6 การเชื่อมต่อ Float Switch เข้ากับบอร์ด MCU ESP8266 
สาย (1) สายกระแสไฟฟ้าเข้า  ซึ่งท าการแปลงไฟฟ้า จาก Adapter ของโทรศัพท์ซึ่งมีการจ่ายไฟ
เพียง 5 V สาย (2) เป็นสายจาก บอร์ด MCU ESP8266 

 

ภาพ 3 Float Switch 
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ภาพ 7 การเพิ่มเพื่อนกับ Line notify บนโทรศัพท์มือถือ 

 4.1 เมื่อท าการเพ่ิม line notify  บนมือถือเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการเข้าไปที่หน้าเว็บ line 
notify เพ่ือเข้าไปขอรหัส Token ของ line notify  

 
ภาพ 8 การ login เข้าสู่หน้าเว็บไซด์ 

 4.2 เมื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซด์หน้าหลัก จะมีให้เลือกว่าจะให้ Line notify แจ้งเตือนแบบเดียว
หรือแบบกลุ่มหลายๆคน เมื่อท าการเลือกแล้วให้ท าการออก Token  ผู้ใช้ก็จะได้รหัส Token มาเมื่อ
ได้รหัสมาแล้วผู้ใช้ควร Copy Token เอาไว้เพราะ Line notify จะให้รหัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้ว
น าไปวางไว้ในโค้ดบนเครื่องมือ Arduino IDE เพ่ือจะให้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้ถูกต้อง 
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5. ท าการเขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนระดับน้ า บนเครื่องมือ Arduino IDE 

 
ภาพ 10 เขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนระดับน้ าบนเครื่องมือ Arduino แล้วท าการ Upload ลงบอร์ด MCU 

ESP8266 แล้วท าการทดลองการแจ้งเตือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 9 การขอ Token ของ line notify 
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6. ท าการทดลองน าอุปกรณ์ไปติดตั้งแล้วท าการประเมินผล และจัดท าเอกสารประกอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ 11 น าอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้ า ซึ่งจะท าการติดตั้งแยก จาก Float Switch ของปั้มน้ า 

7. ทดสอบการแจ้งเตือน Line notify ผ่าน Line Application บนสมาร์ทโฟน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 12 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน 

 
 7.1 ท าการประเมินผลประสิทธิภาพความแม่นย าการท างานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ นอกจากนี้ยังท าการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของ
เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นเจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน 

Float Switch  
ของเครื่องแจ้งเตือนระดบัน้ า 

Float switch ป้ัมน ้ำ 



 
 297 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 7.2 เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย และน าไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยทางผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นแบบ ประเมินระบบ 2 แบบการประเมิน ดังนี้  
 7.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพความแม่นย าในการท างานของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน โดยจะใช้การ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective 
Congruence : IOC)  
 

สูตรการค านวณ IOC : 
  

 
 

 7.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าใน
แท็งก์และการตอบสนองความต้องการใช้งาน ของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่าน Line 

Application จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน คือ เจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน วิเคราะห์

โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̄ )  
 

mean x = (w1 x1 +w2x2 +w3 x3 +…+wn xn )/n 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่น การสั่งเปิด - ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
Internet of Things (IoT) เป็นการเชื่อมโยงในลักษณะ Machine to Machine หรือ M2M เป็นการ
น าเอาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน การเชื่อมโยงการสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ทั้งจากในบ้านและส านักงานหรือจากที่ ไหนก็ได้ Internet of Things ที่
ใช้ในการสื่อสารไม่ได้มีเฉพาะ Internet network แต่ยังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Sensor node ต่างๆ 
จ านวนมากจนอาจจะเกิดระบบเครือข่ายที่เรียกว่า wireless sensor network (WSN) ที่มี
ความสามารถในการตรวจจับปรากฏการณ์ต่างๆ (physical phenomena) ในเครือข่ายได้ด้วย เช่น 
แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ความเคลื่อนไหว เป็นต้น เพ่ือส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ท างาน
หรือ สั่งงานอ่ืนๆ ต่อไป  
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 LINE Application นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
โทรคมนาคม และการติดต่อซื้อ-ขายสินค้าต่างๆ ซึ่งมียอดผู้ดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่นเป็น
จานวนมาก 44 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยทางผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะน าเอา
เทคโนโลยี มาคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบาย
ของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน 
 LINE Notify เป็นบริการหนึ่งของไลน์ เป็นการฝากบัญชีภายนอกของผู้ใช้ผ่านไลน์ สามารถ
เลือกได้ว่าจะให้ท าการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มผู้ใช้หรือผู้ใช้โดยตรงและ LINE Notify สามารถส่งการแจ้ง
เตือนไปยังผู้ใช้ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนตอบกลับไปยัง User ข้อจ ากัดของ LINE 
Notify คือ สามารถส่งแจ้งเตือนได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถส่ง
ข้อความเข้าห้องสนทนาของเพ่ือน ๆ ได้ หากต้องการให้สามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ ท่านต้องใช้ 
LINE Bot API แทน 
 MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database 
Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของ
อินเตอร์เน็ต สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เป็น
ทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มักจะเป็นการผูกขาดของผลิตภัณฑ์
เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้MySQL ต่างยอมรับในความสามารถความรวดเร็ว 
การรองรับจ านวนผู้ ใช้และขนาดของข้อมูลจ านวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม  
 บอร์ด MCU ESP8266 และ Firmware ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาC ได้ ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการใช้
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น 
ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ในNodeMCU version แรกนั้นก็เป็น 
ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก 
NodeMCU นั้นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output  buil in มาในตัว  
สามารถเขยีนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อ่ืนๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มี
นักพัฒนาที่สามารถท าให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ Node MCU ได้ จึงท าให้ใช้ภาษา C/C++ ใน
การเขียนโปรแกรมได้ ท าให้เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลายมากยิ่งข้ึน  
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เครื่องมือการวิจัย 
1. แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์จ านวน 100 คน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน ซึ่งจ านวน 100 คนนี้ จะอยู่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีแท็งก์น้ าติดตั้งไว้ตามอาคารและบ้านเรือน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้มักเกิดปัญหาน้ าหมดแท็งก์บ่อยที่สุด และเวลาเมื่อน้ าในแท็งก์หมด เจ้าของแท็งก์น้ าส่วนใหญ่
จะยังไม่สามารถรับรู้ได้ทันที 

2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพในการท างานของระบบ จ านวน 3 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ที่ เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ 
(Dependent t-test) โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ
,2550) ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับ ดีมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับ ดีมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับ ดี    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับ พอใช้    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับ ปรับปรุง 
 
ผลการวิจัย 
ตาราง1 ผลการวิเคราะห์จากการประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าใน
แท็งก์ ผ่าน Line Application  จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

รายการ IOC ประสิทธิภาพการท างาน 
1.ด้านความสามารถการท างาน 1.00 มีความเท่ียงตรง 

2. ด้านความถูกต้องของระบบ 0.70 มีความเท่ียงตรง 

3. ด้านประโยชน์การใช้งาน 0.70 มีความเท่ียงตรง 

รวม 0.80 มีความเท่ียงตรง 
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 จากตาราง1 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการท างานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์
ผ่านไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีความเที่ยงตรง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถด้าน
การท างาน ด้านความถูกต้องของระบบ ด้านประโยชน์การใช้งาน 
 
ตาราง 2 ผลการประเมินผลการศึกษาความพึงพอใจของ เจ้าของหอพัก และบุคคลทั่วไปที่ใช้ ระบบ
การแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ ผ่าน LINE Application  จ านวน 100 คน  
 

รายการ   x̄  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.การประเมินความสามารถด้านการท างาน 

   1.1 ระบบมีการแจ้งเตือนได้อยา่งรวดเร็ว 

   1.2 การแสดงข้อมูลการแจ้งเตอืนระดับน้ ามีความถูกต้อง 

   1.3 การส่งข้อความการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ผ่านไลน์มีความถูกต้อง 

   1.4 การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นย า 

รวม 

2. การประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบ 

   2.1 อุปกรณ์ Float Switch มีมาตรฐานกันน้ า IP68 

   2.2 ความเร็วในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง 

   2.3 ระบบสามารถแจ้งเตือนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง 

   2.4 ระบบมีความปลอดภัยต่อผูใ้ช้งาน 

   2.5 มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเตอืนแต่ละครั้งในฐานข้อมูล 

รวม 

3. การประเมินประโยชน์ด้านการใช้งานระบบ 

   3.1ประหยัดเวลาในการตรวจสอบระดับน้ า 

   3.2 มีการแจ้งเตือนเข้าไลน์ทุกครั้งเมื่อน้ าในแท็งก์หมด 

   3.3 สามารถน าใช้ไปใช้แจ้งเตือนระดับน้ าตาม หอพัก โรงแรม ฯลฯ 

รวม 

โดยรวม 

 

4.14 

4.01 

3.88 

3.89 

3.98 

 

4.65 

4.00 

3.98 

4.35 

3.60 

4.11 

 

3.55 

3.88 

3.91 

3.78 

3.98 

 

0.86 

0.81 

0.96 

0.94 

0.89 

 

0.85 

0.68 

0.85 

0.90 

1.10 

0.88 

 

1.23 

1.04 

0.70 

0.99 

0.91 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

 

ดีมากท่ีสดุ 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 
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 จากตาราง2 พบว่า การศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ เจ้าของหอพัก และบุคคล
ทั่วไปจ านวน 100 คน ที่ใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์มีระดับความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมถึงระดับดีมาก ( x̄ =3.98), (S.D=0.91) ซึ่งแบ่งผลทดสอบความพึง
พอใจเป็น 3 ระดับคือ 1.การประเมินความสามารถด้านการท างานโดยมีความพอใจอยู่ในระดับดีมาก 

(x̄ =3.98), (S.D=0.89) 2. การประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบโดยมีความพอใจอยู่ในระดับดี

มาก (x̄ =4.11), (S.D=0.88) และ 3. การประเมินประโยชน์ด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก  

(x̄ =3.78), (S.D=0.99) 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 บทความวิจัยเรื่อง ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้แจ้งเตือน
ระดับน้ าในแท็งก์ ตอนน้ าในแท็งก์หมดจะท าการแจ้งเตือนไปยังไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ เพ่ือลด
ระยะเวลาการตรวจสอบน้ าในแท็งก์ และสามารถทราบระดับน้ าในแท็งก์ตอนหมดเพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาอย่างอ่ืนตามมา เช่น ปัญหาปั้มน้ าไหม้  สามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการ
น าเอาเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ า ซึ่งเครื่องแจ้งเตือนระดับน้ าจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Float Switch 
น าไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้ า (Float Switch สามารถจมน้ าได้เป็นเวลา เพราะได้รับมาตรฐาน คือ 
IP68 สามารถกันฝุ่นและกันน้ าเข้าได้) เมื่อน้ าในแท็งก์ลดถึงระดับที่ท าการติดตั้งไว้ ระบบจะเริ่ม
ท างาน ส่งกระแสไฟไปยังบอร์ด  Node MCU ESP8266 บอร์ดจะท าการประมวลผลค าสั่ง แล้วส่ง
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  
 จากการทดสอบพบว่า การท างานของระบบการแจ้ งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่น ได้รับคะแนนความพึงพอใจของระบบในด้านต่างๆ โดยร่วมอยู่ในระดับที่ดีมาก  

(x̄ =3.98), (S.D=0.91) และสามารถน าไปใช้งานได้จริงตามสถานที่ต่างๆเช่น หอพัก บ้านจัดสรร หรือ
โรงแรมต่างๆ  

จากการทดลองระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้วิจัยใน
โครงการนี้แม้ว่าจะใช้ งานได้อย่างถูกต้องตามขอบเขตการวิจัยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยัง
สามารถเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้การใช้งานระบบการแจ้งเตือนระดับในแท็งก์ ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้
จดัท าข้อเสนอแนะไว้เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจที่จะน าโครงงานเพ่ือพัฒนาต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบ 
ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดสิ่งแปลกใหม่
และความสะดวกสบายของผู้ใช้ที่ต้องการใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์แจ้งเตือนผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ สรุปได้ว่าระบบการแจ้งเตือนระดับน้ าในแท็งก์สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามที่คาดหวังไว้ และใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
ระดับน้ าในแท็งก์ให้มีการแจ้งระดับน้ าโดยใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ า สอดคล้องกับ (อนุวัฒน์ แก่นจรรยา , 2550) 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และท าให้มีความแม่นย าในการจัดเก็บข้อมูล ลดข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ ของการ
ท างาน และเพิ่มฟังก์ชันการปฏิบัติการให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก สบายในชีวิตประจ าวัน เพื่อความทันสมัยให้เหมาะ
กับการใช้งานในยุคปัจจุบัน Thailand 4.0 

 
เอกสารอ้างอิง 
ฑกลชัย อุตตรนที.(2547). การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอเิล็กทรอนิกส์และการส่งข้อความสัน้ผ่าน

โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยสีารสนเทศ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.(2550).การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วีอินเตอรร์ิ้นทร์. 
สุนิสา อินทร.(2556). ศึกษาการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี.(ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
อนุวัฒน์ แก่นจรรยา.(2550). เครื่องวัดระดับน้ าโดยใช้เซนเซอร์แรงดัน.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัย

นเรศวร.ส านักหอสมุด พิษณโุลก. 
บอร์ด MCU ESP8266 (อินเตอร์เน็ต). [เข้าเมื่อ 21 กันยายน 2560] เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/grZotu   
Internet of Things (อินเตอรเ์นต็). [เข้าเมื่อ 14  มกราคม 2561]  เข้าถึงได้จาก

http://www.mcuthailand.com/articles/iot/IOT.html 
Line application คืออะไร (อินเตอร์เน็ต). [เข้าเมื่อ 20 กันยายน 2560]. เข้าถึงได้จากhttps://goo.gl/avWaV1  
Line notify คืออะไร (อินเตอรเ์นต็). [เข้าเมื่อ 20 กันยายน 2560]. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/9HJr77  
MySQL(ออนไลน์).[เข้าเมื่อ 22 กันยายน 2560] เข้าถึงได้จาก http://th.easyhostdomain.com/dedicated-

servers/mysql.html 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 303 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึง่กรุป 
 -FUZZY SUBSEMIGROUPS OF SEMIGROUPS 

ยุพร  ริมชลการ(Yuporn Rimcholakarn)  พงษ์พันธ์  จุลทา(Pongpun Julatha)*  

สาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
*Corresponding author. E-mail: pongpun.j@psru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้แนะน า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ 

 , q     -กึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัยของก่ึงกรุป พร้อมก าหนดลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่ง

กรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป  
ค าส าคัญ: เซตย่อยวิภัชนัย  กึ่งกรุป  กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย   , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย   -

กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  
 

Abstract 
 In this paper, we introduce a concept of a  -fuzzy subsemigroup of 
semigroups which is a generalized concept of a  , q     -fuzzy subsemigroup of 

semigroups.  Some characterizations of -fuzzy subsemigroups of semigroups are 
given. 
Keywords: Fuzzy subset, Semigroup, Fuzzy subsemigroup,  , q     -fuzzy 

subsemigroup,  -fuzzy subsemigroup 
 
บทน า 
 แนวคิดของเซตวิภัชนัยหรือเซตย่อยวิภัชนัย (Zadeh, 1965) ได้รับการแนะน าโดย Zadeh 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยแก้ปัญหาบางประการที่ทฤษฎีเซตไม่สามารถอธิบายได้  และเซตวิภัชนัยยังเป็น
แนวคิดท่ีวางนัยทั่วไปส าหรับบางโครงสร้างพีชคณิต  Zadeh และนักวิจัยจ านวนมากได้ท าการศึกษา 
ค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดเซตวิภัชนัยไปสู่ศาสตร์ต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  ในส่วนการน าแนวคิดเซตวิภัชนัยมาใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านพีชคณิตนั้น  ริเริ่มในปี 1971 Rosenfeld น าแนวคิดเซตวิภัชนัยมาใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทฤษฎีกรุป (ทฤษฎีกรุปพอยด์)  และได้น าเสนอโครงสร้างย่อยวิภัชนัยของ
กรุป (กรุปพอยด์) กล่าวคือได้แนะน ากรุปย่อยวิภัชนัย (กรุปพอยด์ย่อยวิภัชนัย) ของกรุป (กรุปพอยด์)  
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พร้อมกับให้สมบัติบางประการของพวกมัน (Rosenfel, 1971)  จากนั้นมีการน าแนวคิดเซตวิภัชนัยไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาโครงสร้างพีชคณิตชนิดอ่ืนๆ อีกมากมาย Kuroki (Kuroki, 1981; 
Kuroki, 1982; Kuroki, 1991; Kuroki, 1992; Kuroki, 1993) ได้ศึกษาและพัฒนากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
หลากหายชนิดของก่ึงกรุป เช่น ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลภายในวิภัชนัย ไอดีลคู่วิภัชนัย และควอซี-ไอดีลวิภัช
นัย เป็นต้น  และให้สมบัติบางประการของกึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัยเหล่านั้น พร้อมกับจ าแนกลักษณะเฉพาะ
ของกึ่งกรุปชนิดต่าง ๆ ในเทอมของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  Mordeson และคณะ (Mordeson et al., 
2003) ได้ศึกษาทฤษฎีกึ่งกรุปวิภัชนัยและบทประยุกต์ของทฤษฎีกึ่งกรุปวิภัชนัย 
 โครงสร้างย่อยวิภัชนัยของพีชคณิตได้รับการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  Bhakat 
และ Das (Bhakat & Das, 1996) ได้แนะน า  ,  -กรุปย่อยวิภัชนัยของกรุปเมื่อก าหนดให้ 

 , , , ,q q q       และ q    และแสดงให้เห็นว่า  , q -กรุปย่อยวิภัชนัยของ
กรุปเป็นนัยทั่วไปของกรุปย่อยวิภัชนัย  Jun และ Song (Jun & Song, 2006) ได้แนะน า  ,  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัย และ  ,  -ไอดีลภายในวิภัชนัยของกึ่งกรุป  และพบว่า  , q - กึ่งกรุปย่อย
วิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็นนัยทั่วไปของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  Shabir และคณะ (Shabir et al., 2010, 
pp. 161-175) ได้ศึกษาโครงสร้าง  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยชนิดที่ซึ่งถูกเรียกว่า  ,  -ไอดีล
วิภัชนัย  ,  -ไอดีลคู่วิภัชนัย และ  ,  -ควอซี-ไอดีลวิภัชนัย  และพบว่า  , q -ไอดีล
วิภัชนัย  , q -ไอดีลคู่วิภัชนัยและ  , q -ควอซี-ไอดีลวิภัชนัยเป็นนัยทั่วไปของไอดีลวิภัช
นัย ไอดีลคู่วิภัชนัยและควอซี-ไอดีลวิภัชนัย ตามล าดับ  Shabir และคณะ (Shabir et al., 2010, pp. 
1473-1493) ได้ท าการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปและได้แนะน าโครงสร้าง 

 , kq -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  , kq -ไอดีลวิภัชนัย และ  , kq -ไอดีลคู่วิภัชนัยของกึ่ง
กรุป  พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า  , kq -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  , kq -ไอดีลวิภัชนัย และ 

 , kq -ไอดีลคู่วิภัชนัยเป็น นัยทั่วไปของ  , q -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  , q -ไอดีลวิภัช
นัย และ  , q -ไอดีลคู่วิภัชนัย ตามล าดับ  พร้อมกับจ าแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปปกติ
ภายในและกึ่งกรุปปกติในเทอมของ  , kq -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยเหล่านั้น  Shabir และ Ali 
(Shabir & Ali, 2013) ได้ศึกษา  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  , q     -ไอดีลวิภัชนัย 

และ  , q     -ไอดีลคู่วิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ  , kq -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย 

 , kq -ไอดีลวิภัชนัย และ  , kq -ไอดีลคู่วิภัชนัย ตามล าดับ  และใช้  , q     -กึ่ง

กรุปย่อยวิภัชนัยเหล่านั้นในการจ าแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุป   
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่ากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยและกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยวาง

นัยทั่วไปของกึ่งกรุป  มีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาทฤษฎีกึ่งกรุป  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
และพัฒนากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยวางนัยทั่วไปของ  กึ่งกรุป  โดยผู้วิจัยได้แนะน า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
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ของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปชนิดหนึ่งของ  , q     -กึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัย  พร้อมกับให้

ลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาโครงสร้างที่เป็นนัยทั่วไปของ  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป  

และหาลักษณะเฉพาะบางประการของนัยทั่วไป  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยที่มีการศึกษามาแล้ว  พร้อมทั้งได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย  โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้    

1. ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมท่ีเคยศึกษาไว้ 
3. ด าเนินการพิสูจน์ 
4. สรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 
 ก าหนดให้ [0,1]    และ0 1     และให้ S แทนก่ึงกรุป  เรียกฟังก์ชัน 

 : 0,1f S   ว่า 
เซตย่อยวิภัชนัย (fuzzy subset)  (Zadeh, 1965) ของ S   ส าหรับเซตย่อยวิภัชนัย f  ของ S   
นิยามเซตย่อย  ;f

S


ของ S  ดังนี้  

  ;
( ) sup( )

f
S x f x


    หรือ ( )f x   หรือ ( ) inf( )f x    

 
ข้อสังเกต  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง  

(1) ถ้า ( , ), [ , ), ( , ]            หรือ [ , ]     แล้ว  ;f
S S


  

(2) ถ้า      แล้ว  ;f
S S


  

(3) ถ้า  ;f
S S


  แล้ว    sup inf    

 
บทนิยาม 1 (Mordeson et al., 2003)  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   เรียก f  ว่า ก่ึง
กรุปย่อยวิภัชนัย (fuzzy subsemigroup) ของ S   ถ้า  
  ( ) min ( ), ( )f xy f x f y   
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ส าหรับ ,x y S   
 
ตัวอย่าง 1  ก าหนดให้  0, , ,S x y z  และการด าเนินการทวิภาค “ ” บน S  โดยนิยามดังนี้ 

  0   x   y   z   
0  0  0  0  0  
x  0  0  0  0  
y  0  0  x  0  

z  0  0  x  x  
 
จะได้ว่า S  เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003)  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S  ที่นิยามดังนี้ 

       0 0.8, 0.6, 0.5, 0.3f f x f y f z     
จะพบว่า f  เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S    
 
บทนิยาม 2 (Shabir & Ali, 2013)  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S   เรียก f  ว่า 

 , q     -กึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัย (  , q     -fuzzy subsemigroup) ของ S   ถ้า  
        max , min , ,f xy f x f y    

ส าหรับ ,x y S   
 จากบทนิยาม 1 และ 2  เราพบว่า ทุกกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุปเป็น  , q     -กึ่ง

กรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป  แต่บทกลับไม่เป็นจริงซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง 2  ก าหนดให้  0, , ,S x y z  และการด าเนินการทวิภาค “ ” บน S  โดยนิยามดังนี้ 

  0   x   y   z   
0  0  0  0  0  
x  0  x  y  0  
y  0  0  0  0  

z  0  z  0  0  
 
จะได้ว่า S  เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003)  และให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S  ที่นิยาม
ดังนี้ 

       0 0.7, 0.6, 0.5, 0.8f f x f y f z     
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จะพบว่า f  เป็น  0.5 0.5 0.7, q   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   แต่ f  ไม่เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
ของ S   เพราะว่า 

          0 0.7 0.8 min ,f zz f f z f z f z      

 
ต่อไปเราจะแนะน าเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ  , q     -กึ่งกรุป

ย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป 
บทนิยาม 3  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   เรียก f  ว่า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย ( -
fuzzy subsemigroup) ของ S   ถ้าสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้   

                 ;
, max ,inf min , ,sup

f
x y S xy S f xy f x f y


         

 
ตัวอย่าง 3  ก าหนดให้  , , ,S a b c d  และการด าเนินการทวิภาค “ ” บน S  โดยนิยามดังนี้ 

  a   b   c   d   
a  a  a  a  a  
b  a  a  a  a  
c  a  a  a  b  
d  a  a  b  c  

 
จะได้ว่า S  เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003)  ต่อไปเรานิยามเซตย่อยวิภัชนัย f  ของ S  โดย 

       0.4, 0.6, 0.5, 0.3f a f b f c f d     
จะพบว่า f  เป็น  0.3,0.5,0.6 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S     
แต่ f  ไม่เป็น 

0.3 0.3 0.6( , )q   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  เพราะว่า  

  max ,0.3f b c   max ,0.3f a  

            0.4  
       0.5  
        min ( ), ( ),0.6f b f c  

 จากบทนิยาม 3  และเม่ือเราก าหนดให้  ,     จะพบว่า เซตย่อยวิภัชนัย f  ของก่ึง
กรุป S  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  ก็ต่อเมื่อ  

       max , min , ,f xy f x f y    ส าหรับ ,x y S   
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นั่นคือ f  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  ก็ต่อเมื่อ f  เป็น  , q     -กึ่งกรุปย่อย

วิภัชนัยของ S  ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปได้ว่า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุปเป็นนัยทั่วไปของ 

 , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป 

 
เมื่อพิจารณา  , , [ , ), ( , ]           และ [ , ]     เราจึงได้ทฤษฎี

ดังต่อไปนี้ 
ทฤษฎีบท 1  ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   ข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน 

(1) f  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
(2) f  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
(3) f  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
(4) f  เป็น  ,  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
(5) f  เป็น  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  

พิสูจน์   โดยบทนิยาม 2  บทนิยาม 3  และ 
           ; , ; , ; , ; ,f f f f

S S S S S
       

       

    
ทฤษฎีบท 2  ถ้า f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   แล้ว f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัช
นัยของ S  ส าหรับเซตย่อยไม่ว่าง   ของ   โดยที่    ; ;f f

S S
 
      

พิสูจน์   สมมติ    ,    ; ;f f
S S

 
 , ,x y S  และ 

( ; )fxy S    จะได้ว่า 
( ; )fxy S    

   เนื่องจาก f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   ท าให้ได้ว่า  

 max{ ( ),inf( )} min{ ( ), ( ),sup( )}f xy f x f y     
           เพราะฉะนั้น  
                                     max ( ),inf( )f xy    max ,inf( )f xy   

                               min{ ( ), ( ),sup( )}f x f y    
                                min{ ( ), ( ),sup( )}f x f y    
        ดังนั้น f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S     
 

ให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S  และ [ , ]     แล้ว     ; ; ,f f
S S

 
   จาก

ทฤษฎีบท 1 และทฤษฎีบท 2  จะได้บทแทรก 3  โดยทันท ี
บทแทรก 3  ถ้า f  เป็น  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   แล้ว f  เป็น  -กึ่ง

กรุปย่อยวิภัชนัยของ S ส าหรับเซตย่อยไม่ว่าง   ของ  ,   
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พิสูจน์ โดยทฤษฎีบท 1  ทฤษฎีบท 2  และแทน [ , ]        
       
 ก าหนดให้ f  และ g  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   นิยามเซตย่อยวิภัชนัย f g  
(Mordeson et al., 2003) ของ S  โดย 
        min ,f g x f x g x    ส าหรับ x S   

 
ทฤษฎีบท 4  ถ้า f  และ g  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   แล้ว f g  เป็น  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
พิสูจน์ สมมติ ,x y S  และ 

( ; )f gxy S    เราจะแยกพิจารณา 2 กรณี  ดังนี้ 
 กรณี 1:  ( ) ( )f g xy f xy    จะได้ว่า 

( ; )fxy S   
 เนื่องจาก f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   จะได้ว่า  

  max{ ( ),inf( )} min{ ( ), ( ),sup( )}f xy f x f y     
 และท าให้ได้ว่า  
       max ,inf( )f g xy    max ,inf( )f xy   
                    min , ,supf x f y    
                      min , ,supf g x f g y     

กรณี 2:  ( ) ( )f g xy g xy    เราสามารถพิสูจน์โดยท านองเดียวกับกรณี 1  ซึ่งท าให้ได้
ว่า  

            max ,inf( ) min , ,supf g xy f g x f g y       

ดังนั้น f g  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S       
  
บทแทรก 5  (Shabir & Ali, 2013)  ถ้า f  และ g  เป็น  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของก่ึง

กรุป S   แล้ว f g  เป็น  , q     -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  

พิสูจน์   โดยทฤษฎีบท 1  ทฤษฎีบท 4  และแทน  ,        
   

ก าหนดให้ f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S   นิยามเซตย่อยวิภัชนัย f  ของ S  ดังนี้ 

 
     

 

 

 

;

;

;max min ( ),sup ,inf

;sup

f

f

x Sf x
f x

x S







  
 



 

ส าหรับ x S  และเราพบว่า  ;f
S S
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บทตั้ง 6  ถ้า f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S   แล้ว f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
ก็ต่อเมื่อ f  เป็น    กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
พิสูจน์  ให้ ,x y S   จะได้ว่า  ;f

xy S
 

   เนื่องจาก f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  จะ

ได้ 
         f xy     max ,inff xy   

      min , ,supf x f y    

    min ,f x f y   

 ดังนั้น f  เป็น กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   ในส่วนบทกลับของทฤษฎีนี้ชัดเจน  
   
ทฤษฎีบท 7  ถ้า f  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุป S  และ f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ 
S   แล้ว f  เป็น 
 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   
พิสูจน์  ให้ ,x y S  และ  ;f

xy S


   จะได้ว่า  ;f
xy S

 
  และ 

       ( ) max min ,sup ,inff xy f xy     

 เนื่องจาก f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  และบทตั้ง 6  จะได้ว่า  

( ) min{ ( ), ( )}f xy f x f y    
กรณี 1 min{ ( ), ( )} ( )f x f y f x     จะได้ว่า ( ) ( )f xy f x    ถ้า  ;f

x S


   จะได้

ว่า  ( ) supf x     และท าให้ได้ว่า 

          max ,inff xy          max min ,sup ,inff xy    

 ( )f xy  
 ( )f x  
  sup   

 ฉะนั้น    supf xy     และท าให้ได้ว่า   
                                   max ,inff xy   f xy  

  sup   
       min , ,supf x f y   

 ถ้า  ;f
x S


   จะได้ว่า          max min ,sup ,inff x f x      และจะได้ 

                                   max ,inff xy         max min ,sup ,inff xy     

 ( )f xy  
 ( )f x  
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        max min ,sup ,inff x    

     min ,supf x   
       min , ,supf x f y   

กรณี 2 min{ ( ), ( )} ( )f x f y f y     เราสามารถพิสูจน์ในท านองเดียวกัน  ซึ่ง
ท าให้ได้ว่า   

           max ,inf min , ,supf xy f x f y    

ดังนั้น f  เป็น -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S       
   
สรุปและอภิปรายผล 
 ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้โครงสร้าง  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ 

 , q     -กึ่งกรุป-ย่อยวิภัชนัย  และได้ลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย

ของก่ึงกรุป  ดังนี้ 
1.  ถ้า f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   แล้ว f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ 

S  ส าหรับทุกเซตย่อยไม่ว่าง   ของ   โดยที่    ; ;f f
S S

 
  

2. ถ้า f  และ g  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S   แล้ว f g  เป็น  -กึ่งกรุปย่อย
วิภัชนัยของ S  

3. f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ก็ต่อเมื่อ f  เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  
4. ถ้า f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  แล้ว f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S  

 
ข้อเสนอแนะ 
 เราสามารถใช้แนวคิดของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็นแนวทางในการศึกษาและ
พัฒนาโครงสร้างใหม่ ๆ ของ  -ระบบย่อยวิภัชนัยของก่ึงกรุปและพีชคณิตอ่ืนๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอย่างสูง ที่ ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณท้ังหมดในการท าวิจัยครั้งนี้  และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าแนะน าอันมีค่า ซึ่ง
ท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ 
The Web Application Development for Florist Sale 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ และ
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น ส าหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้เพ่ือสร้างโอกาสใน
การขายอีกช่องทางหนึ่งในลักษณะร้านขายดอกไม้ออนไลน์ โดยมีเว็บเพจเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ระหว่างลูกค้าและร้านค้า ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีข้ึนและประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า โดย
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งระบบการท างานของแอพพลิเคชั่นได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน
ของหน้าแอพพลิเคชั่นบนเว็บส าหรับให้บริการลูกค้าซึ่งสามารถเลือกชมรูปแบบสินค้าและท าการ
สั่งซื้อได้จากบนหน้าเว็บทันที 2) ส่วนของแอพพลิเคชั่นของผู้ดูแลระบบ/พนักงาน ส าหรับรับค าสั่งซื้อ
จากลูกค้า และเพ่ิมข้อมูลรูปแบบสินค้าใหม่ข้ึนไปบนระบบเพ่ือบริการข้อมูลให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป
เลือกดูรูปแบบสินค้าได้   
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นผู้วิจัยได้ให้
ผู้ใช้ทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้
ทดลองใช้งานซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบ/พนักงาน จ านวน 10 คน ผล
การประเมินพบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบระดับมาก( =4.02, S.D=0.13) 
และผู้ใช้งานในกลุ่มลูกค้า จ านวน 100 คน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.16, S.D=0.08) แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ดีส าหรับการ
ขายแบบร้านดอกไม้ออนไลน์ 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่นบนเว็บ  ระบบงานขายดอกไม ้ ขายดอกไม้ออนไลน์  ร้านดอกไม้ออนไลน์ 
 

Abstract 
 This research aims to develop web application for florist shop and to study 
user’s opinion on used the application about efficient of the system.  The 
application can makes opportunity to increase amount of sale by online shop. The 
application can support customers to get good service by saving time to select the 
type of goods. They can pre-orders via the webpage.  

x

x
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 In part of assessment of the user's satisfaction, 5 rating scale questionnaires 
and the sample of 10 users from employee in florist shops and another sample of 
100 people of florist's customer were used. The results of the study showed that 
group of employees satisfaction was at high level ( =4.02, S.D=0.13) and group of 
customers satisfaction was at high level ( =4.32, S.D=0.03).The result of this study 
shows that the application can be usefully for online florist sale. 
Keywords: web application, flower sales system, online florist sale, florist shop 
online 
 
บทน า 
 ดอกไม้เป็นสิ่งที่มอบแทนความรู้สึกในโอกาสต่างๆมากมาย เช่น แทนความรัก มอบให้ในวัน
เกิด วันรับปริญญา และโอกาสส าคัญต่างๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งแทนใจอย่างหนึ่งที่ผู้มอบสามารถส่ง
มอบแทนความรู้สึกได้ และ ดอกไม้สดเป็นสิ่งที่สรรค์สร้างมาจากธรรมชาติ ที่มีความสวยงามและ
อ่อนโยน มีกลิ่นหอมให้สัมผัสที่ดีทั้งทางกายและทางใจ สร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ดอกไม้สดจึง
ถูกน ามาสร้างเป็นธุรกิจที่มีผู้บริโภคนิยมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก(พรพรรณ แซ่ตั้ง , 2557) 
และจะพบเห็นร้านขายดอกไม้เปิดบริการอยู่จ านวนมากในปัจจุบัน ใครมีฝีมือในการจัดดอกไม้ดีและ
ท าเลที่ตั้งร้านดีก็ได้เปรียบคู่แข่ง เจ้าของกิจการจึงต้องหากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการขาย
ดอกไม้แบบออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของกิจการน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการท าตลาด ใน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายในลักษณะ( E-
Commerce) ในรูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค(Business to Customer:B2C)(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2556) ซึ่งเขียนโปรแกรมต้นฉบับด้วยภาษาพีเอชพี(PHP language) และจาวาสคริปต์(JavaScript) 
ส่วนของโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL)  ส าหรับร้านดอกไม้โดยเป็น
ระบบที่มีฟังก์ชันงานในการรับค าสั่งซื้อ รับแจ้งการช าระเงิน นัดหมายการรับสินค้าผ่านเว็บเพจของ
ทางร้าน ซึ่งอ านวยความสะดวกให้ลูกค้าสั่งซื้อและช าระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วมารับสินค้าตามเวลา
นัดโดยไม่ต้องเสียเวลารอให้พนักงานจัดช่อดอกไม้ที่หน้าร้านดังเดิม นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันช่วย
ในการค้นหารูปแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งลูกค้าแต่ละรายมีพฤติกรรมในการเลือก
สินค้าแตกต่างกัน ความต้องการรูปแบบสินค้าและการก าหนดวงเงินในการซื้อไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นงานขายดอกไม้ให้มีฟังก์ชันงานในการค้นหารูปแบบสินค้าในแบบที่
ลูกค้าต้องการได้สะดวกและตรงตามความต้องการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นบริการทีดีก่อให้เกิด
ความประทับใจแก่ลูกค้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่เคยเป็นลูกค้าร้านขาย
ดอกไม้ จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าการเลือกสินค้าจากร้านดอกไม้ของของลูกค้านั้น

x

x
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เลือกจาก รูปแบบสินค้าตามโอกาสที่ต้องการมอบ รูปแบบสินค้าตามวงเงินที่ต้องการจ่าย เลือกตาม
ชนิดดอกไม้ที่ต้องการ เลือกตามรูปแบบการจัดดอกไม้ ผู้วิจัยจึงน าวิธีการเลือกรูปแบบสินค้าเหล่านี้มา
ก าหนดเป็นค าส าคัญในการค้นรูปแบบสินค้าของทางร้านเพื่อน าเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการลูกค้า
ให้มากที่สุด 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกรูปแบบสินค้าในการซื้อดอกไม้จากการท าแบบสอบถามเพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบการสืบค้นข้อมูลสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 
  (2) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ 
 (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแสดงด้วยแผนผังแสดงขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย ดังภาพ 1 
 

 
     

ภาพ 1 แผนผัง แสดงขั้นตอนวิธีด าเนินการวิจัย 
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จากภาพ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บโดยใช้กระบวนการ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle:SDLC)(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2560)
ซึ่งมีรายละเอียดปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
 ก าหนดเรื่องที่จะท า ศึกษาความเป็นไปได้ในการท า ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดความต้องการและองค์ประกอบในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้าน
ดอกไม้  และเพ่ือให้แอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนาขึ้นมีความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์(Electronic Customer Relation 
Management:E-CRM) ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ออกแบบฟังก์ชันงานของระบบตรงตามความต้องการของลูกค้า(ธนเสฏฐ์  อาษา , 2556) โดยท า
แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้ จากบุคคลที่เคยซื้อสินค้าจากร้านดอกไม้ จ านวน 100 
คน ได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้ 

การเลือกซื้อ จ านวน เปอร์เซ็นต์ 
เลือกตามโอกาสที่ส่งมอบ 47 47% 
เลือกตามราคา 28 28% 
เลือกตามรูปแบบการจัดดอกไม้ 14 14% 
เลือกตามชนิดดอกไม้ 11 11% 

รวม 100 100% 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลได้ว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้ของคนส่วนมาก เลือกตามโอกาสที่ส่งมอบ 
จ านวน 47 คน คิดเป็น 47% เลือกตามราคา จ านวน 28 คน คิดเป็น 28% เลือกตามรูปแบบดอกไม้ 
จ านวน 14 คน  คิดเป็น 14% และตามชนิดดอกไม้ จ านวน 11 คน คิดเป็น 11%  

 นอกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแล้วยังได้ศึกษาปัญหาระบบงานขายดอกไม้
ทางหน้าร้านแบบเดิมที่ลูกค้าพบเจอและรู้สึกว่าเป็นปัญหา เป็นอุปสรรค คือ ปัญหาเรื่องที่จอดรถ 50 
คน คิดเป็น 50% ปัญหาเรื่องเสียเวลารอ 50 คน คิดเป็น 50% ปัญหาเรื่องการเลือกรูปแบบดอกไม้ 
15 คน คิดเป็น 15% และปัญหาอ่ืนๆตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุมาให้เพ่ิมเติม ได้แก่ ร้านค้าไม่มี
ชนิดดอกไม้ตามต้องการเมื่อไปถึงท่ีร้าน 3 คน คิดเป็น 3% ดอกไม้สวยแต่อุปกรณ์ตกแต่งประกอบช่อ
ดอกไม้ไม่สวย 1 คน คิดเป็น 1% 
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ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์ (Analysis) 
 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพ่ือน าไปสู่การ
ออกแบบฟังก์ชั่นงานของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ ควรมีลักษณะการ
ท างานอย่างไร การเลือกใช้เครื่องมือในการท าการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท า จากการ
สอบถามผู้ที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม้ ร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษา
สังเกตขั้นตอนงานจากระบบงานเดิม และสรุปขั้นตอนการขายสินค้าแบบขายจากหน้าร้านที่ตั้งอยู่
หรือร้านดอกไม้ที่ขายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือก็ตาม จากการศึกษาสรุปปัญหาที่พบดังนี้ 

(1) ไม่มีการเก็บข้อมูลสมาชิกของลูกค้า 
(2) ไม่มีการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า 
(3) ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมารับชมสินค้าและสั่งซื้อกับทางร้าน 
(4) ลูกค้ารู้สึกเสียเวลาในการรอให้ทางร้านจัดช่อดอกไม้ตามที่สั่งซื้อ 
(5) ลูกค้ามีปัญหาในการหาที่จอดรถเมื่อมาซื้อสินค้าที่ร้าน 
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ขั้นตอนที่ 3. การออกแบบ (Design) 
ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบ ในแต่ละส่วนตามล าดับการ

ท างานของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดเนื้อหา ท าการออกแบบรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล 

 (2) เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลแสดงการท างานเพ่ือให้เห็นถึงขั้นตอนการท างาน
และทิศทางการไหลของข้อมูลและแสดงความสัมพันธ์ของงานย่อยๆภายในระบบของแอพพลิเคชั่นบน
เว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ ดังภาพ 2 และภาพ 3 

 

 
 
 

ภาพ 2 แผนภาพบริบท แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ 
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ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับ
ร้านดอกไม ้
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างระบบและติดตั้งใช้งาน (Implementation Phase) 
 (1) การสร้างระบบโปรแกรม ซึ่งระบบที่สร้างขึ้นอยู่ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นที่เขียน

โปรแกรมต้นฉบับด้วยภาษาพีเอชพี(PHP language) และจาวาสคริปต์(JavaScript) ส่วนของ
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2560) เมื่อสร้าง
ระบบเสร็จแล้วมีหน้าจอการท างานหลักๆของแอพพลิเคชั่น ในการติดต่อกับผู้ใช้งานในส่วนของลูกค้า
ซึ่งเป็นสมาชิก ผู้ดูแลระบบ/พนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้าถึงหน้าเว็บเพจดังภาพ 4 – ภาพ 12 

ภาพ 4 ภาพหน้าจอ หน้าหลักของเว็บเพจร้านดอกไม้ 
 

 
ภาพ 5 ภาพหน้าจอ สมัครสมาชิก 
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ภาพ 6 ภาพหน้าจอ รายการสินค้า 
 
 

 
ภาพ 7 ภาพหน้าจอ รายการสินค้าท่ีเลือก  
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ภาพ 8 ภาพหน้าจอ ยืนยันการสั่งซื้อ 

 

 
ภาพ 9 ภาพหน้าจอ การรับการสั่งซื้อสินค้า  
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ภาพ 10 ภาพหน้าจอ บันทึกการรับโอนเงินของลูกค้า 
 
 

 
 

ภาพ 11 ภาพหน้าจอ บันทึกการส่งมอบสินค้า 
 
 

 
 

ภาพ 12 ภาพหน้าจอ แสดงสถานะรายการสั่งซื้อสินค้า  
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 (2) การทดสอบ (Testing) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับ
ร้านดอกไม้ที่สร้างและผ่านการทดสอบความถูกต้องในขณะเขียนโปรแกรมต้นฉบับ มาทดสอบระบบ
การท างานเพ่ือน าข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขระบบตามขอบเขตที่ได้วางแผนและออกแบบระบบไว้
กับผู้ทดลองใช้งานจ านวน 100 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็น(Noprobability Sampling)ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จาก
คนที่เคยเป็นลูกค้าร้านดอกไม้ หลังจากนั้นท าการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
จากการทดลองใช้งาน ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานของเว็บ 2) ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ 3) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน
และสรุปผล ซึ่งสถิติที่น ามาใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation : S.D.) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557) 
 

(2.1) เครื่องมือการวิจัย  
1) แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ 

  2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงาน
ขายส าหรับร้านดอกไม้ 
 

(2.2) ประชากร   
1) เจ้าของกิจการหรือพนักงานร้านดอกไม้ 

  2) กลุ่มคนที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม ้
 

(2.3) กลุ่มตัวอย่าง  
1) เจ้าของหรือพนักงานร้านดอกไม้ผู้ที่ทดลองใช้งานระบบ จ านวน 10 คน 
2) ลูกค้าผู้ที่ทดลองใช้งานระบบจ านวน 100 คน 
 

  (2.4) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผลจากการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00    หมายความว่า ระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49    หมายความว่า ระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49    หมายความว่า ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49    หมายความว่า ระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49    หมายความว่า ระดับ น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบและพนักงาน จ านวน 10 คน  
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบ โดยสุ่มคนที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม้ จ านวน 

100 คน 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบงาน โดยผู้ดูแลระบบและพนักงาน 
รายการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการท างานของระบบ 4.10 0.57 มาก 
2. ด้านการท างานของฟังชันก์ต่างๆ 4.10 0.57 มาก 
3. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล 3.70 0.48 มาก 
4.ด้านความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ 4.10 0.32 มาก 
5.ด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 4.10 0.32 มาก 
รวม 4.02 0.13 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน
เว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ จ านวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยรวม( x =4.02, SD. =0.13) ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับดอกไม้ 

รายการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการใช้งานของเว็บ    
   1.1 การเข้าถึงเว็บได้ง่ายและรวดเร็ว 4.17 0.64 มาก 
   1.2 ด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้งาน 4.18 0.37 มาก 
   1.3 การเช่ือมโยงภายในเว็บเข้าถึงง่ายและมีความถูกต้อง 4.12 0.77 มาก 
   1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาภายในเว็บ 4.21 0.57 มาก 
   1.5 ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล 4.56 0.54 มากที่สุด 
รวม 4.25 0.15 มาก 

2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ    
   2.1 สีสันในการออกแบบเว็บมีความเหมาะสม 4.32 0.60 มาก 
   2.2 สีพื้นหลังและสีตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม 3.99 0.05 มาก 
   2.3 การจัดรูปแบบหน้าเว็บให้ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.10 0.52 มาก 
   2.4 ภาพและเนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องและสื่อความหมายได้ 4.44 0.66 มาก 

รวม 4.21 0.28 มาก 
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รายการ x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ 
   3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพเพียงใด 4.03 0.03 มาก 
   3.2 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบเว็บมากน้อย
เพียงใด 

4.02 0.28 
มาก 

   3.3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บแอพพลิเคช่ันระบบงาน
ขายดอกไม้เพียงใด 

4.01 0.30 
มาก 

รวม 4.02 0.15 มาก 

โดยรวม 4.21 0.08 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ จ านวน 100 คน มีค่าเฉลี่ยรวม( x

=4.21, SD. =0.08) ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ 1. 
ด้านการใช้งานของเว็บโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   
( x  =4.21, SD. =0.15) 2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.21, SD. =0.28) 3. ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบโดยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก( x =4.02, SD. =0.15)  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 กระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางออนไลน์(E-CRM) มีการผสมผสานการใช้
งานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการขายสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้ได้มาซึ่งลูกค้า 
รักษาลูกค้าไว้และสร้างก าไรสูงสุดจากลูกค้า(ณัฐพงศ์ ทรงกิตติกุล , 2555) ปัจจุบันได้มีการน า
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค(facebook) ไลน์(line) มาท าการตลาดในการขายสินค้า 
และอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ได้แก่เทคโนโลยีเว็บโดยน ามาสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
ระบบงานขายในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อดีกว่าการท าตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
เฟสบุคหรือไลน์ในส่วนที่มีการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย 
ซึ่งสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพใน
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในงานวิจัยนี้ได้สร้างระบบแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
ระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ และจากการด าเนินการตามวิธีการวิจัยที่ก าหนดไว้โดยเริ่มจาก
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ปัญหาอุปสรรคท่ีลูกค้าพบจากประสบการณ์การเป็นลูกค้าร้าน
ขายดอกไม้ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ออกแบบแอพพลิเคชั่น สร้างระบบโปรแกรม ติดตั้งระบบ
และทดสอบการใช้งานเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบที่สร้างขึ้นของผู้ที่ได้ทดลอง
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ใช้งานระบบแล้วพบว่าผลประเมินแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนเว็บสามารประยุกต์ใช้
งานได้จริง สามารถพัฒนาระบบการขายจากหน้าร้านซึ่งต้องมีสถานที่ตั้ง เปลี่ยนเป็นการเปิดหน้าร้าน
ผ่านเว็บเพจช่วยขจัดปัญหาต่างๆที่เคยมีทั้งต่อผู้ขายและลูกค้าในเรื่องของการประหยัดเวลา การเลือก
ชมตัวอย่างสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังที่ตั้งร้าน ไม้ต้องเสียเวลารอให้พนักงานจัดช่อดอกไม้
เพราะลูกค้าสามารถสั่งซื้อและนัดเวลารับได้ จากผลการวิจัยแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขาย
ส าหรับร้านดอกไม้ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีผู้ประเมินทั้งสิ้น 100 คน ที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม้ได้
วิเคราะห์แบบประเมินระบบโดยนักศึกษา ซึ่งมีการประเมินด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานของ
เว็บ ( x =4.25, SD. =0.15) 2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ( x =4.21, SD. =0.28) 3) ด้าน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ ( x =4.02, SD. =0.15) มีการยอมรับแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
ระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ ในระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.08 
 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายส าหรับร้านดอกไม้ ในส่วนของการยืนยันการ
สั่งซื้อควรมีการเพ่ิมช่องกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการเขียนการ์ดติดกับสินค้า และการก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่ในการส่งสินค้าเพื่อเป็นข้อจ ากัดในการส่งสินค้าเฉพาะพ้ืนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งร้าน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าในการท าวิจัยครั้ง
นี้  ผู้ ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลทดลองใช้งานระบบและท าแบบสอบถาม ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดารวมถึงครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนท าให้วิจัยในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนประสบความส าเร็จการศึกษา 
 



 
 329 การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
ชาญชัย ศุภอรรถกร.(60).การสร้างแอพพลิเคชันด้วย PHP+ MySQL AJAX+ jQuery ฉบับสมบรูณ์.

กรุงเทพฯ : รีไวว่า. 
ณัฐพงศ์ ทรงกิตติกุล.(2555).ความสัมพันธ์กับลูกค้าร้านค้าออนไลน์(E-CRM).[เว็บบล็อก].สืบค้นจาก 

https://nattapongsongkittikul.blogspot.com/2012/02/9-e-crm.html 
ธนเสฏฐ์  อาษา.(2556).หลักกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าออนไลน์(Electronic Customer 

Relation Management: E-CRM).ป.ตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ.(2557).การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS.—พิมพ์ครั้งที่ 
15.--.กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 

พรพรรณ แซ่ตั้ง.(2557).ปัจจัยกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านดอกไม้
สด.(วิทยานิพนธ์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์.(2556).พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร): e-Commerce (A 
Managerial Perspective).กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์.(2560).การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.(ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม).กรุงเทพฯ : ซี
เอ็ดยูเคชั่น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


