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บทคัดย่อ* 
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ไทยท่ีสนใจ อีกทั้งยงัแสดงขอ้มูลความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และจากการทดสอบ
โปรแกรม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผูใ้ช้ ไดแ้ก่นักศึกษา และ อาจารยใ์น
โรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) พบวา่ ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในดา้นการแสดงผลในระดบัปานกลางถึงมาก 
และสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัลายไทยไดใ้นระดบัมาก 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  จากนั้นน ามาใชใ้นการ
พฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์  ผลท่ีไดคื้อโปรแกรม
สามารถแสดงช่ือลายไทยในรูปแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรับอธิบายลายไทย และยงัสามารถเลือกดู 
หรือคน้หา ลายไทยท่ีสนใจ อีกทั้งยงัแสดงขอ้มูลความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และจาก
การทดสอบโปรแกรม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผูใ้ช ้ ไดแ้ก่ นกัศึกษาและ
อาจารยใ์นโรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) พบวา่ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในดา้นการแสดงผลในระดบัปาน
กลางถึงมาก และสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบัลายไทยไดใ้นระดบัมาก 
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Abstract 

This research is designed to gather knowledge about Thai painting from various sources and then 
develop Thai Painting Mobile Application based on android operating system. The result is that the 
program can show Thai painting in patterns of photos and text description. You can also browse or search 
for patterns of Thai painting that you are interested in. It also shows a general knowledge about the 
Emerald Buddha Temple. The results of the testing application from the survey data and interviews with 
users including students and teachers in the Royal Craftsmen found that users were satisfied with the level 
of visibility in moderate to high and application can provide knowledge about Thai Painting at a high 
level. 
Keywords:  Thai painting, the Emerald Buddha Temple, Android operating system 
 
1. บทน า 

เป็นท่ียอมรับกนัว่า ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีความส าคญักบัมนุษยเ์ป็นอย่างมาก ทุกๆคน
ต่างตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีในการด ารงชีวิต ซ่ึงเทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเป็นตวัขบัเคล่ือน วิถีชีวิต ท่ีสอดแทรกเขา้
มาในชีวติประจ าวนัต่างๆ อยา่งไม่รู้ตวั รวมถึงเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศอีกดว้ย มาถึงปัจจุบนั
น้ี เทคโนโลยไีดก้า้วล ้าไปอยา่งมาก ซ่ึงมนุษยต่์างพากนัวิง่ตาม         เทคโนโลย ีเพื่อใหเ้ท่าทนั แต่เทคโนโลยี
กลบัเติบโตอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ด้วยสังคมท่ีเจริญอย่างกา้วหน้า ท าให้ศิลปวฒันธรรมต่างๆของไทย เร่ิม
เลือนลางหายไป ผูค้นให้ความส าคญักบัศิลปวฒันธรรมไทยลดลง รวมถึง ภาพลายไทย ซ่ึงเป็นศิลปะของ
ชาติไทยมาชา้นาน ก็ก าลงัจะถูกกลืนไปกบัวฒันธรรมต่างชาติท่ีเขา้มาแทรกแซงสังคมไทย และท าให้ภาพ
ลายไทยหายไปในท่ีสุด ซ่ึงข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับจุดก าเนิด กระทัง่ข้อมูลรายละเอียด อาจจะหายไปกับ
กาลเวลา และอาจไม่สามารถสืบทอด ความเป็นลายไทยไดอ้ยา่งแทจ้ริง งานวจิยัช้ินน้ีไดน้ าเสนอเก่ียวกบัการ
น าภาพลายไทยต่างๆ มารวบรวมและจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล และไดจ้ดัท าโปรแกรมประยุกต์ลายไทย ซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ภาพลายไทย ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี หรือเรียกวา่ 
โมไบล์แอพพลิเคชนั ซ่ึงเป็นท่ีใชก้นัในปัจจุบนัของคนส่วนใหญ่ในสังคม เน่ืองจากสะดวก ใช้งานง่าย อีก
ทั้งเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางของสังคมในปัจจุบนั ท่ีให้ขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ นอกจากน้ียงัเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยดว้ยการท าโปรแกรมประยุกต ์ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ีจะมีประโยชน์กบัผูท่ี้สนใจเป็น
อย่างยิ่ง ในการสืบหา คน้ควา้ขอ้มูลลายไทย ซ่ึงมีความสะดวกมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษศิ์ลปะไทย 
และยงัเป็นการเผยแพร่ศิลปะไทยใหช้าวต่างชาติไดรู้้จกัมากข้ึนอีกดว้ย 
 
2.  ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง     
2.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System) 

ข 
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  คือซอฟต์แวร์ ท่ี มีโครงสร้างแบบเ รียงทับซ้อนโดยรวม
ระบบปฏิบติัการ (Operating System) มิดเดิลแวร์ (Middleware) และโปรแกรมประยกุต ์เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อใช้
ส าหรับการท างานบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ท างานบนพื้นฐานของ
ระบบลีนุกซ์ เคอร์เนล ซ่ึงมีการผนวก Android SDK (Software Development Kit) เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยพฒันาดว้ยภาษาจาวา (Java) ระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยดเ์ร่ิมพฒันาโดยบริษทัแอนดรอยด ์ต่อมาไดผ้นวกเขา้กบับริษทั Google  ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 โดยมีการร่วมมือระหวา่งบริษทัชั้นน า 33 บริษทั เพื่อพฒันาระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ในการพฒันา
มีทั้งบริษทัผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริษทัซอฟต์แวร์ และ
บริษทัเอกชนต่างๆ ซ่ึงเรียกวา่ OHA (Open Handset Alliance)  ทั้งน้ีกลุ่ม OHA ไดร่้วมมือพฒันามาตรฐาน
ส าหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ระบบเปิด (Open System) หรือ Open Source โดยมีลิขสิทธ์ิของ Apache 
อนุญาตให้ผูพ้ ัฒนาสามารถน ารหัสต้นฉบับ ไปพฒันาต่อได้ ทั้ งในส่วนแบบการค้า หรือซอฟต์แวร์
กรรมสิทธ์ิ และแบบใชฟ้รี หรือฟรีแวร์ 
 
2.2 เอพไีอ (Application programming interface) 

เอพีไอ (Application programming interface) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตคื์อวิธีการส าหรับ
การเรียกใชง้านระบบปฏิบติัการหรือโปรแกรมประยกุตอ่ื์น ซ่ึงท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อการท างานระหวา่ง
โปรแกรมประยกุตก์บัระบบปฏิบติัการ ทั้งน้ีการท่ีโปรแกรมประยกุตจ์ะเช่ือมต่อการท างานกบั
ระบบปฏิบติัการไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีเอพีไอเป็นตวัเช่ือม ซ่ึงหากไม่มีการเปิดเผยเอพีไอของ
ระบบปฏิบติัการ ผูท่ี้พฒันาโปรแกรมประยกุตจ์ะมีความล าบากเม่ือตอ้งการพฒันาโปรแกรมประยกุตใ์หมี้
ความเขา้กนัไดก้บัระบบปฏิบติัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2.3 ฐานข้อมูล (Database) 
    ฐานขอ้มูล หมายถึง กลุ่มของขอ้มูลท่ีถูกรวบรวมไวใ้นศูนยก์ลาง โดยขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนั และ
ลดความซ ้ าซอ้นออกจากขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลมาใชร้วมกนั การจดัการการใชฐ้านขอ้มูลจะด าเนินการผา่น
ระบบจดัการฐานขอ้มูล (DBMS – Database Management System) 
    ระบบจดัการฐานขอ้มูล คือซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีส่ือกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรมต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล มีหนา้ท่ีช่วยใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว โดยผูใ้ชส้ามารถสร้าง 
แกไ้ข หรือเลือกดูฐานขอ้มูลตามเง่ือนไขต่างๆ ดงันั้นหากตอ้งการท่ีจะใชง้าน  DBMS จะตอ้งด าเนินการผา่น
ระบบหรือโปรแกรมท่ีเรียกใชข้อ้มูล (Application Programs) 
    MySQL คือ โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล
อยา่งเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรม
อ่ืนอยา่งบูรณาการ เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับความตอ้งการของผูใ้ชซ่ึ้งโปรแกรมถูกออกแบบใหส้ามารถ
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ท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีหลากหลาย และเป็นระบบฐานขอ้มูลโอเพนทซอร์ท (Open Source) ท่ีถูก
น าไปใชง้านมากท่ีสุด 
2.4 Unified Modeling Language (UML) 
    Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษาสัญลกัษณ์มาตรฐานท่ีใชใ้นวธีิการออกแบบการ
พฒันาเชิงออ็บเจกต ์ ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใชน้ั้นไดม้าจากการรวมเอาแนวคิดเชิงออ็บเจกต ์ 3 วธีิการ คือ Booch 
Method ของ Grady Booch เทคนิค Object-Modeling Technique (OMT) ของ James Rumbaugh และ 
Object-Oriented Software Engineer ของ lvar Jacobson มาพฒันาปรับปรุงจนกลายเป็นภาษาท่ีใชใ้นการ
สร้างโมเดลภาษาใหม่ โดย UML 1.1 ไดถู้กพฒันาข้ึนในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1997 และไดรั้บการยอมรับ
จาก Object Management Group (OMG) ในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1997  แผนภาพ UML (UML 
Diagram) ประกอบดว้ยสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีท าเป็นแผนภาพเพื่อใชอ้ธิบายระบบงานเพื่อใหผู้ ้
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเก่ียวกบัระบบนั้น แผนภาพจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาจนกลายเป็น UML 2.5 โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ Structure Diagram และ 
Behavior Diagram 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

Angelo Chianese และคณะ  (2013) ไดน้ าเสนอ "SmARTweet" ซ่ึงเป็นแอพพลิเคชนัท่ีให้บริการ
ด้านต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพาเคล่ือนท่ี (Location based  application) ภายใน 
DATABENC  ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม  ระบบสามารถ ตรวจสอบงานศิลปะท่ีใกลเ้คียง
ท่ีสุดใหก้บัผูใ้ช ้ และสามารถ "ทวตี"  "พูดคุย"  รวมถึงแสดงขอ้มูล  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเป็น
รูปแบบมลัติมีเดีย นอกจากน้ียงัมีการน าไปใช้และทดสอบการติดตั้งเซ็นเซอร์ในงานนิทรรศการศิลปะ
ประติมากรรมภายในปราสาท Maschio Angioino ในประเทศอิตาลี โดยใชเ้ทคโนโลยี Wi-Fi กบัอุปกรณ์มือ
ถือของนักท่องเท่ียวในการตรวจหางานศิลปะท่ีใกล้เคียงท่ีสุด เม่ือพบผลงานศิลปะก็จะแสดงขอ้มูลและ
มลัติมีเดียของศิลปะช้ินนั้น ไดอ้ยา่งอตัโนมติั   

 
Angelo Chianese และคณะ (2013) บทคดัย่อ เป็นบทความน าเสนอโครงการต่อเน่ืองการพฒันา

ภายใน DATABENC ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย 
Recommender Systems (WSN) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีบลูทูธ เพื่อใช้ตรวจหาอุปกรณ์ของนกัเท่ียวเม่ือตรวจพบ
อุปกรณ์ ระบบจะแสดงขอ้มูลมลัติมีเดีย และเน้ือหาของงานศิลปะท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของพิพิธภณัฑ ์ 

 
Damianos Gavalas และคณะ (2013) ไดศึ้กษาพบวา่ระบบ Recommender Systems (RS) ท่ีมีเพิ่ม

มากข้ึนในเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อใช้ในการค้นหาและท านายส่ิงท่ีผูใ้ช้งานสนใจ ระบบ RS ประสบ
ความส าเร็จในการน ามาประยุกต์ใช้ในการท่องเท่ียว และให้ค  าแนะน าการเดินทาง เหมาะส าหรับผูใ้ช้
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โทรศพัท์มือถือเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว โดยระบบน้ีจะแนะน าสถานทีท่องเท่ียวจากการ
วเิคราะห์คุณลกัษณะ ความชอบและความสนใจของผูใ้ช ้

 
จิตรพฒัน์ องัสาชน (2554) ไดพ้ฒันาโปรแกรมประยุกตท่ี์ใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือ โดยใชเ้ทคนิค

การประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเท่ียว (Travel Planning) และ
สนบัสนุนการกระจายขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ี ท่องเท่ียว โดยระบบงานแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนวางแผนการท่องเท่ียวท่ีให้ผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการ ส่วนท่ีสองคือส่วนมคัคุเทศก์เสมือน โดย
ระบบสามารถอธิบายรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวไดเ้พียงแค่ถ่ายรูปจากโทรศพัทมื์อถือ  ส่วนท่ีสามคือ
ส่วนประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว  
 
 จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้พบว่ายงัไม่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอขอ้มูลลายไทย ท่ีใช้
ภาพถ่ายลายไทยจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามผา่นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ในส่วนท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัอ่ืนคือมี
การแสดงรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวเพิ่มเติมในโปรแกรมประยกุต ์ 
 
3. วธีิการด าเนินการวจัิย 
3.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

Java Development Kit หรือ JDK คือชุดของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม JAVA ของบริษทั 
ซนัไมโครซิสเตม็ส์ (Sun Microsystems) นกัพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษา Java เช่น Java Compiler, Java 
Debugger, Java Doc และ Java Interpreter หรือ Java VM จะตอ้งติดตั้ง JDK เพราะจะไม่สามารถประมวลผล 
(Compile) Java ได ้ ปัจจุบนัของ JDK ประกอบไปดว้ยโปรแกรมต่างๆ อาทิ เช่น โปรแกรมคอมไพเลอร์ 
(javac.exe) โปรแกรมอินเตอร์พรีตเตอร์ (java.exe) โปรแกรมดีบกัเกอร์ (Debugger) แต่ไม่มีโปรแกรมอีดิ
เตอร์ (Editor) 

Eclipse คือโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับพฒันาภาษา Java ซ่ึงโปรแกรม Eclipse เป็นโปรแกรมหน่ึงท่ีใชใ้น
การพฒันา Application Server ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจาก Eclipse เป็นซอฟตแ์วร์ Open Source 
โดย Eclipse มีองคป์ระกอบหลกัท่ีเรียกวา่ Eclipse Platform ซ่ึงใหบ้ริการพื้นฐานหลกัส าหรับรวบรวม
เคร่ืองมือต่างๆจากภายนอกใหส้ามารถเขา้มาท างานร่วมกนัในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั และมีองคป์ระกอบท่ี
เรียกวา่ Plug-in Development Environment (PDE) ซ่ึงใชใ้นการเพิ่มความสามารถในการพฒันาซอฟตแ์วร์
มากข้ึน  

Android SDK เป็น Software Library ส าหรับช่วยในการสร้างและทดสอบ โปรแกรมประยกุต ์
Android SDK ยอ่มาจาก Android Software Development Kit คือเคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาโปรแกรมหรือแอพ
พลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ในชุด SDK จะมีโปรแกรมและ Library ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
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แอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ เช่น อีมูเลเตอร์ (Emulator) ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถสร้างแอพพลิเค
ชนัและน ามาทดสอบบนตวัอีมูเลเตอร์ ซ่ึงเหมือนสมาร์ทโฟนท่ีใชง้านจริง 

Android Development Tools (ADT) Plug-in เป็น Plug-in ส าหรับพฒันา Android Application บน 
Eclipse เป็นเคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  ในการพฒันาแอพพลิเคชนั
นั้นจะใชภ้าษา Java โดยตอ้งติดตั้งส่วนเสริม (Plug-in) คือ ADT หรือ Android Development Tools ซ่ึงเป็น
ส่วนเสริมของ IDE ของโปรแกรม Eclipse และใชใ้นการเขียนโปรแกรม  ทั้งน้ี ADT ก็ยงัเป็นส่วนหน่ึงของ 
Android SDK 

 

3.2 ข้ันตอนการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที ่
ในการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจขอ้มูลลายไทยในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 คณะผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจขอ้มูลวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยพบว่าวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
ประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ 3 กลุ่มอาคาร คือ 1) กลุ่มพระอุโบสถ 2) กลุ่มฐานไพที 3) กลุ่มอาคาร
ประกอบ จากการส ารวจพบวา่ในกลุ่มฐานไพทีมีนครวดัจ าลองซ่ึงไม่ใชล้ายไทย 
   จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจขอ้มูลและความหมายของลายไทยท่ีอยูใ่นทั้ง 3 กลุ่มอาคาร พบว่ามี
หนงัสือและขอ้มูลมากมายเก่ียวกบัลายไทยมีการนิยามความหมายของลายไทยต่างกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
การจ าแนกลาย จากการปรึกษาทีมผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ขอ้มูลวา่อนัท่ีจริงลายไทยไม่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ แต่
ละลายมีความหมายและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั และมีลกัษณะเฉพาะตวั  
 
ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษางานวจิยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีงานวิจยัลกัษณะเดียวกนัแต่ ส่วนใหญ่เป็นการน าชม
พิพิธภณัฑใ์นต่างประเทศ แต่ยงัไม่พบการน าขอ้มูลลายไทยมาประยกุตเ์ขา้กบัอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
 
ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์และออกแบบ 
 ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดข้อ้มูลลายไทยท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ โดยท าการวเิคราะห์
และออกแบบเชิงออ็บเจกตโ์ดยใช ้UML Diagram ในท่ีน้ีไดน้ าเสนอ Use Case Diagram  ดงัภาพท่ี 1  
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ภาพที ่1  Use case Diagram  โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 
จากภาพท่ี 1 แสดง Use case Diagram  ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โดยผูใ้ช้

สามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์น้ีในการคน้หาอาคาร คน้หาจากช่ือลายไทย และดูขอ้มูลรายละเอียด
เก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

คณะผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีระบบขอ้มูลลายไทยเป็นแบบ
ออนไลน์ และพฒันา API ส าหรับเช่ือมต่อในรูปแบบของบริการผ่านเวบ็ (Web Service) โดยใช้ JSON 
format บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมีการแสดงช่ือลายไทยในรูปแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรับ
อธิบายลายไทย และยงัสามารถเลือกดู หรือ คน้หาลายไทยท่ีสนใจได ้ 

ตวัอย่างการพฒันาโปรแกรมแสดงได้ในภาพท่ี 2 แสดงชุดค าสั่งในการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบ 
JSON คือ เม่ือท าการส่งพารามิเตอร์ท่ีเป็นเลขท่ีของอาคาร จะมีการ return ค่า JSON array กลบัมา แลว้ท า
การ Parser  ค่านั้นไปใชง้าน และในภาพท่ี 3 แสดงชุดค าสั่งการน าค่าขอ้มูลในรูปแบบ JSON มาใชง้าน จาก
รูป Android Code จะน าค่า Array ไปใชง้านต่อโดยการ get ค่า tag Array ท่ีช่ือ array แลว้จะท าการวนซ ้ าจน
ไดค้่าทั้งหมดใน array ซ่ึงถา้จ านวนของ Object มีเท่าใดจ านวนแถวของขอ้มูลท่ีแสดงใน list จะมีค่าเท่านั้น 
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ภาพที ่2 แสดงชุดค าสั่งในการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบ JSON 

 

 

ภาพที ่3 แสดงชุดค าสั่งการน าขอ้มูลในรูปแบบ JSON มาใชง้าน 
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ขั้นตอนท่ี 5 การทดสอบโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
 คณะผูว้ิจ ัยได้ท าการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ฯ ในขั้นตอนการทดสอบแบบอัลฟา (Alpha 
Testing) พบว่ารูปภาพ และความหมายของลายไทยบางรูปแสดงขนาดของรูปไม่สัมพนัธ์กนักบัหน้าจอ
โทรศพัทมื์อถือ ดงันั้นคณะผูว้ิจยัจึงเพิ่มฟังก์ชัน่ให้ผูใ้ช้สามารถเล่ือนดูภาพลายไทยเต็มรูปภาพได ้และใน
ขั้นตอนการทดสอบแบบเบตา้ (Beta Testing) กบักลุ่มตวัอยา่งบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จ านวน 43 
คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 76.74 และเพศหญิงจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.26 พบวา่คะแนนเฉล่ียการใชง้านดา้นการแสดงผลคิดเป็น 3.79 คือระดบัปานกลางถึงมาก และคะแนน
เฉล่ียดา้นความรู้ท่ีได ้และความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรมคิดเป็น คือ 4.11  คือระดบัมาก ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  1 และตารางท่ี 2  

ตารางที ่1  ผลสรุปจากแบบส ารวจในการใชง้านดา้นการแสดงผล  
ประเด็น มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน  
 เฉล่ีย 

1. รูปแบบมีความสวยงาม
  

4 
 (9.30%) 

29 
(67.44%) 

9 
(20.93%) 

1 
(2.3%) 

0 
(0%) 

3.84 

2. การใชง้านเมนูต่างๆ 
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 

10 
(23.26%) 

17 
(39.53%) 

16 
(37.21%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.86 

3. การวางรูปแบบได้
เหมาะสม 

7 
(16.28%) 

19 
(44.19%) 

16 
(37.21%) 

1 
(2.33%) 

0 
(0%) 

3.74 

4. การออกแบบหนา้จอ
โดยรวม 

6 
(13.95%) 

19 
(44.19%) 

18 
(41.86%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.72 

 

ตารางที ่2 ผลสรุปจากแบบส ารวจในความรู้ท่ีได ้และความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรม  
ประเด็น มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

คะแนน 
เฉล่ีย 

1. โปรแกรมสามารถใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ลายไทย 

16 
(37.21%) 

18 
(41.86%) 

9 
(20.93%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.16 

2. โปรแกรมสามารถใหค้วามรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

19 
(44.19%) 

17 
(39.53%) 

7 
(16.28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.28 

3. ความพึงพอใจในการใชโ้ปรแกรม  9 
(20.93%) 

20 
(46.51%) 

14 
(32.56%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.88 
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4. ผลการวจัิย 

จากการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ อาทิเช่น  นกัจดัการงานในพระองค์
ช านาญการ โรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย) หนงัสือคู่มือลายไทย และหนงัสือพื้นฐานการเขียนลายไทย ผูว้จิยั
ไดจ้ดักลุ่มลายไทยโดยจ าแนกตามอาคารจ านวน 11 อาคารพร้อมทั้งความหมายของลายไทยในแต่ละอาคาร
รวมทั้งหมด 284 ลาย ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนลายไทยพร้อมค าอธิบายในแต่ละอาคาร 

 

ช่ืออาคาร จ านวนลายไทยพร้อมค าอธิบาย 

1. หอพระราชพงศานุสร 20 
2. หอพระราชกรมานุสร 13 
3. พระศรีรัตนเจดีย ์ 17 
4. หอพระนาค 33 
5. พระวหิารยอด 25 
6. พระมณฑป 27 
7. หอพระมณเฑียรธรรม 25 
8. ปราสาทพระเทพบิดร 37 
9. พระอุโบสถ 41 
10. หอพระคนัธารราษฎร์ 20 
11. หอระฆงั 26 

รวม 284 
 
จากนั้นไดพ้ฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ โดยมีการแสดงช่ือลายไทยใน

รูปแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรับอธิบายลายไทย และยงัสามารถเลือกดู หรือคน้หาลายไทยท่ีสนใจ อีก
ทั้งยงัแสดงขอ้มูลความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี ภาพท่ี 4 , 5 และ 6 
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ภาพที ่4  แสดงเมนูหลกั ภาพที ่5 แสดงแผนท่ีของอาคารทั้งหมด 

 

  
 

ภาพที ่6 แสดงลายไทยในแต่ละอาคาร 
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการวจัิย  

งานวิจยัน้ีเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาโปรแกรมประยุกตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โดยให้ความรู้เก่ียวกบัภาพลายไทยประเภทต่างๆ ท่ี
ปรากฏอยูภ่ายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  ซ่ึงสามารถแสดงช่ือลายไทยในรูปแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรับอธิบาย
ลายไทย และยงัสามารถเลือกดู หรือคน้หาลายไทยท่ีสนใจอีกทั้งยงัแสดงขอ้มูลความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม โปรแกรมประยุกตด์งักล่าวยงัมีประโยชน์กบัผูใ้ช ้เช่น อาจารย ์นกัศึกษา เพื่อใชใ้นการ
เรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลลายไทย เพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนเพราะไดเ้ห็นภาพรวมถึงค าอธิบายเก่ียวกบั
ภาพถ่ายลายไทยนั้นในอาคารต่างๆ ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม   
  จากการทดสอบโปรแกรมกบักลุ่มตวัอย่างบริเวณวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จ านวน 43 คนโดย
แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 76.74 และเพศหญิงจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 
พบวา่คะแนนเฉล่ียการใชง้านดา้นการแสดงผลคิดเป็น 3.79 คือระดบัปานกลางถึงมาก และคะแนนเฉล่ียดา้น
ความรู้ท่ีได ้และความพึงพอใจ ในการใชโ้ปรแกรมคิดเป็น คือ 4.11  คือระดบัมาก 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
โปรแกรมควรเพิ่มการอธิบายในรูปแบบของคลิปวดีีโอ และการบอกเส้นทางไปยงัอาคารต่างๆ เพื่อ

ง่ายในการศึกษาลายไทย รวมถึงความคมชดั และชดัเจนของบางภาพถ่ายลายไทยควรมีเพิ่มข้ึน อีกทั้งควรมี
การบอกข้อมูลต่างๆเก่ียวกับวดัพระศรีรัตนศาสดารามเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับ
นกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีในทางปฏิบติัผูว้ิจยัไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูใ้ช้และตั้งใจจะน าไปพฒันา โปรแกรม
ประยกุตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีใหส้มบูรณ์แบบข้ึนในงานวจิยัคร้ังถดัไป 
 

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยท่ีเล็งเห็นความส าคญัและเสริมสร้างบุคลากรดา้นการ
วิจยัโดยให้ทุนสนบัสนุนผลงานวิจยัในคร้ังน้ี รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญคืออาจารยธี์รนาถ ทองตะโก จากโรงเรียน
ช่างฝีมือในวงั (ชาย) และผูช่้วยศาสตราจารย์อภิชัย ภิรมย์รักษ์ จากภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีอนุเคราะห์ให้ความรู้เก่ียวกบัลายไทย และขอขอบคุณ
ส าหรับไฟลแ์ผนผงัของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม จากเลขาธิการพระราชวงั 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1   ความส าคญัและท่ีมา 

เป็นที่ยอมรบักนัว่า ในปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้เขา้มามคีวามส าคญักบัมนุษยเ์ป็นอย่างมาก 

ทุกๆคนต่างตอ้งพึง่พาเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ ซึง่เทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเป็นตวัขบัเคลื่อน วถิชีวีติ 

ที่สอดแทรกเข้ามาในชวีติประจ าวนัต่างๆ อย่างไม่รู้ตวั รวมถึงเป็นตัวขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศอีกด้วย มาถึงปัจจุบนันี้ เทคโนโลยไีด้ก้าวล ้าไปอย่างมาก ซึ่งมนุษย์ต่างพากันวิง่ตาม         

เทคโนโลย ีเพื่อใหเ้ท่าทนั แต่เทคโนโลยกีลบัเตบิโตอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด 

ดว้ยสงัคมทีเ่จรญิอย่างก้าวหน้า ท าใหศ้ิลปวฒันธรรมต่างๆของไทย เริม่เลือนลางหายไป 

ผูค้นใหค้วามส าคญักบัศลิปวฒันธรรมไทยลดลง รวมถงึ ภาพลายไทย ซึ่งเป็นศลิปะของชาตไิทย

มาชา้นาน กก็ าลงัจะถูกกลนืไปกบัวฒันธรรมต่างชาตทิีเ่ขา้มาแทรกแซงสงัคมไทย และท าใหภ้าพ

ลายไทยหายไปในทีสุ่ด ซึง่ขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบัจุดก าเนิด กระทัง่ขอ้มลูรายละเอยีด อาจจะหายไป

กบักาลเวลา และอาจไมส่ามารถสบืทอด ความเป็นลายไทยไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

งานวจิยัชิ้นนี้ ได้น าเสนอเกี่ยวกบัการน าภาพลายไทยต่างๆ มารวบรวมและจดัเก็บไว้ใน

ฐานขอ้มลู และไดจ้ดัท าโปรแกรมประยุกต์ลายไทย ซึง่เป็นเครื่องมอืในการสบืคน้ภาพลายไทย ใน

รปูแบบของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรอืเรยีกว่า โมไบล์แอพพลเิคชนั ซึง่เป็นทีใ่ช้

กันในปัจจุบันของคนส่วนใหญ่ในสังคม เนื่ องจากสะดวก ใช้งานง่าย อีกทัง้เป็นที่นิยมอย่าง

กว้างขวางของสังคมในปัจจุบัน ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ นอกจากนี้ยงัเป็นการเผยแพร่

ศลิปวฒันธรรมไทยด้วยการท าโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งงานวจิยัชิ้นนี้จะมปีระโยชน์กบัผูท้ี่สนใจเป็น

อย่างยิง่ ในการสบืหา ค้นคว้าขอ้มูลลายไทย ซึ่งมคีวามสะดวกมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการอนุรกัษ์

ศลิปะไทย และยงัเป็นการเผยแพรศ่ลิปะไทยใหช้าวต่างชาตไิดรู้จ้กัมากขึน้อกีดว้ย 
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1.2 วตัถปุระสงค ์

1.2.1 เพื่อพฒันาโปรแกรมประยกุตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่โดยใหค้วามรู้

เกีย่วกบัภาพลายไทยประเภทต่างๆ ทีป่รากฏอยูใ่นสถานทีต่่างๆ 

1.2.2 เพื่อรวบรวมขอ้มลูภาพลายไทย น ามาไวบ้นระบบฐานขอ้มลู 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 

1.3.1 รวบรวมความรูเ้กีย่วกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มลูดงันี้ 

1) ผู้เชี่ยวชาญจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศลิปากร และนกัจดัการงานในพระองคช์ านาญการ โรงเรยีนช่างฝีมอืในวงั (ชาย) 

2) หนังสอืคู่มอืลายไทย และหนังสอืพืน้ฐานการเขยีนลายไทย ซึง่ไดร้บัค าแนะน า

ให้ใช้หนังสอืสองเล่มนี้จากผู้เชีย่วชาญคอืผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ภชิยั ภริมยร์กัษ์ ภาควชิา

ศลิปะไทย คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ ์มหาวทิยาลยัศลิปากร  

 1.3.2 จดัท าขอ้มลูความรูเ้กีย่วกบัลายไทย 

 1.3.3 พฒันาระบบขอ้มลูลายไทย โดยเป็นแบบออนไลน์ และพฒันา API ส าหรบัเชื่อมต่อ

ในรปูแบบของบรกิารผ่านเวบ็ (Web Service) โดยใช ้JSON format 

 1.3.4 พฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โดยมี

การแสดงชื่อลายไทยในรูปแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรบัอธบิายลายไทย และยงัสามารถ

เลอืกด ูหรอืคน้หาลายไทยทีส่นใจได ้

 1.3.6 ทดสอบโปรแกรมประยกุต ์

  

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.4.1 เป็นแหล่งสบืคน้ขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลายไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

1.4.1 อ านวยความสะดวกแก่ผูท้ีต่อ้งการในการสบืคน้ภาพลายไทย รวมถงึเป็นการ

ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทยและการท่องเทีย่ว 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจยั 

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลอืกศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากวดัพระศรรีตันศาสดารามหรอืวดัพระแก้ว 

เนื่องจากเป็นวดัที่เป็นศูนยร์วมของศลิปะช่างสบิหมู่ของประเทศไทย และเป็นสถาปัตยกรรมและ

ศลิปกรรมอนัเป็นมรดกชิน้เอกของชาต ิโดยทีว่ดัพระศรรีตันศาสดารามซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มอาคาร

ต่างๆ 3 กลุ่มอาคาร ดงันี้ 

1) กลุ่มพระอุโบสถ เป็นกลุ่มทีม่คีวามส าคญัสูงสุด มพีระอุโบสถเป็นอาคารประธานซึง่เป็น

ทีป่ระดษิฐานพระพุทธมหามณีรตันปฏมิากร ลอ้มรอบดว้ยหอราชพงศานุสร หอราชกรมานุสร หอ

ระฆงั และหอพระคนัธารราษฎร ์

2) กลุ่มฐานไพท ีกลุ่มอาคารบรเิวณฐานไพท ีมอีาคารหลกัสามหลงั คอื ปราสาทพระเทพ

บดิร พระมณฑป และพระศรรีตันเจดยี ์

3) กลุ่มอาคารประกอบ เป็นกลุ่มอาคารและสิง่ประดบัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากกลุ่มอาคารทัง้

สองกลุ่ม ประกอบดว้ย หอพระนาก หอพระมณเฑยีรธรรม และพระวหิารยอด  

1.5.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 JDK (Java Development Kit) ชุดพฒันาส าหรบัภาษา JAVA 

 Eclipse เป็นตวั IDE ช่วยในการเขยีนโปรแกรมประยกุต์ 

 Android SDK เป็น Software Library ส าหรบัช่วยในการสรา้งและทดสอบ  

โปรแกรมประยกุต์ 

 Android Development Tools (ADT) Plug-in เป็น Plug-in ส าหรบัพฒันา 

Android Application บน Eclipse 

 Apache HTTP Server  

 PHP  

 MySQL 

1.5.3 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1) การเกบ็ภาพถ่ายลายไทย 

2) ขอขอ้มลูไฟลแ์ผนผงัของวดัพระศรรีตันศาสดารามจากเลขาธกิารพระราชวงั 

1.5.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

เมือ่ไดข้อ้มลูภาพลายไทย และรายละเอยีดต่างๆ น าขอ้มลูทีไ่ดม้าจ าแนกประเภทของลาย

ไทย ในขัน้ตอนนี้ไดร้บัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นศลิปะลายไทย  โดยไดแ้ยกตามสถานที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
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ต่างๆ ทีส่บืคน้ และน าไปจดัเกบ็ไวบ้นระบบฐานขอ้มลู โดยใชว้ธิใีนการพฒันาระบบงานโดยการ

สรา้งตวัตน้แบบ 

 

1.6 ระยะการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 1.1 ระยะการด าเนินงาน 
 

   

 

ขัน้ตอนการท างาน 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทางดา้น

ของการพฒันาโปรแกรมประยุกต ์และ

ขอ้มลูต่างๆของลายไทย 

           

2. เกบ็ขอ้มลูลายไทย ในวดัพระศรรีตัน

ศาสดาราม  

           

3. จ าแนกชื่อ และความหมายลายไทย            

4. วเิคราะหข์อ้มลูและขัน้ตอนการ

ท างานของโปรแกรมประยุกต ์

           

5. ออกแบบขัน้ตอนการท างานของ

โปรแกรมประยุกต ์

           

6. พฒันาโปรแกรมประยุกต ์            

7. ทดสอบโปรแกรมประยุกต ์            

8. เขยีนรายงาน            
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บทท่ี 2 

 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์(Android Operating System) 

สมาร์ทโฟน คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบพกพาโดยมีความสามารถในการท างาน

เช่นเดยีวกบัคอมพวิเตอร์ ท าให้สมาร์ทโฟนจ าเป็นต้องมรีะบบปฏบิตัิการ เช่น Android, iOS, 

Tizen, BlackBerry, Windows Phone ฯลฯ  โปรแกรมทีต่ดิตัง้บนสมารทโ์ฟนเรยีกว่า โปรแกรม

ประยุกต์ (Application) ในดา้นการตดิต่อสื่อสารสามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต (Internet) ผ่าน Wi-

Fi, EDGE/GPRS, 3G/4G เป็นต้น สมารท์โฟนทีใ่ชใ้นการพฒันาจ าเป็นต้องระบุต าแหน่งผ่าน 

GPS และการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต เนื่องจากการระบุต าแหน่งจะต้องน าขอ้มลูต าแหน่งปัจจุบนัมา

ใชง้าน จงึเลอืกสมารท์โฟนทีม่คีวามสามารถดงักล่าวคอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือซอฟต์แวร์ที่มีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนโดยรวม

ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) มดิเดลิแวร ์(Middleware) และโปรแกรมประยุกต์ เขา้ไว้

ดว้ยกนัเพื่อใชส้ าหรบัการท างานบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมารท์โฟน 

 

ภาพท่ี 2.1 สมารท์โฟนแอนดรอยดร์ุ่น Tab3 
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 ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ท างานบนพื้นฐานของระบบลนุีกซ์ เคอรเ์นล ซึ่งมกีารผนวก 

Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมอืในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์บน

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โดยพฒันาดว้ยภาษาจาวา (Java) 

 ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์ริม่พฒันาโดยบรษิทัแอนดรอยด ์ต่อมาไดผ้นวกเขา้กบับรษิทั 

Google  ในเดอืนพฤศจกิายน ปีพุทธศกัราช 2550 โดยมกีารร่วมมอืระหว่างบรษิทัชัน้น า 33 

บริษัท เพื่ อพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ในการพัฒนามีทั ้งบริษัทผู้ ใ ห้บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรษิทัผูผ้ลติอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรษิทัซอฟตแ์วร ์และบรษิทัเอกชนต่างๆ 

ซึง่เรยีกว่า OHA (Open Handset Alliance)  

 ทัง้นี้กลุ่ม OHA ไดร้่วมมอืพฒันามาตรฐานส าหรบัการพฒันาซอฟต์แวรร์ะบบเปิด (Open 

System) หรอื Open Source โดยมลีขิสทิธิข์อง Apache อนุญาตให้ผูพ้ฒันาสามารถน ารหสั

ต้นฉบบั ไปพฒันาต่อได ้ทัง้ในส่วนแบบการคา้ หรอืซอฟต์แวรก์รรมสทิธิ ์และแบบใช้ฟร ีหรอื ฟรี

แวร ์

2.2 สถาปัตยกรรมแอนดรอยด ์(Android Architecture) 

แอนดรอยดเ์ป็นซอฟต์แวรท์ี่มโีครงสรา้งแบบเรยีงทบัซ้อนหรอืแบบสแตก็ (Stack) ซึง่รวม

เอาระบบปฏบิตักิาร (Operating System), มดิเดลิแวร ์(Middleware) และแอพพลเิคชนัทีส่ าคญั

เขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อใชส้ าหรบัท างานบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที ่(Mobile Devices) เช่น โทรศพัท์

สมารท์โฟน เป็นตน้ 

การท างานของแอนดรอยดม์พีืน้ฐานอยู่บนระบบลนุีกซ ์เคอรเ์นล (Linux Kernel) ซึ่งใช ้

Android SDK (Software Development Kit) เป็นเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาแอพพลเิคชนับน

ระบบปฏบิตักิาร แอนดรอยด์ และใชภ้าษา Java ในการพฒันาสถาปัตยกรรมของแอนดรอยดน์ัน้

ถูกแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ ออกเป็น 4 ชัน้หลกั ดงัภาพที ่2.2 
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ภาพท่ี 2.2  สถาปัตยกรรมการออกแบบแอนดรอยด์ 

(ทีม่า : http://www.tutorialspoint.com/android/images/android_architecture.jpg) 

1. ชัน้แอพพลิเคชนั (Application) 

ชัน้แอพพลเิคชนัเป็นชัน้ทีอ่ยู่บนสุดของโครงสรา้งสถาปัตยกรรมแอนดรอยด์ ซึง่เป็นส่วน

ของแอพพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้มาใชง้าน เช่น แอพพลเิคชนัรบั/ส่งอเีมล,์ แอพพลเิคชนัรบั/ส่ง SMS, 

แอพพลเิคชนัปฏทินิ, แอพพลเิคชนัแผนที่ เป็นต้น ซึง่แอพพลเิคชนัจะอยู่ในรปูแบบของไฟล ์.apk 

(Android Application Package File) โดยทัว่ไปแลว้จะอยู่ในไดเรค็ทอร ี(Directory) data/app ของ

สมารท์โฟน 
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2. ชัน้แอพพลิเคชนัเฟรมเวิรค์ (Application Framework) 

ชัน้แอพพลเิคชนัเฟรมเวริค์จะอนุญาตให้นักพฒันาสามารถเขา้เรยีกใช้งาน โดยผ่าน API 

(Application Programming Interface) ซึง่แอนดรอยดไ์ดอ้อกแบบไวเ้พื่อลดความซ ้าซอ้นในการใช้

งาน Application Component และสามารถอ านวยความสะดวกมากยิง่ขึน้ต่อนักพฒันา โดยในชัน้

นี้ประกอบดว้ยแอพพลเิคชนัเฟรมเวริค์ดงันี้ 

o View System เป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการท างานส าหรบัการสรา้งแอพพลเิคชนั 

เช่น lists, grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser 

o Location Manager เป็นส่วนทีจ่ดัการเกี่ยวกบัต าแหน่งพกิดัของเครื่องอุปกรณ์พกพา

เคลื่อนที ่

o Content Provider เป็นส่วนทีใ่ชค้วบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทีม่กีารใชง้านร่วมกนั (Share 

data) ระหว่างแอพพลเิคชนัทีแ่ตกต่างกนั เช่น ขอ้มลูผูต้ดิต่อ (Contact) 

o Resource Manager เป็นส่วนทีจ่ดัการขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ม่ใช่ส่วนของโคด้โปรแกรม เช่น 

รปูภาพ, localized strings, layout ซึง่จะอยูใ่นไดเรค็ทอร ีres/  

o Notification Manager เป็นส่วนที่ควบคุมอเีวนต์ (Event) ต่างๆ ที่แสดงบนแถบ

สถานะ (Status bar) เช่น ในกรณีทีไ่ดร้บัขอ้ความหรอืสายทีไ่ม่ไดร้บัและการแจง้เตอืน

อื่นๆ เป็นตน้ 

o Activity Manager เป็นส่วนควบคุม Life Cycle ของแอพพลเิคชนั 

 

3. ชัน้ไลบรารี (Library) 

แอนดรอยด์ ไดร้วบรวมกลุ่มของไลบรารต่ีางๆ ทีส่ าคญัและมคีวามจ าเป็นเอาไวม้ากมาย 

เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัพฒันาและงา่ยต่อการพฒันาโปรแกรม โดยตวัอย่างของไลบรารทีี่

ส าคญั เช่น 
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o System C library เป็นกลุ่มของไลบรารมีาตรฐานที่อยู่บนพื้นฐานของภาษา C 

ไลบราร ี(libc) ส าหรบั embedded system ทีม่พีืน้ฐานมาจาก Linux 

o Media Libraries เป็นกลุ่มการท างานมลัตมิเีดยี เช่น MPEG4, H.264, MP3, AAC, 

AMR, JPG, และ PNG 

o Surface Manager เป็นกลุ่มการจดัการรปูแบบหน้าจอ การวาดหน้าจอ 

o 2D/3D library เป็นกลุ่มของกราฟฟิกแบบ 2 มติ ิหรอื SGL (Scalable Graphics 

Library) และแบบ 3 มติ ิหรอื OpenGL 

o FreeType เป็นกลุ่มของบติแมป (Bitmap) และเวคเตอร ์(Vector) ส าหรบัการเรนเดอร ์

(Render) ภาพ 

o SQLite เป็นกลุ่มของฐานข้อมูล โดยนักพฒันาสามารถใช้ฐานขอ้มูลนี้เก็บข้อมูลแอพ

พลเิคชนัต่างๆ ได ้

o Browser Engine เป็นกลุ่มของการแสดงผลบนเวบ็เบราเซอรโ์ดยอยู่บนพืน้ฐานของ 

Webkit ซึง่จะมลีกัษณะคลา้ยกบั Google Chrome 

 

- Android Runtime เป็นชัน้ยอ่ยทีอ่ยูใ่นชัน้ไลบราร ีซึง่จะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คอื 

o Dalvik VM (Virtual Machine) ส่วนนี้ถูกเขยีนดว้ยภาษา Java เพื่อใชเ้ฉพาะการใช้

งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dalvik VM จะแตกต่างจาก Java VM (Virtual Machine) คอื 

Dalvik VM จะรนัไฟล ์.dex ทีค่อมไพลม์าจากไฟล ์.class และ .jar โดยม ีtool ทีช่ื่อว่า 

dx ท าหน้าทีใ่นการบบีอดัคลาส Java ทัง้นี้ไฟล ์.dex จะมขีนาดกะทดัรดัและเหมาะสม

กบัอุปกรณ์เคลื่อนที่มากกว่า .class เพื่อต้องการใช้พลงังานจากแบตเตอรีอย่างมี

ประสทิธภิาพสงูสุด 
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o Core Java Library ส่วนนี้เป็นไลบรารมีาตรฐาน แต่กม็คีวามแตกต่างจากไลบรารี

ของ Java SE (Java Standard Edition) และ Java ME (Java Mobile Edition) 

4. ชัน้ลนุีกซเ์คอรเ์นล (Linux Kernel) 

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดน์ัน้ถูกสรา้งบนพืน้ฐานของระบบปฏบิตักิาร Linux โดยในชัน้นี้

จะมฟัีงก์ชนัการท างานหลายๆ ส่วน แต่โดยส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกบัฮารด์แวรโ์ดยตรง เช่น 

การจดัการหน่วยความจ า (Memory Management) การจดัการกระบวนการท างาน (Process 

Management) การเชื่อมต่อเครอืขา่ย (Networking) เป็นตน้ 

 
2.3 แอนดรอยด ์เอส ดี เค (Android SDK) 

จากกระแสความแรงของระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ทีม่ใีนแอนดรอยดโ์ฟน ณ ปัจจบุนัท า

ใหม้ภีาพทีแ่อพพลชินัของแอนดรอยดอ์อกมามากมาย ทัง้ในส่วนของโปรแกรมใชง้าน และเกมส์ 

ซึง่นบัไดว้่าเป็นจดุเด่นของแอนดรอยด ์และจากการใชง้านโปรแกรม และเกมสต่์างๆ กส็ามารถที่

จะเป็นแรงบนัดาลใจไดด้ว้ย 

นอกเหนือจากนี้แลว้การใชง้านชุดพฒันาโปรแกรมของระบบปฏบิตักิารนัน้ๆ กเ็ป็นขัน้ตอน

หนึ่งของของการพฒันาโปรแกรม ส าหรบัแอนดรอยดม์ชีุดพฒันาโปรแกรมใหน้กัพฒันาโปรแกรม

ไดใ้ชง้าน โดยชื่อของชุดพฒันาโปรแกรมของแอนดรอยดม์ชีื่อว่า Android SDK โดย SDK ยอ่มา

จาก Android Software Development Kit ซึง่เป็นชุดโปรแกรมทีท่าง Google พฒันาออกมาเพื่อ

แจกจ่ายใหน้กัพฒันาแอพพลเิคชนั หรอืผูส้นใจทัว่ไปดาวน์โหลดไปใชง้านกนัไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ย

ใดๆ (ฟรสี าหรบัการใชง้านโปรแกรม) ซึง่นี่กเ็ป็นหนึ่งในปัจจยัทีท่ าให้แอพพลเิคชนับนแอนดรอยด์

นัน้เพิม่ขึน้ อยา่งรวดเรว็ ในชุด SDK นัน้จะมโีปรแกรมและไลบรารต่ีางๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันา

แอพพลเิคชนับนแอนดรอยด ์ อยา่งเช่น Emulator ซึง่ท าใหผู้พ้ฒันาโปรแกรมสามารถสรา้งแอพ

พลเิคชนั และน ามาทดลองใชง้านบนอมีเูลเตอร ์ ก่อนโดยมสีภาวะแวดลอ้มเหมอืนกบัการน าไปใช้

งานโทรศพัทม์อืถอืทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิารแอนดรอยดโ์ดยสามารถดาวน์โหลด Android SDK มใีห้

เลอืกทัง้บน Windows, Mac และ Linux 

 



11 
 

 
 

2.4 Android Activity Lifecycle 

Activity คอืส่วนแสดงผลของโปรแกรม มหีน้าที่ในการสรา้งและควบคุมการท างานของ

หน้าจอ เพื่อโต้ตอบกบัผูใ้ช้งาน ซึ่งในขณะเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมไีด้แค่ Activity เดยีวเท่านัน้ที่

โต้ตอบกบัผูใ้ชง้าน Activity Lifecycle คอื วงจรของ Activity ในโปรแกรม แสดงดงัภาพที ่2.3 ซึง่ 

Activity แต่ละตวัจะมวีงจรเป็นของตนเอง 

 

ภาพท่ี  2.3  Android Activity Lifecycle 

(ทีม่า : http://ows.edb.utexas.edu/sites/default/files/users/nqamar/activity.JPG) 
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การท างานของ Activity State ของ Android  

- เมื่ออยู่ในสถานะ Resume หรอื Running แลว้มกีารซอ้นทบัของแอพพลเิคชนัอื่น ระบบจะ 

Callback Method onPause() ใน Activity ของแอพพลเิคชนันัน้ เมื่อ Method ท างานเสรจ็แลว้ 

กจ็ะกลบัไปยงัระบบและเขา้สู่สถานะ Pause 

- เมื่ออยู่ในสถานะ Pause แล้วแอพพลเิคชนัถูกซ้อนทบัจนหมดเซคชัน่ ระบบจะ Callback 

Method onStop() ใน Activity ของแอพพลเิคชนันัน้ เมื่อ Method ท างานเสรจ็แล้ว ก็จะ

กลบัไปทีร่ะบบและเขา้สู่สถานะ Stop 

- เมื่ออยู่ในสถานะ Stop แลว้แอพพลเิคชนัถูกปิด ระบบจะ Callback Method onDestroy() ใน 

Activity ของแอพพลเิคชนันัน้ เมื่อ Method ท างานเสรจ็แล้ว ก็จะกลบัไปที่ระบบและเขา้สู่

สถานะ Destroy 

 

2.5 เอพีไอ (Application programming interface) 

 เอพไีอ (Application programming interface) ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์คอื 

วธิกีารส าหรบัการเรยีกใช้งานระบบปฏบิตัิการหรอืโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมต่อ

การท างานระหว่างโปรแกรมประยุกต์กบัระบบปฏบิตักิาร ทัง้นี้การทีโ่ปรแกรมประยุกต์จะเชื่อมต่อ

การท างานกบัระบบปฏบิตักิารไดน้ัน้ จงึจ าเป็นตอ้งมเีอพไีอเป็นตวัเชื่อม ซึง่หากไม่มกีารเปิดเผยเอ

พีไอของระบบปฏิบัติการ ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์จะมีความล าบากเมื่อต้องการพัฒนา

โปรแกรมประยกุตใ์หม้คีวามเขา้กนัไดก้บัระบบปฏบิตักิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ช่องทางการติดต่อระหว่างระบบปฏิบัติการกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันคือไลบราร ี

(Library) ที่รวบรวมกระบวนการและฟังก์ชนัย่อย (Subroutine) ที่พฒันาขึ้นมาเพื่อให้นักพฒันา

สามารถเรยีกใชง้านลกัษณะการน าไปใช ้ส าหรบัเอพไีอทีน่ ามาใชง้าน คอื Google Service API ที่

บรกิารของ Google ที่สามารถให้นักพฒันาสามารถน าข้อมูลต่างๆ เช่น แผนที่ ถนน แม่น ้า 

สถานทีส่ าคญั รา้นคา้ เป็นตน้ ไปใชง้านไดใ้นหลายแพลตฟอรม์ (Platform) 
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2.6 ฐานข้อมลู (Database)  

 ฐานขอ้มลู หมายถงึ กลุ่มของขอ้มลูทีถู่กรวบรวมไวใ้นศูนยก์ลาง โดยขอ้มลูมคีวามสมัพนัธ์

กนั และลดความซ ้าซ้อนออกจากขอ้มลู เพื่อน าขอ้มูลมาใชร้วมกนั การจดัการการใช้ฐานขอ้มูลจะ

ด าเนินการผ่านระบบจดัการฐานขอ้มลู (DBMS – Database Management System) 

 ระบบจดัการฐานขอ้มลู คอื ซอฟต์แวรท์ี่ท าหน้าทีส่ ื่อกลางระหว่างผูใ้ช้และโปรแกรมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล มหีน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ใช้

สามารถสร้าง แก้ไข หรือเลือกดูฐานข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนัน้หากต้องการที่จะใช้งาน  

DBMS จะตอ้งด าเนินการผ่านระบบหรอืโปรแกรมทีเ่รยีกใชข้อ้มลู (Application Programs) 

MySQL คอื โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มลู ทีพ่ฒันาโดยบรษิทั MySQL AB มหีน้าที่

เกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ รองรบัค าสัง่ SQL เป็นเครื่องมอืส าหรบัเกบ็ขอ้มูล ทีต่้องใชร้่วมกบั

เครื่องมอืหรอืโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อใหไ้ดร้ะบบงานทีร่องรบัความต้องการของผูใ้ชซ้ึ่ง

โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถท างานได้บนระบบปฏบิตัิการที่หลากหลาย และเป็นระบบ

ฐานขอ้มลูโอเพนทซอรท์ (Open Source) ทีถู่กน าไปใชง้านมากทีสุ่ด 

MySQL ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database 

Management System) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กนัมากในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโลกของ

อนิเทอรเ์น็ตดงันี้ 

- MySQL เป็นฟรแีวรท์างดา้นฐานขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

- นักพฒันาฐานขอ้มลูทีเ่คยใช้ MySQL ต่างยอมรบัในความรวดเรว็ การรองรบัจ านวนผูใ้ช้

และขนาดของขอ้มลูจ านวนมหาศาล 

- สนบัสนุนการใชง้านบนระบบปฏบิตักิารมากมาย เช่น iOS, Windows, Android 

- สามารถใชง้านรว่มกบั Web Development platform เช่น Java, PHP, HTML5 

- ไดร้บัความนิยมอยา่งมากในปัจจบุนั และมแีนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆในอนาคต 
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ปัจจุบนั MySQL ไดถู้กน าไปใชใ้นระบบต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเลก็ทีม่จี านวน

ตารางขอ้มลูน้อย เช่น ระบบฐานขอ้มลูของแผนกเลก็ ไปจนถงึระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ และยงัมี

การใช ้MySQL เป็น Database Server เพื่อการท างานส าหรบัฐานขอ้มลูบนเวบ็มากขึน้  

โครงสรา้งการท างานของ MySQL เป็นลกัษณะการท างานแบบ Client/Server ซึ่ง

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คอื ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร (Server) และส่วนของผูใ้ชบ้รกิาร (Client) โดย

ในแต่ละส่วนกจ็ะมโีปรแกรมส าหรบัการท างานตามหน้าทีข่องตน ส่วนของผูใ้หบ้รกิารเป็นส่วนทีท่ า

หน้าทีบ่รหิารจดัการระบบฐานขอ้มลู คอืตวั MySQL Server และเป็นทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด 

 
ประโยชน์ของฐานข้อมูล 

1. ลดการเกบ็ขอ้มลูทีซ่ ้าซอ้น ขอ้มลูบางชุดทีอ่ยูใ่นรปูของแฟ้มขอ้มลูอาจมปีรากฏอยู่หลาย 

แห่ง เพราะมผีูใ้ชข้อ้มลูชุดนี้หลายคน เมื่อใชร้ะบบฐานขอ้มลูแลว้จะช่วยใหค้วามซ ้าซอ้นของขอ้มลู

ลดน้อยลง 

2. รกัษาความถูกต้องของขอ้มูล เนื่องจากฐานข้อมูลมเีพยีงฐานข้อมูลเดยีว ในกรณีที่มี

ข้อมูลชุดเดยีวกนัปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามกีารแก้ไข

ขอ้มูลนี้ทุกแห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่จะแก้ไขให้ถูกต้องตามกนัหมดโดยอตัโนมตัิด้วยระบบจดัการ

ฐานขอ้มลู 

3. การป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูลท าได้อย่างสะดวก การป้องกนัและ

รกัษาความปลอดภยักบัขอ้มลูระบบฐานขอ้มลูจะใหเ้ฉพาะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเท่านัน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิความ

ปลอดภยั (security) ของขอ้มลูดว้ย 

 

2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษาสญัลกัษณ์มาตรฐานทีใ่ชใ้นวธิกีาร

ออกแบบการพฒันาเชงิออ็บเจกต ์ ซึง่สญัลกัษณ์ทีใ่ชน้ัน้ไดม้าจากการรวมเอาแนวคดิเชงิออ็บเจกต์ 

3 วธิกีาร คอื Booch Method ของ Grady Booch เทคนิค Object-Modeling Technique (OMT) 

ของ James Rumbaugh และ Object-Oriented Software Engineer ของ lvar Jacobson มา

พฒันาปรบัปรงุจนกลายเป็นภาษาทีใ่ชใ้นการสรา้งโมเดลภาษาใหม ่โดย UML 1.1 ไดถู้กพฒันาขึน้
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ในเดอืนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1997 และไดร้บัการยอมรบัจาก Object Management Group (OMG) 

ในเดอืนพฤศจกิายน ปี ค.ศ. 1997  

แผนภาพ UML (UML Diagram) ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์และเครือ่งหมายต่างๆ ทีท่ าเป็น

แผนภาพเพื่อใชอ้ธบิายระบบงานเพื่อใหผู้ท้ ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบเกี่ยวกบัระบบนัน้ แผนภาพจะมี

มมุมองทีแ่ตกต่างกนั ขึน้กบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ในปัจจบุนัไดม้กีารพฒันาจนกลายเป็น UML 

2.5 โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคอื Structure Diagram และ Behavior Diagram ซึง่ไดแ้สดงดงัภาพ

ที ่2.4 

 

ภาพท่ี 2.4 Diagramใน UML 2.5 

(ทีม่า: http://www.uml-diagrams.org/uml-25-diagrams.html) 
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2.7.1 Use Case Diagram 

เป็นแผนภาพที ่ แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช ้ ระบบ และสิง่ทีอ่ยูภ่ายนอกระบบ โดย

แสดงใหเ้หน็ว่าผูใ้ชส้ามารถท าอะไรหรอืมปีฏสิมัพนัธอ์ะไรไดบ้า้งกบัระบบ ผูใ้ชซ้ึง่อาจเป็นบุคคล 

แผนก องคก์ร หรอือุปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในการท างานมกัเริม่ตน้ดว้ยแผนภาพนี้ เนื่องจากเป็น

แผนภาพที ่สามารถอธบิายหน้าทีก่ารท างานหลกัของระบบไดโ้ดยใชร้ปูภาพที ่ไม่ซบัซอ้น เน้นการ

วเิคราะหค์วามตอ้งการทีเ่ป็นฟังกช์นัการท างานของระบบ (Functional Requirements) ใน Use 

Case Diagram ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ต่างๆ ดงัตารางที ่2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 สญัลกัษณ์ใน Use Case Diagram 

สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

 Use Case  ใชส้ญัลกัษณ์วงร ีแสดงถงึฟังกช์นัการท างานหลกัของระบบ ใน

มมุมองของผูใ้ช ้

 Actor ใชส้ญัลกัษณ์รปูคน แสดงถงึผูใ้ชง้านทีเ่กีย่วขอ้งและมกีารปฏสิมัพนัธก์บั

Use Case อาจเป็นบุคคล องคก์ร หน่วยงาน ระบบ เวลา อุปกรณ์ หรอื

เครือ่งมอื ซึง่ Actor นัน้สามารถทีจ่ะเป็นผูก้ระท า ผูถู้กกระท า หรอื เป็นทัง้

ผูก้ระท าหรอืผูถู้กกระท า ทีไ่ดร้บัผลจากการกระท ากจิกรรม 

 
Communication แสดงความสมัพนัธท์ี ่Actor ตดิต่อกบั Use Case  

 Generalization แสดงความสมัพนัธท์ีม่กีารสบืทอดคุณสมบตั ิซึง่อาจเป็นไดท้ัง้

การสบืทอดคุณสมบตัริะหว่าง Use Case หรอื การสบืทอดคุณสมบตัริะหว่าง 

Actor 

 

Include แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง Use Case  โดย Use Case หนึ่งท าการ

ดงึหรอืไปเรยีกใชก้จิกรรมของอกี Use Case เพื่อใหเ้กดิกจิกรรมขึน้ทีต่นเอง  

 
Extend เป็นการเพิม่การท างานใหก้บั Use Case โดยการเรยีกใชก้จิกรรมจาก

อกี Use Case หนึ่ง    

 

<<extend>> 

<<include>> 

Use Case Name 

ActorName
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2.7.2 Activity Diagram 

เป็นแผนภาพที ่แสดงถงึขัน้ตอนการท างานโดยแสดงล าดบัของกจิกรรมตัง้แต่เริม่ต้นจนจบ 

ลกัษณะคล้ายกบัผงังาน ซึ่งจะแสดงเส้นทางการควบคุมของกจิกรรมทัง้หมด Activity Diagram 

ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ต่างๆ ดงัตารางที ่2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 สญัลกัษณ์ใน Activity Diagram 

สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

 Start คอืจดุเริม่ตน้การท ากจิกรรม 

 End คอืจดุสิน้สุดการท ากจิกรรม 

 Activity คอืกจิกรรม 

 

Decision node หรอื Branching มกีารตดัสนิใจท ากจิกรรม 

โดยพจิารณาทางเลอืกกจิกรรมตามเงือ่นไขทีเ่กดิขึน้  

 

Merge node เป็นการรวมกจิกรรมทีแ่ยกออกเป็นทางเลอืกที่

เกดิจาก Decision node 

 Control Flow เสน้ทางการไหลของกจิกรรม เชื่อมโยงจาก

กจิกรรมหนึ่งไปยงัอกีกจิกรรมถดัไป 

 

Forking การแตกหรอืการแยกกจิกรรมแสดงถงึว่าในกจิกรรม

หนึ่งสามารถแยกเป็นกจิกรรมไดม้ากกว่า 1 กจิกรรมทีท่ า

พรอ้มกนัได ้
การเกิดพร้อมกนั

หรือ
ร่วมกนั

การแตก
หรือ

การแยก
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สญัลกัษณ์ ค าอธิบาย 

 

Joining  การรวมกจิกรรม 

 

 

 

 

 

  

 

Swimlane เป็นการแบ่ง Activity Digram ออกเป็นช่องคลา้ยลู่

ว่ายน ้า โดยในแต่ละช่องจะแสดงออ็บเจกตท์ีร่บัผดิชอบ

กจิกรรมนัน้ 

 

 

 
2.7.3 Class Diagram 

ออ็บเจกต์ (Object) คอืหน่วยสนใจของระบบทีท่ าใหเ้กดิเหตุการณ์บางอย่าง ซึง่สามารถ

เป็นได้ทัง้สิง่ที่มองเหน็จบัต้องได ้เช่น บุคคล สถานที่ สิง่ของ หรอืสิง่ที่ไม่สามารถจบัต้องได้ เช่น 

เวลา เหตุการณ์ กฎขอ้บงัคบั เป็นต้น ออ็บเจกต์หนึ่งๆ มอีงคป์ระกอบอยู่ 2 อย่าง คอืขอ้มลูของอ็

อบเจกต์ หรอือาจเรยีกว่าคุณสมบตัขิองออ็บเจกต์ทีอ่ธบิายขอ้มลูเฉพาะตวัของอ็อบเจกต์นัน้ และ

พฤตกิรรมของ ออ็บเจกต์ทีเ่ปรยีบไดก้บักจิกรรมทีอ่อ็บเจกต์นัน้กระท าหรอืรองรบัได้ เช่น รถยนต์

ซึง่จดัว่าเป็นออ็บเจกต์หนึ่ง รถยนต์แต่ละคนัจะมรีายละเอยีดของขอ้มลูของตวัเองทีแ่ตกต่างกนัได ้

เช่น รถยนต์สขีาวเปิดประทุน รถยนต์สเีทา 5 ประตู  ส่วนพฤตกิรรมของรถยนต์คอืการเคลื่อนที ่

การเลีย้วและการหยดุ เป็นตน้  

 คลาส (Class) ถอืว่าเป็นนามธรรม (Abstract) ในขณะที่ออ็บเจกต์นัน้เป็นสิง่ทีม่ตีวัตน 

(Concrete) คลาสคือแบบพิมพ์เขยีวของอ็อบเจกต์ การท างานของอ็อบเจกต์จะเป็นไปตาม

คุณสมบตัทิีก่ าหนดไวใ้นคลาส เวลาใชง้านจะไม่ใช้งานคลาสโดยตรงแต่จะมกีารสรา้งสิง่ที่เรยีกว่า

อนิสแตนท ์(Instance) ของคลาสขึน้มาใชง้านแทน กลไกดงักล่าวท าใหส้ามารถใชค้ลาสเพยีงคลาส

การเกิดพร้อมกนั
หรือ
ร่วมกนั

การแตก
หรือ

การแยก
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เดยีวในการสรา้งอนิสแตนท์ของคลาสไปท างานไดห้ลายอนิสแตนท์ ซึง่อนิสแตนท์ของคลาสกค็อือ็

อบเจกตน์ัน่เอง  

สญัลกัษณ์ที่ใช้ในการแสดงคลาสนัน้จะแทนด้วยสี่เหลี่ยม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คอื

ส่วนที ่1 เป็นชื่อคลาส ส่วนที ่2 เป็นแอททรบิวิต์ (Attributes) คอืขอ้มลูหรอืคุณลกัษณะประจ าตวั 

และส่วนที ่3 คอืโอเปอเรชนั (Operation) หรอืเมทอ็ด (Method) หมายถงึกจิกรรมหรอืพฤตกิรรมที่

สามารถกระท าได ้ดงัแสดงในภาพที ่2.5 

 

ภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งการเขยีนสญัลกัษณ์คลาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งคลาสและออ็บเจกต์ 

 

 

Student 
studentID 
name 
address 
phoneNumber 
 insert() 
delete() 
 

ชื่อคลาส 

แอททรบิวิต์ 

โอเปอเรชนั 

Student 
studentID 
name 
address 
phoneNumber 
insert () 
delete() 

aStudent:Student 

studentID = 570001 
name = Ben 
address = 126/1 Viphawadee Road, BKK 
phoneNumber = 026976000 
 

คลาส ออ็บเจกต์ 

Instantiation 
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จากภาพที ่2.6 แสดงตวัอยา่งของการเขยีนคลาสนกัเรยีนมแีอททรบิวิตค์อืชื่อ วนัเกดิ ทีอ่ยู ่

และหมายเลขโทรศพัท์ และมโีอเปอเรชนัคอื insert() เพื่อท าการเพิม่ข้อมูล และโอเปอเรชนั 

delete()  ไว้ส าหรบัลบขอ้มูล ซึ่งเหน็ได้ว่าคลาสจะบอกถงึโครงสรา้งของคุณสมบตั ิและอธบิาย

พฤตกิรรมที่อ็อบเจกต์ของคลาสนี้ท าได้ โดยยงัไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นอ็อบเจกต์ใด ดงันัน้จงึมกีาร

สรา้งออ็บเจกต์ (Instantiation)  ทีเ่ป็นออ็บเจกต์ทีช่ ีเ้ฉพาะเจาะจง ในทีน่ี้คอืนักเรยีนรหสั 570001 

ซึง่เป็นออ็บเจกตข์องคลาสนกัเรยีน 

2.8 การทดสอบการยอมรบั (Acceptance Tests)  

เป็นการตรวจรบัระบบโดยผูใ้ชจ้ะเป็นผูย้นืยนัถงึความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบว่าระบบที่

ไดต้รงกบัความต้องการทางธุรกจิขององคก์ร สามารถท างานถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนหรอืไม ่

อย่างไร ในการทดสอบการยอมรบันี้มสีองขัน้ตอน คอืการทดสอบแบบอลัฟา (Alpha Testing) ท า

การทดสอบระบบดว้ยการจ าลองสภาพแวดลอ้ม และการทดสอบแบบเบต้า (Beta Testing) ท าการ

ทดสอบระบบโดยทีมผู้พัฒนาระบบจะให้ผู้ ใช้ใช้งานระบบจริง ท าการทดสอบระบบใน

สภาพแวดลอ้มจรงิ และมกีารใชข้อ้มลูจรงิในการทดสอบ 

2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

Angelo Chianese และคณะ  (2013) ไดน้ าเสนอ "SmARTweet" ซึง่เป็นแอพพลเิคชนัที่

ให้บริการด้านต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Location based  

application) ภายใน DATABENC  ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม  ระบบสามารถ 

ตรวจสอบงานศลิปะทีใ่กล้เคยีงทีสุ่ดให้กบัผูใ้ช ้ และสามารถ "ทวตี"  "พูดคุย"  รวมถงึแสดงขอ้มูล  

และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นรูปแบบมลัตมิเีดยี นอกจากนี้ยงัมกีารน าไปใช้และทดสอบ

การตดิตัง้เซน็เซอรใ์นงานนิทรรศการศลิปะประตมิากรรมภายในปราสาท Maschio Angioino ใน

ประเทศอติาล ีโดยใชเ้ทคโนโลย ีWi-Fi กบัอุปกรณ์มอืถอืของนกัท่องเทีย่วในการตรวจหางานศลิปะ

ที่ใกล้เคียงที่สุด เมื่อพบผลงานศิลปะก็จะแสดงข้อมูลและมลัติมเีดียของศิลปะชิ้นนัน้ ได้อย่าง

อตัโนมตั ิ  

 

Angelo Chianese และคณะ (2013) บทคดัยอ่ เป็นบทความน าเสนอโครงการต่อเนื่องการ

พฒันาภายใน DATABENC ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัแสดงมรดกทางวฒันธรรม โดยใชเ้ครอืข่ายเซน็เซอร์
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ไรส้าย Recommender Systems (WSN) ทีใ่ชเ้ทคโนโลยบีลูทูธ เพื่อใชต้รวจหาอุปกรณ์ของนัก

เทีย่วเมือ่ตรวจพบอุปกรณ์ ระบบจะแสดงขอ้มลูมลัตมิเีดยี และเนื้อหาของงานศลิปะทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด

ของพพิธิภณัฑ ์ 

 

Damianos Gavalas และคณะ (2013) ไดศ้กึษาพบว่าระบบ Recommender Systems 

(RS) ทีม่เีพิม่มากขึน้ในเวบ็แอพพลเิคชนั เพื่อใชใ้นการคน้หาและท านายสิง่ทีผู่ใ้ชง้านสนใจ ระบบ 

RS ประสบความส าเรจ็ในการน ามาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว และให้ค าแนะน าการเดนิทาง 

เหมาะส าหรบัผู้ใช้โทรศพัทม์อืถอืเพื่อเสรมิสรา้งประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยระบบนี้จะแนะน า

สถานทที่องเทีย่วจากการวเิคราะหค์ุณลกัษณะ ความชอบและความสนใจของผูใ้ช้ 

 

จติรพฒัน์ องัสาชน (2554) ไดพ้ฒันาโปรแกรมประยุกต์ทีใ่ชง้านบนโทรศพัทม์อืถอื โดยใช้

เทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อช่วยในการวางแผนการท่องเทีย่ว (Travel 

Planning) และสนับสนุนการกระจายขอ้มลู ข่าวสารเกี่ยวกบัสถานที ่ท่องเทีย่ว โดยระบบงานแบ่ง

ไดเ้ป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนวางแผนการท่องเทีย่วทีใ่หผ้ลลพัธ์ตรงตามความต้องการ ส่วนที่สองคอื

ส่วนมคัคุเทศก์เสมอืน โดยระบบสามารถอธบิายรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวได้เพียงแค่

ถ่ายรปูจากโทรศพัทม์อืถอื  ส่วนทีส่ามคอืส่วนประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่ว  
 

 จากการศกึษางานวจิยัขา้งต้นพบว่ายงัไม่มงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเสนอขอ้มลูลาย

ไทย ที่ใช้ภาพถ่ายลายไทยจากวดัพระศรรีตันศาสดารามผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที ่ในส่วนที่ใกลเ้คยีง

กบังานวจิยัอื่นคอืมกีารแสดงรายละเอยีดของสถานทีท่่องเทีย่วเพิม่เตมิในโปรแกรมประยกุต ์ 
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บทท่ี 3  

วิธีการด าเนินการวิจยั 

3.1 เครื่องมือและอปุกรณ์ 

Java Development Kit หรอื JDK คอืชุดของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาโปรแกรม JAVA 

ของบรษิทั ซนัไมโครซสิเตม็ส ์(Sun Microsystems) นักพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษา Java เช่น 

Java Compiler, Java Debugger, Java Doc และ Java Interpreter หรอื Java VM จะต้องตดิตัง้ 

JDK เพราะจะไม่สามารถประมวลผล (Compile) Java ได ้ปัจจุบนัของ JDK ประกอบไปดว้ย

โปรแกรมต่างๆ อาทิ เช่น โปรแกรมคอมไพเลอร์ ( javac.exe) โปรแกรมอินเตอร์พรตีเตอร ์

(java.exe) โปรแกรมดบีกัเกอร ์(Debugger) แต่ไมม่โีปรแกรมอดีเิตอร ์(Editor) 

ชุดพฒันาโปรแกรม JDK ประกอบดว้ย 3 รุน่ ดงันี้ 

1) Java SE (Standard Edition) ส าหรบัพฒันาโปรแกรมบนคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะทัว่ไป 

2) Java ME (Micro Edition) ส าหรบัพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมารท์
โฟนหรอืพดีเีอ (PDA) ส่วนมากใชเ้ขยีนโปรแกรมเกม 

3) Java EE (Enterprise Edition) ส าหรบัพฒันาโปรแกรมในองคก์รใหญ่ หรอืมขีอบเขต
ของโครงการกวา้ง 

Eclipse คอืโปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบัพฒันาภาษา Java ซึง่โปรแกรม Eclipse เป็นโปรแกรม

หนึ่งที่ใชใ้นการพฒันา Application Server ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเนื่องจาก Eclipse เป็น

ซอฟต์แวร ์Open Source ทีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชโ้ดยนักพฒันาเอง ท าใหค้วามก้าวหน้าในการพฒันา

ของ Eclipse เป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ โดย Eclipse มอีงคป์ระกอบหลกัทีเ่รยีกว่า Eclipse 

Platform ซึง่ใหบ้รกิารพืน้ฐานหลกัส าหรบัรวบรวมเครื่องมอืต่างๆจากภายนอกใหส้ามารถเขา้มา

ท างานร่วมกนัในสภาพแวดล้อมเดยีวกนั และมอีงค์ประกอบที่เรยีกว่า Plug-in Development 

Environment (PDE) ซึ่งใช้ในการเพิม่ความสามารถในการพฒันาซอฟต์แวรม์ากขึน้ เครื่องมอื

ภายนอกจะถูกพฒันาในรปูแบบทีเ่รยีกว่า Eclipse plug-ins ดงันัน้หากต้องการให ้Eclipse ท างาน
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ใดเพิม่เตมิ ก็เพยีงแต่พฒันา plugin ส าหรบังานนัน้ขึน้มา และน า Plug-in นัน้มาตดิตัง้เพิม่เตมิ

ให้กบั Eclipse ที่มอียู่เท่านัน้ Eclipse Plug-in ที่มมีาพรอ้มกบั Eclipse เมื่อเราดาวน์โหลด 

(Download) มาครัง้แรกกค็อืองคป์ระกอบทีเ่รยีกว่า Java Development Toolkit (JDT) ซึง่เป็น

เครือ่งมอืในการเขยีนและ Debug โปรแกรมภาษา Java 

Android SDK เป็น Software Library ส าหรบัช่วยในการสรา้งและทดสอบ โปรแกรม

ประยุกต์ Android SDK ย่อมาจาก Android Software Development Kit คอืเครื่องมอืทีใ่ชพ้ฒันา

โปรแกรมหรอืแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ ซึ่งทางบรษิัท Google ได้พฒันา

ออกมาเพื่อใหน้กัพฒันาแอพพลเิคชนั หรอืผูส้นใจทัว่ไปดาวน์โหลด โดยไม่มคี่าใชจ้่าย ซึง่เป็นหนึ่ง

ในปัจจยัทีท่ าใหแ้อพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดเ์พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ในชุด SDK จะมี

โปรแกรมและ Library ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์

เช่น อมีูเลเตอร ์(Emulator) ท าให้ผู้ใช้สามารถสรา้งแอพพลเิคชนัและน ามาทดสอบบนตวัอมีูเล

เตอร ์ซึง่เหมอืนสมารท์โฟนทีใ่ชง้านจรงิ 

Android Development Tools (ADT) Plug-in เป็น Plug-in ส าหรบัพฒันา Android 

Application บน Eclipse เป็นเครื่องมอืที่ใช้พฒันาแอพพลเิคชนับนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ 

ในการพฒันาแอพพลเิคชนันัน้จะใชภ้าษา Java โดยต้องตดิตัง้ส่วนเสรมิ (Plug-in) คอื ADT หรอื 

Android Development Tools ซึง่เป็นส่วนเสรมิของ IDE ของโปรแกรม Eclipse และใชใ้นการ

เขยีนโปรแกรม  ทัง้นี้ ADT กย็งัเป็นส่วนหนึ่งของ Android SDK 

 

3.2 ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นอปุกรณ์เคล่ือนท่ี 

 ในการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบ่งเป็นขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ส ารวจขอ้มลูลายไทยในวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

 คณะผู้วิจยัได้ท าการส ารวจข้อมูลวัดพระศรรีตันศาสดาราม โดยพบว่าวดัพระศรีรตัน

ศาสดารามประกอบด้วยกลุ่มอาคารต่างๆ 3 กลุ่มอาคาร คอื 1) กลุ่มพระอุโบสถ 2) กลุ่มฐานไพท ี

3) กลุ่มอาคารประกอบ จากการส ารวจพบว่าในกลุ่มฐานไพทมีนีครวดัจ าลองซึง่ไมใ่ชล้ายไทย 
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   จากนัน้ผู้วจิยัได้ท าการส ารวจขอ้มูลและความหมายของลายไทยที่อยู่ในทัง้  3 กลุ่มอาคาร 

พบว่ามหีนังสอืและข้อมูลมากมายเกี่ยวกบัลายไทยมกีารนิยามความหมายของลายไทยต่างกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการจ าแนกลาย จากการปรกึษาทมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ขอ้มูลว่าอนัที่จรงิลาย

ไทยไม่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ แต่ละลายมีความหมายและรายละเอียดที่แตกต่างกัน และมี

ลกัษณะเฉพาะตวั  

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษางานวจิยัและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่ามงีานวจิยัลกัษณะเดยีวกนัแต่ ส่วนใหญ่เป็นการน า

ชมพพิธิภณัฑใ์นต่างประเทศ แต่ยงัไมพ่บการน าขอ้มลูลายไทยมาประยกุตเ์ขา้กบัอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ขัน้ตอนที ่3 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ 

 ในขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัไดข้อ้มลูลายไทยทีไ่ดจ้ากการเกบ็ขอ้มลูมาท าการวเิคราะห ์โดยท าการ

วเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิออ็บเจกตโ์ดยใช ้UML Diagram ในทีน่ี้ไดน้ าเสนอ Use Case Diagram  

Activity Diagram และ Class Diagram ดงัภาพที ่3.1, 3.2 และ 3.3  ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 3.1  Use case Diagram  โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

จากภาพที ่ 3.1 แสดง Use case Diagram  ของโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านโปรแกรมประยกุตน์ี้ในการคน้หาอาคาร คน้หาจากชื่อลายไทย และดขูอ้มลู

รายละเอยีดเกีย่วกบัวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
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ภาพท่ี 3.2  Activity Diagram  โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

จากภาพที ่3.2 แสดง Activity Diagram  ของโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนทีน่ี้  

โดยเมือ่ผูใ้ชเ้ขา้สู่โปรแกรมแลว้ โปรแกรมจะมรีายการเมนูเพื่อใหผู้ใ้ชเ้ลอืกว่าตอ้งการท าการคน้หา

หรอืตอ้งการอ่านรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูของวดั ในกรณทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกเมนูคน้หาจะสามารถคน้หา

โดยเลอืกจากชื่อของอาคาร จากนัน้เลอืกชื่อของลายไทยทีต่อ้งการ โปรแกรมประยุกตฯ์ จะแสดง

ขอ้มลูของลายไทยตามทีผู่ใ้ชต้อ้งการ ส่วนในกรณทีีผู่ใ้ชเ้ลอืกเมนูเพื่อแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบั

ขอ้มลูของวดั โปรแกรมประยกุตฯ์ จะแสดงขอ้มลูของวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
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ภาพท่ี 3.3  Class Diagram  โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 จากภาพที ่3.3  แสดง Class Diagram  ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ซึ่ง

ประกอบด้วยคลาสอาคาร (Building) และคลาสลายไทย (LaiThai) ในคลาสอาคารประกอบด้วย

ขอ้มูลรห้สอาคาร ชื่ออาคาร ค าอธบิายอาคาร และรูปภาพของอาคาร  ในส่วนของคลาสลายไทย

ประกอบดว้ยขอ้มลูรหส้ลายไทย ชื่อลายไทย ค าอธบิายลายไทย และรปูภาพขอลายไทย โดยคลาส

ทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นั และมเีมธอดในการก าหนดค่า และการคน้หาขอ้มลูในคลาส เป็นตน้ 

ขัน้ตอนที ่4 การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

คณะผูว้จิยัไดท้ าการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนทีร่ะบบขอ้มลูลายไทยเป็น

แบบออนไลน์ และพฒันา API ส าหรบัเชื่อมต่อในรปูแบบของบรกิารผ่านเวบ็ (Web Service) โดย

ใช ้JSON format บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์โดยมกีารแสดงชื่อลายไทยในรปูแบบ ภาพถ่าย 

และขอ้ความส าหรบัอธบิายลายไทย และยงัสามารถเลอืกด ูหรอื คน้หา ลายไทยทีส่นใจได ้ 
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ตวัอย่างการพฒันาโปรแกรมแสดงได้ในภาพที่ 3.4 แสดงชุดค าสัง่ในการรบัส่งขอ้มูลใน

รปูแบบ JSON คอื เมื่อท าการส่งพารามเิตอรท์ีเ่ป็นเลขทีข่องอาคาร จะมกีาร return ค่า JSON 

array กลบัมา แลว้ท าการ Parser  ค่านัน้ไปใชง้าน และในภาพที่ 3.5 แสดงชุดค าสัง่การน าค่า

ขอ้มลูในรปูแบบ JSON มาใชง้าน จากรปู Android Code จะน าค่า Array ไปใชง้านต่อโดยการ get 

ค่า tag Array ทีช่ื่อ array แลว้จะท าการวนซ ้าจนไดค้่าทัง้หมดใน array ซึง่ถ้าจ านวนของ Object 

มเีท่าใดจ านวนแถวของขอ้มลูทีแ่สดงใน list จะมคี่าเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 แสดงชุดค าสัง่ในการรบัส่งขอ้มลูในรปูแบบ JSON 

 

 

 

 

 

array: { 

 { 

 painting_id: “218”, 

   painting_name: “ลายดอกพุดตาน”, 

painting_detail: “ลายไทยทีเ่ขยีนเป็นแบบดอกพุดตาน 

ประกอบดว้ยล าตน้ ใบ ดอกตูมและดอกบาน เป็นสญัลกัษณ์

ของความอุดมสมบูรณ์”,  

painting_img: “101”, 

painting_img_s: “101”, 

building_code: “1” 

 }, 

… 

… 

}  
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ภาพท่ี 3.5 แสดงชุดค าสัง่การน าขอ้มลูในรปูแบบ JSON มาใชง้าน 

ขัน้ตอนที ่5 การทดสอบโปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 คณะผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบโปรแกรมประยุกต์ฯ ในขัน้ตอนการทดสอบแบบอลัฟา (Alpha 

Testing) พบว่ารปูภาพ และความหมายของลายไทยบางรูปแสดงขนาดของรปูไม่สมัพนัธ์กนักบั

หน้าจอโทรศพัท์มอืถือ ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึเพิม่ฟังก์ชัน่ให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูภาพลายไทยเต็ม

รปูภาพได ้และในขัน้ตอนการทดสอบแบบเบต้า (Beta Testing) กบักลุ่มตวัอย่างบรเิวณวดัพระศรี

รตันศาสดาราม จ านวน 43 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.74 และเพศ

หญงิจ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 พบว่าคะแนนเฉลีย่การใชง้านดา้นการแสดงผลคดิเป็น 

3.79 คอืระดบัปานกลางถงึมาก และคะแนนเฉลี่ยด้านความรูท้ี่ได้ และความพงึพอใจ ในการใช้

โปรแกรมคดิเป็น คอื 4.11  คอืระดบัมาก 

 

 

 

jsonArr = json.getJSONArray(“array”); 

for (int i = 0; i < jsonArr.length(); i++) { 

JSONObject jsonObj = jsonArr.getJSONObject(i) ; 

 String[ ] data = { jsonObj.getString (“painting_id”), 

jsonObj.getString (“painting_name”),  

jsonObj.getString (“painting_detail”), 

url_img + jsonObj.getString (“painting_img_s”)+”.jpg”, 

url_img + jsonObj.getString (“painting_img”) +”.jpg”, 

jsonObj.getString (“building_code”)} ; 

adap.addItem(data); 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

 จากการรวบรวมความรูเ้กี่ยวกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ อาทเิช่น  นกัจดัการ

งานในพระองคช์ านาญการ โรงเรยีนช่างฝีมอืในวงั(ชาย) หนงัสอืคู่มอืลายไทย และหนงัสอืพืน้ฐาน

การเขยีนลายไทย ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มลายไทยโดยจ าแนกตามอาคารจ านวน 11 อาคารพรอ้มทัง้

ความหมายของลายไทยในแต่ละอาคารรวมทัง้หมด 284 ลาย ดงัแสดงในตารางที ่4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนลายไทยพรอ้มค าอธบิายในแต่ละอาคาร 

ช่ืออาคาร 
จ านวนลายไทย 
พร้อมค าอธิบาย 

1. หอพระราชพงศานุสร 20 
2. หอพระราชกรมานุสร 13 
3. พระศรรีตันเจดยี ์ 17 
4. หอพระนาค 33 
5. พระวหิารยอด 25 
6. พระมณฑป 27 
7. หอพระมณเฑยีรธรรม 25 
8. ปราสาทพระเทพบดิร 37 
9. พระอุโบสถ 41 
10. หอพระคนัธารราษฎร ์ 20 
11. หอระฆงั 26 

รวม 284 
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  จากนัน้ไดพ้ฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ โดยมกีารแสดงชื่อ

ลายไทยในรปูแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรบัอธบิายลายไทย และยงัสามารถเลอืกด ู หรอื 

คน้หา ลายไทยทีส่นใจ อกีทัง้ยงัแสดงขอ้มลูความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัวดัพระศรรีตันศาสดาราม การใช้

งานโปรแกรมเริม่จากผูใ้ชเ้ลอืกไอคอนของโปรแกรม “Lai Thai” ดงัภาพที ่4.1  

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงไอคอนของโปรแกรม “Lai Thai” 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกไอคอน  “Lai Thai”  จะแสดง Splash Screen ซึง่คอืหน้าแรกของ

โปรแกรมนี้ดงัแสดงในภาพที ่4.2 
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ภาพท่ี 4.2 แสดง Splash Screen  

 

  

 จากนัน้จะแสดงขอ้มลูเกีย่วกบัผูส้นบัสนุนและผูใ้หข้อ้มลูในการพฒันาโปรแกรมนี้ ดงั

ภาพที ่4.3 
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ภาพท่ี 4.3 แสดงหน้าจอเกี่ยวกบัโปรแกรม 

 

 โปรแกรมประยกุตล์ายไทยประกอบดว้ยเมนูหลกั 5 เมนูคอืเกีย่วกบัโปรแกรม ลาย

ไทย อาคาร เกรด็ความรู ้และปิดโปรแกรม ดงัแสดงในภาพที ่4.4   

 



34 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.4 แสดงเมนูหลกั 

 

 เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกเมนูลายไทยจะเขา้ไปยงัรปูแผนผงัของวดัพระศรรีตันศาสดาราม ดงั

แสดงในภาพที ่4.5 จากนัน้ผูใ้ชส้ามารถเลอืกดลูายไทยในแต่ละอาคารทีต่อ้งการไดโ้ดยเลอืกไปยงั

หมายเลขของอาคารต่างๆ ดงัแสดงในภาพที ่4.6 
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ภาพท่ี 4.5 แสดงแผนทีข่องอาคารทัง้หมด 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงแผนผงัของอาคารทีเ่ลอืก 
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จากนัน้โปรแกรมฯ จะแสดงลายไทยในอาคารทีผู่ใ้ชเ้ลอืก โดยผูใ้ชส้ามารถเลอืกดขูอ้มลู

ของลายไทยทีต่อ้งการคอืภาพ และความหมายของลายนัน้ดงัแสดงในภาพที ่4.7 และ 4.8 

ตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 4.7 แสดงรายการลายไทย 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูลายไทย 
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ในเมนูอาคาร ผูใ้ชส้ามารถเลอืกอาคารของวดัพระศรรีตันศาสดารามเพื่อแสดงลายไทยใน

แต่ละอาคาร ซึง่มกีารท างานลกัษณะเดยีวกนักบัการเลอืกผ่านเมนูลายไทย แต่จะเป็นการแสดง

อาคารในรปูแบบการแสดงรายการของชื่ออาคาร ดงัแสดงในภาพที ่ 4.9 และ 4.10 ตามล าดบั 

 

 
ภาพท่ี 4.9 แสดงเมนูอาคาร 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.10 แสดงชื่ออาคารทัง้หมด 
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เมือ่ผูใ้ชเ้ลอืกเมนูเกรด็ความรู ้ดงัภาพที ่4.11 โปรแกรมฯ จะแสดงเกรด็ความรูข้องวดัพระ

ศรรีตันศาสดาราม เช่น ประวตัวิดัพระศรรีตันศาสดารามทัง้ในรปูแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ดงัภาพที ่4.12 และ 4.13 ตามล าดบั 

 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงเมนูเกรด็ความรู ้
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ภาพท่ี 4.12 แสดงขอ้มลูเกรด็ความรูภ้าษาไทย 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงขอ้มลูเกรด็ความรูภ้าษาองักฤษ 
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บทท่ี 5  

สรปุผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั  

 งานวจิยัน้ีเป็นการรวบรวมความรูเ้กี่ยวกบัลายไทยจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อพฒันาโปรแกรมประยกุตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ โดยใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั

ภาพลายไทยประเภทต่างๆ ทีป่รากฏอยู่ภายในวดัพระศรรีตันศาสดาราม โดยผูว้จิยัไดพ้ฒันา

โปรแกรมประยกุตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนทีบ่นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์  ซึง่สามารถแสดงชื่อลาย

ไทยในรปูแบบ ภาพถ่าย และขอ้ความส าหรบัอธบิายลายไทย และยงัสามารถเลอืกด ู หรอื คน้หา

ลายไทยทีส่นใจอกีทัง้ยงัแสดงขอ้มลูความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัวดัพระศรรีตันศาสดาราม โปรแกรม

ประยกุตด์งักล่าวยงัมปีระโยชน์กบัผูใ้ช ้ เช่น อาจารย ์ นักศกึษา เพื่อใชใ้นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัขอ้มลู

ลายไทย เพิม่เตมิจากการเรยีนในชัน้เรยีนเพราะไดเ้หน็ภาพรวมถงึค าอธบิายเกีย่วกบัภาพถ่ายลาย

ไทยนัน้ในอาคารต่างๆ ภายในวดัพระศรรีตันศาสดาราม   

  จากการทดสอบโปรแกรมกบักลุ่มตวัอยา่งบรเิวณวดัพระศรรีตันศาสดาราม จ านวน 

43 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.74 และเพศหญงิจ านวน 10 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 23.26 พบว่าคะแนนเฉลีย่การใชง้านดา้นการแสดงผลคดิเป็น 3.79 คอืระดบัปานกลาง

ถงึมาก และคะแนนเฉลีย่ดา้นความรูท้ีไ่ด ้ และความพงึพอใจ ในการใชโ้ปรแกรมคดิเป็น คอื 4.11  

คอืระดบัมาก 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 โปรแกรมควรเพิม่การอธบิายในรปูแบบของคลปิวดีโีอ และการบอกเสน้ทางไปยงั

อาคารต่างๆ เพื่องา่ยในการศกึษาลายไทย รวมถงึความคมชดั และชดัเจนของบางภาพถ่ายลาย

ไทยควรมเีพิม่ขึน้ อกีทัง้ควรมกีารบอกขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัวดัพระศรรีตันศาสดารามเพิม่เตมิ เพื่อ

อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิใหก้บันกัท่องเทีย่ว ทัง้นี้ในทางปฏบิตัผิูว้จิยัไดร้บัฟังความคดิเหน็ของ

ผูใ้ชแ้ละตัง้ใจจะน าไปพฒันา โปรแกรมประยกุตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนทีใ่หส้มบรูณ์แบบขึน้ใน

งานวจิยัครัง้ถดัไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรณุาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเหน็ของท่านมากท่ีสดุ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ       ชาย  หญงิ 

2. อาย ุ       ต ่ากว่า 15 ปี          16-20 ปี             21-30 ปี   

                       31-35 ปี                36-40 ปี             41-45 ปี           46 ปี ขึน้ไป  

  
ตอนท่ี 2 การใชง้านดา้นการแสดงผล  
(มากทีสุ่ด = 5 มาก= 4 ปานกลาง= 3 น้อย= 2 น้อยทีสุ่ด = 1) 

ประเดน็ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. รปูแบบมคีวามสวยงาม       

2. การใชง้านเมนูต่างๆ สามารถ

เขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย 

     

3. การวางรปูแบบไดเ้หมาะสม      

4. การออกแบบหน้าจอโดยรวม      

 

 

 

โปรแกรมประยกุตล์ายไทยนี้ไดร้บัทุนการท าวจิยัจากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จงึใครข่อความรว่มมอื

จากท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นี้ 
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ตอนท่ี 3 ความรูท้ีไ่ด ้และความพงึพอใจ ในการใชโ้ปรแกรม   

(มากทีสุ่ด = 5 มาก= 4 ปานกลาง= 3 น้อย= 2 น้อยทีสุ่ด = 1) 

ประเดน็ มาก

ท่ีสดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย 

ท่ีสดุ 

1. โปรแกรมสามารถใหค้วามรูเ้กีย่วกบัลายไทย      

2. โปรแกรมสามารถใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบั

วดัพระศรรีตันศาสดาราม 

     

3. ความพงึพอใจในการใชโ้ปรแกรม       

 

ตอนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโปรแกรมประยกุตล์ายไทย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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                                                       ภาคผนวก ข 

                                   ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

สรปุผลจากแบบส ารวจผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบส ารวจเกีย่วกบั โปรแกรมประยกุตล์ายไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่กบักลุ่ม

ตวัอยา่งบรเิวณวดัพระศรรีตันศาสดาราม  จ านวน 43 คน สามารถสรปุผลการส ารวจไดด้งันี้ 

ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

          เพศชาย จ านวน 33 คนคดิเป็นรอ้ยละ 76.74 และ เพศหญงิจ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.26 

2. อาย ุ      ต ่ากว่า 15 ปี จ านวน 1 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.33 

     16-20 ปี จ านวน 16 คนคดิเป็นรอ้ยละ 37.21 

     21-30 ปี จ านวน 15 คนคดิเป็นรอ้ยละ 34.88 

     31-35 ปี จ านวน 3 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.98                

     36-40 ปี จ านวน 1 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.33 

     41-45 ปี จ านวน 3 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.98 

     46 ปี ขึน้ไปจ านวน 4 คนคดิเป็นรอ้ยละ 9.30 

ตอนท่ี 2 การใชง้านดา้นการแสดงผล  

(มากทีสุ่ด = 5 มาก= 4 ปานกลาง= 3 น้อย= 2 น้อยทีสุ่ด = 1) 

ประเดน็ มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

คะแนน  
เฉลีย่ 

1. 
รปูแบบมี
ความ
สวยงาม
  

4 
 (9.30%) 

29 
(67.44%) 

9 
(20.93%) 

1 
(2.3%) 

0 
(0%) 

3.84 

2. การใช้
งานเมนู
ต่างๆ 
สามารถ
เขา้ถงึได้
โดยงา่ย 

10 
(23.26%) 

17 
(39.53%) 

16 
(37.21%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.86 
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3. การ
วาง
รปูแบบ
ได้
เหมาะสม 

7 
(16.28%) 

19 
(44.19%) 

16 
(37.21%) 

1 
(2.33%) 

0 
(0%) 

3.74 

4. การ
ออกแบบ
หน้าจอ
โดยรวม 
 

6 
(13.95%) 

19 
(44.19%) 

18 
(41.86%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.72 

คะแนนเฉลีย่การใชง้านดา้นการแสดงผล คอื 3.79 คอืระดบัปานกลางถงึมาก 

ตอนท่ี 3 ความรูท้ีไ่ด ้และความพงึพอใจ ในการใชโ้ปรแกรม  

(มากทีสุ่ด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยทีสุ่ด = 1) 

ประเดน็ มากทีส่ดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีส่ดุ
(1) 

คะแนน 
เฉลีย่ 

1. 
โปรแกรม
สามารถ
ใหค้วามรู้
เกีย่วกบั
ลายไทย 

16 
(37.21%) 

18 
(41.86%) 

9 
(20.93%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.16 

2. 
โปรแกรม
สามารถ
ใหค้วามรู้
เบือ้งตน้
เกีย่วกบั
วดัพระ
ศรรีตัน
ศาสดา
ราม 

19 
(44.19%) 

17 
(39.53%) 

7 
(16.28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.28 
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3. ความ
พงึพอใจ
ในการใช้
โปรแกรม  

9 
(20.93%) 

20 
(46.51%) 

14 
(32.56%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

3.88 

คะแนนเฉลีย่ ความรูท้ีไ่ด ้และความพงึพอใจ ในการใชโ้ปรแกรม คอื 4.11 คอืระดบัมาก 

ตอนที ่4  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัโปรแกรมประยุกตล์ายไทย 

- ดคีะ 

- ดแีลว้ 

- ควรจะมสีทีีเ่น้นลายในรปูนัน้ พรอ้มกบัรปูแบบทีเ่ป็นลายเสน้   

- ดนีะสนับสนุนใหพ้ฒันาต่อไป     

- ปรบัปรงุความคมชดัของภาพ 

- โดยรวมด ีอยากใหเ้พิม่ประวตัริปูแบบลวดลายใหค้รบทุกอาคาร จะเป็นประโยชน์แก่เดก็ๆ และผูส้นใจทัว่ไป

เป็นอยา่งด ี      

- โดยรวมดเียีย่ม  

- อยากใหม้ลีายฝาผนงัมคีวามคมชดัมาก       

- อยากใหม้จีติรกรรมฝาผนังอยูบ่นแอป        

- อยากใหล้ายเสน้มคีวามคมชดัขึน้จะไดเ้หน็ลายเสน้ชดัมากๆขึน้   

- ควรมเีสยีงประกอบการบรรยายจะสมบูรณ์มากๆ แต่โดยรวมเป็นแอปทีด่มีากเหมาะแก่การศกึษาเฉพาะทาง

ซึง่หาคนใหค้วามรูเ้รือ่งนี้ไดย้ากมากในขณะชมงานจรงิ รปูควรมรีปูภาพที ่เป็นภาพเขยีนลายไทยประกอบ

ควบคู่กบัภาพถ่ายของจรงิเพื่อความเขา้ใจในตวัลายไดง้า่ยขึน้ 

- เพิม่สสีนัใหท้นัสมยัเรยีบงา่ย เขา้ใจง่ายถ้ามเีสยีงบรรยายดว้ยจะดมีากๆคะ  

- User Interface ควรเป็นมติรกบัผูใ้ชม้ากขึน้เมนูควรปรบัปรงุเรือ่งสเีพิม่ Icon ใหใ้ชง้านง่ายขึน้ 

- ควรมกีารบอกต าแหน่งทีอ่ยู่ของลวดลาย เพื่อเดนิไปศกึษา   

- เหมาะสมแลว้           

- ดคีรบั 

- มากครบั  
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ประวติัการศึกษา และการท างาน 

 

ต าแหน่ง-ชื่อ-นามสกุล  ผูช้่วยศาสตราจารยส์ริธิร เจรญิรตัน์ 

ประวตักิารศกึษา   วท.บ. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วท.ม. (วทิยาการคอมพวิเตอร)์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สถานทีท่ างานปัจจบุนั   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ต าแหน่ง-ชื่อ-นามสกุล  ผูช้่วยศาสตราจารยช์ฎารตัน์ พพิฒันนนัท์ 

ประวตักิารศกึษา  วท.บ. (สถติ)ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วท.ม. (การจดัการระบบสารสนเทศ) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สถานทีท่ างานปัจจบุนั   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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