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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยี

โมบายและเครือขายสังคมออนไลน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน กลุมเปาหมาย คือ บุคคลท่ัวไปท่ีใชโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใช

เทคโนโลยีโมบายและเครอืขายสังคมออนไลน และแบบสอบถามความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันสงเสรมิความสัมพันธภายใน

ครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ฟงกชันตางๆ ของแอปพลิเคชันสามารถทํางานไดตามท่ีกําหนดไวท้ัง 5 สวน ประกอบดวย  

การสมัครเขาใชงานระบบ การสรางกลุมสําหรบัครอบครัว การสนทนาแบบเดี่ยวและแบบกลุม การติดตามสมาชิกในครอบครัวดวย 

Location Based Services และ การสงสัญญาณฉุกเฉิน (SOS) และผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชัน อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.19 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65 

คําสําคัญ: ครอบครัว, บริการบอกตําแหนงทางภูมิศาสตร, แอนดรอยด 

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) develop a Family Relationship Support Application by using 

Mobile and Social Network Technology, and 2) study user’s satisfaction with using the Family Relationship 

Support Application by using Mobile and Social Network Technology. The samples consisted of 20 people 

who use a mobile phone with an Android operating system. The tools used in this study involved the Huggs 

application and user satisfaction questionnaire. The statistics used in data analysis were the mean and 

standard deviation. The research result revealed that: the application can operate by defining functionality 

consisted of 5 parts, namely  Registration and Login, Create family group, Chat online, Family tracking with 

Location Based Services, and Send SOS. And the users’ showed satisfaction with using the Family Relationship 

Support Application by using Mobile and Social Network Technology at the high level ( x  = 4.19 and S.D. = 

0.65). 

Keywords: family, Location Base Service, Android 

 

บทนํา 

 ในการติดตอสื่อสารระหวางผูคนในปจจุบันไดเปลี่ยนจากการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to face communication) 

มาเปนการติดต อสื่ อสารผ าน เทคโนโลยีและอุปกรณ พกพาแบบไรสาย (Mobile Device Technology) โดยเฉพาะ
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โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูง และกําลังเขามาแทนท่ีเครื่องคอมพิวเตอร

และโทรศัพทพ้ืนฐานท่ีถูกใชงานลดลง ในขณะท่ีมีจํานวนผูใชงานโทรศัพทมือถือสูงข้ึน รวมถึงมีจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตก็สูงข้ึน

ดวย โดยเฉพาะในครัวเรือนท่ีมีการใชงานอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณพกพาเพ่ิมข้ึน จาการสํารวจการมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) ของ สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (1) พบวา จากจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 6 ปข้ึนไป จํานวน 63.3 ลานคน มีผูใชท่ีมีโทรศัพทมือถือเพ่ิมข้ึน จาก

รอยละ 77.2 (จํานวน 48.1 ลานคน) เปน รอยละ 89.6 (56.7 ลานคน) สวนใหญใชอินเทอรเน็ตตามสถานท่ีตางๆ ผาน

โทรศัพทมือถือ รอยละ 89.9 และจากการสํารวจครัวเรือนจํานวน 21.4 ลานครัวเรือน มี 14.5 ลานครัวเรือนท่ีมีการใชงาน

อินเทอรเน็ต (รอยละ 67.7) ในการเช่ือมตออินเทอรเน็ตของครัวเรือนโดยมากใชโทรศัพทมือถือเปนอุปกรณในการเขาถึง ประกอบ

กับการดําเนินชีวิตของผูคนในปจจุบันลวนตองเรงรีบ เวลาท่ีจะสื่อสารกันภายในครอบครัวคอนขางนอยจึงสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธภายในครอบครัว สวนใหญจะสื่อสารกันผานโทรศัพทมือถือและแอปพลิเคช่ันท่ีใชในการสงขอความออนไลน อาทิเชน 

Line, Facebook Messenger ดังน้ัน จากการท่ีสมาชิกในครอบครัวมีการใชอุปกรณโทรศัพทมือถือสวนตัวในชีวิตประจําวันเพ่ิม

มากข้ึน และเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวและพัฒนาความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว ผู

ศึกษาจึงไดพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน 

โดยเทคโนโลยีบนโมบาย ไดแก Location Based Service (LBS) ท่ีบริการบอกตําแหนงทางภูมิศาสตรโดยใชอุปกรณพกพา 

สําหรับแสดงตําแหนงปจจุบันของสมาชิกในครอบครัว, Online Chat and Messaging สําหรับพูดคุยผานตัวหนังสือ รูปภาพ และ

เสียง, Notification การแจงเตือนเมื่อสมาชิกในครอบครัวสื่อสารถึงกันหรือตองการขอความชวยเหลือโดยดวน สามารถสง

สัญญาณขอความชวยเหลือ (SOS) ได, Cloud Computing เปนการทํางานผานอินเทอรเน็ต โดยจะมีผูใหบริการดานตางๆ โดยได

ใชบริการฐานขอมูลของ Firebase ในการจัดเก็บและจัดการขอมูล และเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) 

เครือขายสังคมสําหรับผูใชงานอินเทอรเน็ตท่ีชวยในการสื่อสารและแบงปนขอมูลกัน โดยแอปพลิเคชันน้ีทํางานบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด มีฟงกชันการทํางาน ไดแก อนุญาตใหผูใชสรางกลุมสําหรับครอบครัวของตนและเพ่ิมสมาชิกในครอบครวัได สมาชิกใน

ครอบครัวสามารถสื่อสารพูดคุย ติดตามการเคลื่อนไหวการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวผานแอปพลิเคช่ันได เพ่ือเปนการดูแล

ความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว และสามารถสงสัญญาณขอความชวยเหลือดวนไดผานฟงกชัน SOS 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขาย

สังคมออนไลน 

 แลผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1.1 รวบรวมขอมลูความตองการ (Requirement Collection) 

ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมลู เพ่ือนํามากําหนดเปนความตองการของระบบ และฟงกชันการทํางานตางๆ ของแอป

พลิเคชัน โดยไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก อินเทอรเน็ต ในเรื่องของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เครื่องมือท่ีจะใช

ในการพัฒนาระบบ และสอบถามจากกลุมผูใชโดยตรง ถึงความตองการ ฟงกชันการทํางานและความสามารถท่ีระบบควรใหบริการ

ได แลวนํามาวิเคราะหจนเปนขอบเขตของระบบ โดยกลุมผูใชท่ีไดทําการสอบถามคดัเลือกจากกลุมผูใชท่ีใชงานโทรศัพทมือถือและ

สื่อสังคมออนไลนตางๆ ในการตดิตอกับสมาชิกในครอบครัวในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย สมาชิกในครอบครัว กลุมเพ่ือน และ

กลุมเพ่ือนในสังคมออนไลน (Facebook) 

1.2 ศึกษาทฤษฎีและเครื่องมือ  

เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เปนเว็บไซตท่ีเช่ือมโยงผูใชไวดวยกันผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูใชมี

พ้ืนท่ีสวนตัว ชวยใหหาเพ่ือนบนอินเทอรเน็ตได และเปนเครื่องมือในการสื่อสารและแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน ตัวอยางเว็บไซตท่ี

เปนเครือขายสังคมออนไลน ไดแก Facebook, twitter, Instagram, Google+ เปนตน 
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Location Based Service (2) การบริการการบอกตําแหนงทางภูมิศาสตร โดยใชอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ 

แท็บเล็ต ผานสัญญาณเครือขายของผูใหบริการตางๆ การใหบริการตําแหนงท่ีอยูน้ัน ตองอาศัยอุปกรณเฉพาะในการเช่ือมตอกับ

ดาวเทียม ไดแก GPS  

Android  (3) เปนระบบปฏิบัติการท่ีมีพ้ืนฐานอยูบนลินุกซและเปนระบบปฏิบัติการประเภทโอเพนซอร์สท่ีกูเกิลได

เผยแพรภายใตลิขสิทธ์ิอาปาเช ในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดนักพัฒนาสามารถดาวนโหลดชุด 

Android SDK ท่ีคววบคุมการทํางานดวยภาษาจาวาในการเขียนชุดคําสั่ง แอนดรอยดเปนระบบปฎิบัติการบนอุปกรณพกพาท่ี

ไดรับความนิยมเปนอยางสูง เน่ืองจากกูเกิลไดพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยดใหกับผูผลิตโทรศัพทมือถือมากกวา 30 ราย และ

ในปจจุบันมีอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดอีก เชน สมารททีวี กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เปนตน 

Firebase เปน NoSQL Cloud Database พัฒนาโดย SF-based Google subsidiary ท่ีใหบริการในรูปแบบ BaaS 

(Backend as a Service) โดยมี API ใหนักพัฒนาไดเรียกใช มีการจัดเก็บขอมูลบนคลาวด (Cloud Storage) การจัดเก็บขอมูลจะ

เก็บในรูปแบบของ JSON และมีการซิงคขอมูลแบบเรียลไทมกับอุปกรณทุกตัว รองรับการทํางานท้ังแบบออนไลน (Online) และ

ออฟไลน (Offline)  

NoSQL (4, 5, 6)  (non SQL หรือ non-relational) เทคโนโลยีฐานขอมูลท่ีถูกออกแบบมาเพ่ืองานเฉพาะท่ีฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ (Relational Database) ไมสามารถทําได รูปแบบการจัดเก็บขอมูลจะมีหลากหลายรูปแบบไมจําเปนตองอยูในรูปแบบ

ของตารางอยางเชนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยอกาจจะอยูในรูปแบบของ เอกสาร กราฟ หรือ คีย-คํา เปนตน มีความยืดหยุนสูง 

รองรับการทํางานกับขอมูลขนาดใหญ และรองรับการขยายระบบไดงาย ตัวอยาง NoSQL Database เชน Firebase, Mongo DB, 

Redis, Neo4j เปนตน 

Google Maps API (7) เปน API ของกูเกิลสําหรับเรียกใชแผนท่ีและบริการ (Services) ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแผนท่ี 

สําหรับพัฒนาแอปพลิเคชันท้ังท่ีเปนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) อาทิ

เชน ชุดควบคุมแผนท่ี การนําทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง การแปลงท่ีอยูเปนพิกัด และการดึงขอมูลสถานท่ีตางๆ เปนตน 

1.3 ออกแบบระบบงานใหม (System Design) 

เมื่อไดทําการรวบรวมขอมูลและศึกษาเครื่องมือตางๆ แลว ผูศึกษาไดทําการออกแบบระบบ โดย ออกแบบฟงกชันการ

ทํางานของระบบตามความตองการท่ีรวบรวมมาได โดยแบงเปน  5 สวน ประกอบดวย 1) การสมัครเขาใชงานระบบ 2) การสราง

กลุมสําหรับครอบครัว โดยตัวแทนจะเปนผูสรางกลุมแลวใหสมาชิกคนอ่ืนเขารวมดวยรหัสท่ีไดรับ 3) การพูดคุย ติดตอสื่อสาร ท่ี

รองรับท้ังขอความ (Text) รูปภาพ (Image และ Picture) และเสียง (Voice) 4) การติดตามสมาชิกในครอบครัวดวยเทคโนโลย ี

Location Based Services ระบบจะแสดงพิกัดปจจุบันของสมาชิกในครอบครัวแบบเรียลไทม (Realtime) ทําใหทราบวาใครอยู 

ณ ตําแหนงใด และ 5) การสงสัญญาณฉุกเฉิน (SOS) เมื่อสมาชิกคนใดไดรับอุบัติเหตุหรือตองการขอความชวยเหลือโดยดวน 

สามารถสงสัญญาณขอความชวยเหลือไปยังสมาชิกคนอ่ืนได เพ่ือท่ีจะไดใหการชวยเหลือแบบทันทวงที 

ออกแบบฐานขอมูลโดยใช NoSQL Architecture ออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface Design) ตามหลักการ

ของ UX/UI เพ่ือใหผูใชใชงานไดงายโดยไมตองผานการอบรม โดยนําเสนอผานแผนภาพ Use Case Diagram  เพ่ือนําเสนอ

ขอบเขตของระบบโดยรวมและฟงกช่ันการทํางานของระบบ, Class Diagram เพ่ือนําเสนอองคประกอบของคลาสและ

ความสัมพันธระหวางคลาส และ Data Structure Model เพ่ือนําเสนอโครงสรางของขอมูลท่ีจัดเก็บใน Firebase ซึ่งเปน NoSQL 

Database 
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ภาพท่ี 1 แสดงแผนภาพ Use Case Diagram 
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ภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพ Class Diagram 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนภาพ Data Structure Model : Firebase Authentication 

1650



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7 

The 7th Academic Science and Technology Conference 2018 

วันศุกรที่ 7  มิถุนายน 2562 

 
ภาพท่ี 4 แสดงแผนภาพ Data Structure Model : Firebase Database 

 
ภาพท่ี 5 แสดงแผนภาพ Data Structure Model : Firebase Storage 
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1.4 พัฒนาระบบ (System Development) 

ผูศึกษาไดทําการพัฒนาระบบตามท่ีไดออกแบบไว โดยสรางฐานขอมูลตามโครงสรางท่ีไดออกแบบไวบน Firebase และ

เขียนชุดคําสั่งของโปรแกรม (Coding) รวมถึงการเขียนชุดคําสั่งเพ่ือสรางสวนติดตอกับผูใช (UI) โดยพัฒนาโปรแกรมตามหลักของ MVC 

(Model View Controller) ดวยภาษาจาวา และ เอ็กเอ็มแอล (XML) โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม คือ Android Studio 

1.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

ในการทดสอบระบบ ผูศึกษาแบงการทดสอบออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

1. ทดสอบเพ่ือหาขอผดิพลาดของโปรแกรม โดยผูศึกษาไดทําการทดสอบดวยตนเองและผูเชียวชาญทางดานการพัฒนา

ซอฟตแวร โดยผูศึกษาทําการทดสอบพรอมกับข้ันตอนการพัฒนาระบบ โดยทดสอบแตละฟงกชัน (Unit Testing) และการทํางานรวมกัน

ระหวางฟงกชัน (Integration Testing) พรอมท้ังทําการแกไข (Debug) ใหถูกตอง เพ่ือใหโปรแกรมทํางานไดถูกตองมากท่ีสุด  

2. ทดสอบประสิทธิภาพและความถูกตองของระบบโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาซอฟตแวร จํานวน 3 ทาน

3. ทดสอบโดยกลุมผูใช (Acceptance Testing) โดยนําแอปพลิเคช่ันสงเสรมิความสัมพันธภายในครอบครัวโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลนไปใหผูใชประเมินความพึงพอใจทางดานฟงกชัน ประสิทธิภาพการทํางาน 

ความงายในการใชงาน และการรกัษาความปลอดภัยของขอมูล 

1.6 สรุปผล (Conclusion) 

ผูศึกษาไดทําการรวบรวมขอมลูท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชมาทําการวิเคราะหผลหาคาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผล  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยโีม

บายและเครือขายสังคมออนไลน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคช่ันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัว

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน 

3. กลุมเปาหมาย

ผูใชงานท่ัวไป ท่ีใชโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จํานวน 20 คน โดยคดัเลือกจากกลุมผูใชท่ีเปนผูใหความตองการ

4. สถิติท่ีใช

การประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันของผูใช ไดใชสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําคาเฉลีย่มาแปลผล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ (8) ตอไปน้ี 

4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

1.00 – 1.49 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขาย

สังคมออนไลน 

ผูศึกษาไดทําการพัฒนาแอปพลิเคช่ัน ดังแสดงตามภาพท่ี 4-14 
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ภาพท่ี 6 หนาหลักของแอปพลิเคชัน 

 
ภาพท่ี 7 หนาล็อกอินเขาสูระบบ 

 
ภาพท่ี 8 หนาหลักของการ

ลงทะเบียนสมาชิก 

 
ภาพท่ี 9 หนาปอนช่ือผูใช 

 
ภาพท่ี 10 หนาแสดงรหัสครอบครัว (Family 

code) 

 
ภาพท่ี 11 หนาเขารวมกลุมของ

ครอบครัว 

 จากภาพท่ี 6-11 เปนสวนงานท่ี 1 และ 2 คือ การสมัครเขาใชงานระบบและการสรางกลุมสําหรับครอบครัว โดยจาก

หนาจอแรกของแอปพลิเคช่ัน (ภาพท่ี 6) ผูใชสามารถเขาใชงานระบบไดถาเคยลงทะเบียนเปนสมาชิกมากอนแลว (ภาพท่ี 7) แตถา

เปนผูใชรายใหมใหทําการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเสียกอน โดยใหใชอีเมลและรหัสผานในการยืนยันตัวตน (ภาพท่ี 8) และผูใช

สามารถตั้งช่ือและเลือกรูปภาพของตนสําหรับแสดงใหสมาชิกในครอบครัวเห็นได (ภาพท่ี 9) เมื่อปอนขอมูลเบ้ีองตนถูกตอง

ครบถวนแลว ระบบจะทําการสรางรหัสครอบครัว (Family code) ใหดังภาพท่ี 10 ซึ่งใหแจงรหัสน้ีแกสมาชิกในครอบครัวเพ่ือเขา

รวมกลุมบนแอปพลิเคช่ัน โดยใหสมาชิกคนอ่ืนปอนรหัสดังกลาวในหนาจอดังภาพท่ี 11 เพ่ือเขารวมกลุม จากน้ีสมาชิกในครอบครัว

จะสามารถพูดคุย ติดตอสื่อสารกันผานแอปพลิเคชันได 
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ภาพท่ี 12 หนาแรกเมื่อเขาสูระบบ 

 

 
ภาพท่ี 13 หนาแสดงเมนูตางๆ 

 
ภาพท่ี 14 หนาสนทนา 

 
ภาพท่ี 15 หนาแสดงประวัติการ

เดินทางของสมาชิกในครอบครัว 

 
ภาพท่ี 16 หนาสงสัญญาณฉุกเฉิน 

 
 

 

 จากภาพท่ี 12-16 เปนสวนงานท่ีเหลือประกอบดวย 1) การติดตามสมาชิกในครอบครวัดวยเทคโนโลยี Location Based 

Service โดยสามารถดูไดวาตอนน้ีสมาชิกแตละคนในครอบอยู ท่ีใด แสดงดังภาพท่ี 12 และ 13 ซึ่งเปนหนาจอหลักของ

แอปพลิเคช่ันเมื่อผูใชทําการเขาสูระบบแลว โดยจะแสดงตําแหนงปจจุบันของผูใชซึ่งจะเปนหมุดสีนํ้าเงิน และตําแหนงของสมาชิก

ในครอบครัวซึ่งจะเปนหมุดสีแดง โดยแสดงไอคอนปนรูปของสมาชิกเพ่ือใหทราบวาเปนใคร  และจากหนาจอน้ีมีเมนูซอนอยูทาง

ดานบนซายสําหรับเขาใชงานฟงกชันอ่ืนๆ ไดแก เพ่ิมสมาชิกในครอบครัว  ดูประวัติการเดินทางและรายละเอียดตางๆ ของสมาชิก

ในครอบครัว สงขอความสนทนาหาสมาชิกในครอบครัว และ สงสัญญาณฉุกเฉินหาสมาชิกในครอบครัว 2) การพูดคุยติดตอสื่อสาร

ท่ีรองรับท้ังขอความ รูปภาพ และเสียง ดังภาพท่ี 14 3) และ 3) การสงสัญญาณฉุกเฉิน (SOS) ไปยังสมาชิกในครอบครัวเมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน ดังภาพท่ี 16 

 

 

1654



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 7 

The 7th Academic Science and Technology Conference 2018 

วันศุกรที่ 7  มิถุนายน 2562 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความถูกตองของแอปพลิเคชั่นสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาซอฟตแวร 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนาซอฟตแวร 

รายการ X  SD. แปลผล 

1. ดานความสามารถทํางานตรงตามฟงกชันการทํางาน    

      1.1 สามารถทําการลงทะเบียนสมาชิกได 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

     1.2 สามารถทําการเขาสูระบบได 4.64 0.58 มากท่ีสุด 

     1.3 สามารถเขารวมกลุมของครอบครัวไดดวยรหสัท่ีระบบสราง

ให 

4.67 0.58 มากท่ีสุด 

     1.4 สามารถสงขอความถึงสมาชิกในครอบครัวได 4.00 1.00 มาก 

     1.5 สามารถแสดงตําแหนงปจจุบันของสมาชิกในครอบครัวได 4.33 0.58 มาก 

     1.6 สามารถดูประวัติการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวได 4.00 0.00 มาก 

     1.7 สามารถสงสัญญาณขอความชวยเหลือไปยังสมาชิกใน

ครอบครัวได 

3.33 0.58 ปานกลาง 

รวม 4.24 0.29 มาก 

2. ดานความถูกตองของระบบ    

     2.1 คววามถูกตองของการลงทะเบียนสมาชิก 4.33 0.58 มาก 

     2.2 ความถูกตองของการเขาสูระบบ 4.33 0.58 มาก 

     2.3 ความถูกตองขอการเขารวมกลุมของครอบครัวดวยรหัสท่ี

ระบบสรางให 

4.33 0.58 มาก 

     2.4 ความถูกตองของการสงขอความถึงสมาชิกในครอบครัว 4.33 0.58 มาก 

     2.5 ความถูกตองของการแสดงตําแหนงปจจุบันของสมาชิกใน

ครอบครัว 

4.00 1.00 มาก 

     2.6 ความถูกตองของการแสดงประวัติการเดินทางของสมาชิกใน

ครอบครัว 

3.67 0.58 มาก 

รวม 4.17 0.17 มาก 

3. ดานการใชงานระบบ    

     3.1 ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีมีความเหมาะสม สะดวก และใชงาน

งาย 

4.00 0.00 มาก 

     3.2 การประมวลผลมีความรวดเร็ว 3.33 0.58 ปานกลาง 

     3.3 รูปแบบของสวนติดตอกับผูใชมีความเหมาะสม สวยงาม 

และเรียนรูงาย 

3.33 0.58 ปานกลาง 

     3.4 ขอมูลและผลลัพธมีความถูกตอง 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

     3.5 มีการตรวจจับขอผิดพลาดท่ีเหมาะสม 4.33 0.58 มาก 

รวม 3.93 0.26 มาก 

โดยรวม 4.13 0.25 มาก 
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 จากการประเมินประสิทธิภาพและความถูกตองของแอปพลิเคช่ัน จากผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาซอฟตแวร จํานวน 3 ทาน 

สรุปไดวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.13 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.25 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชั่นสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใช

เทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใช

เทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคมออนไลน 

รายการ X  SD. ระดับความพีงพอใจ 

1. ดานประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชั่น    

      1.1 ความถูกตองในการเขารวมกลุมของครอบครัว 4.50 0.52 มากท่ีสุด 

     1.2 ความแมนยําในการระบุตาํแหนงปจจุบันของสมาชิกใน

ครอบครัว 

4.19 0.54 มาก 

     1.3 ความถูกตองในสงขอความถึงสมาชิกในครอบครัว 4.44 0.63 มาก 

     1.4 ความถูกตองในการแจงเหตุฉุกเฉินของสมาชิกในครอบครัว 4.19 0.75 มาก 

     1.5 ความถูกตองในการแสดงผลลัพธของแอปพลิเคช่ัน 4.00 0.63 มาก 

     1.6 การปองกันขอผิดพลาดจากการนําเขาขอมลูโดยผูใช 3.94 0.57 มาก 

     1.7 การแนะนําและการแจงเตือนระหวางการใชงาน

แอปพลิเคช่ัน 

3.88 0.72 มาก 

     1.8 ความรวดเร็วในการทํางานของแอปพลิเคช่ัน 4.00 0.63 มาก 

รวม 4.14 0.65 มาก 

2. ดานความงายตอการใชงานแอปพลิเคชั่น    

     2.1 ความเหมาะสมในการใชสีและรูปภาพ 4.44 0.73 มาก 

     2.2 ความเหมาะสมของการแสดงรูปแบบ สี และขนาดของตัว

อักษรบนหนาจอ 

4.13 0.72 มาก 

     2.3 ความเหมาะสมในการใชขอความหรือรูปภาพในการสื่อ

ความหมาย 

4.19 0.75 มาก 

     2.4 ความเปนมาตรฐานเดยีวกันในการออกแบบหนาจอ 4.38 0.62 มาก 

     2.5 ความเหมาะสมในการแสดงผลโตตอบกับผูใช 4.31 0.60 มาก 

     2.6 คําศัพทท่ีใชงายตอการทําความเขาใจและจดจาํ 4.38 0.62 มาก 

     2.7 การออกแบบหนาจอชวยในการเรียนรูการใชงาน 4.00 0.73 มาก 

รวม 4.26 0.68 มาก 

3. ดานฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชั่น    

     3.1 ความสามารถในการแสดงตําแหนงปจจุบันของผูใช 4.31 0.79 มาก 

     3.2 ความสามารถในการแสดงตําแหนงปจจุบันของสมาชิกใน

ครอบครัว 

3.88 0.50 มาก 

     3.3 ความสามารถในสรางและเขารวมกลุมของสมาชิกใน

ครอบครัว 

4.25 0.58 มาก 

     3.4 ความสามารถในการสงขอความถึงสมาชิกในครอบครัว 4.19 0.66 มาก 
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     3.5 ความสามารถในการแสดงประวัติการเดินทางของสมาชิกใน

ครอบครัว 

3.81 0.54 มาก 

รายการ X  SD. ระดับความพีงพอใจ 

      3.6 ความสามารถในการแสดงการแจงเตือน (Notification) 

ของสมาชิกในครอบครัว 

4.38 0.62 มาก 

     3.7 ความสามารถในการสงขอความฉุกเฉิน (SOS) ไปยังสมาชิก

ในครอบครัว 

4.06 0.68 มาก 

รวม 4.13 0.65 มาก 

4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล    

     4.1 การพิสูจนตัวตนกอนเขาสูแอปพลิเคช่ัน 4.31 0.70 มาก 

     4.2 การจําแนกสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลสวนตัวของผูใช 3.94 0.68 มาก 

     4.3 การปองกันการเขาถึงขอมูลสวนตัวของผูใช 4.19 0.66 มาก 

รวม 4.15 0.68 มาก 

5. ดานลักษณะโดยรวมของระบบ    

     5.1 ระบบน้ีมีความสะดวก ใชงานงาย 4.31 0.48 มาก 

     5.2 ระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลไดถูกตองแมนยาํ 4.13 0.62 มาก 

     5.3 ระบบสามารถชวเพ่ิมความสัมพันธภายในครอบครัว 4.44 0.63 มาก 

     5.4 ระบบมีประโยชนเหมาะสมท่ีจะนําไปใชไดจริง 4.50 0.52 มาก 

รวม 4.34 0.64 มาก 

โดยรวม 4.19 0.65 มาก 

 

 จากการประเมินความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชัน จากกลุมตัวอยางผูใชท่ีใชโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดจํานวน 20 คน สรุปไดวาแอปพลิเคช่ันท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชไดในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.19 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.65 

 

สรุป 

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมความสัมพันธภายในครอบครัวโดยประยุกตใชเทคโนโลยีโมบายและเครือขายสังคม

ออนไลน ประกอบดวย 5 สวน ประกอบดวย 1) การสมัครเขาใชงานระบบ 2) การสรางกลุมสําหรับครอบครัว 3) การพูดคุย 

ติดตอสื่อสารภายในครอบครัว 4) การติดตามสมาชิกในครอบครัวดวยเทคโนโลยี Location Based และ 5) การสงสัญญาณขอ

ความชวยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีการประยุกตใชเทคโนโลยี Location 

Based Service และอุปกรณ GPS ท่ีสามารถระบุพิกัดตําแหนงของคนได โดยทํางานรวมกับ Google Map API ในการทํางานกับ

แผนท่ี และจัดเก็บขอมูลลง Firebase ซึ่งเปน NoSQL Database ท่ีรองรับการขยายตัวของขอมูลและจํานวนผูใชไดปริมาณมาก 

รวมถึงลดปญหาเรื่องของการบริหารจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธท่ีมีความยุงยากกวา แอปพลิเคชันน้ีเปนอีกชองทางหน่ึงในการ

สรางปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว โดยเปนการรวมเอาฟงกชันการทํางานตางๆ ท้ัง การสรางสังคมกลุมครอบครัว การ

สนทนา การติดตามพิกัดตําแหนงของสมาชิก การสงสัญญาณฉุกเฉิน ไวในแอปพลิเคช่ันเดียว โดยไมจําเปนตองติดตั้งหลายแอป

พลิเคชันเพ่ือใชงานฟงกชันดังท่ีกลาวมาอยางเชนในปจจุบัน ผลการประเมินประสิทธิภาพและความถูกตองจากผูเช่ียวชาญดานการ

พัฒนาซอฟตแวร จํานวน 3 ทาน ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.13, SD. = 0.25) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
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1) ดานความสามารถทํางานตรงตามฟงกชันการทํางาน อยูในระดับมาก 2) ดานความถูกตองของระบบ อยูในระดับมาก และ 3) 

ดานการใชงานระบบ อยูนในระดับมาก และ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชจํานวน 20 คน ผลการประเมินโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.19, SD. = 0.65) เมื่อพิจารณารายดานพบวา 1) ดานประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน อยูในระดับ

มาก 2) ดานความงายตอการใชงานของแอปพลิเคชัน อยูในระดับมาก 3) ดานฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชัน อยูนในระดับ

มาก 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล อยูในระดับมาก และ 5) ดานลักษณะโดยรวมของระบบ อยูในระดับมาก 
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