
 
 

 
 
   
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
(ว-สอศ-2) 

ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร ์
อาชีวศึกษาจังหวดัสุรินทร ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธกิาร

 



1 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                              แบบ ว-สอศ-2 

 

(สำหรับนักเรียน นักศึกษา) 
แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”  
ประจำปีการศึกษา 2564 

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

ชื่อผลงานวิจัย  (ภาษาไทย)   SRVC SHOP  
                    (ภาษาอังกฤษ)   Surin Vocational College SHOP Application  
ชื่อสถานศึกษา      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์      อาชีวศึกษา      จังหวัดสุรินทร ์  
ที่อยู่      426 ถ.เทศบาล1     ตำบล     ในเมือง      อำเภอ      เมือง      จังหวัด      สุรินทร ์  
เบอร์โทรศัพท์            044 - 511191  E-mail        surinvc_32000@hotmail.com  

ส่วน ก  : ลักษณะงานวิจัย               

           งานวิจัยใหม่                 งานวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา..........…..ปี  
 

              ความสอดคล้องระดับชาติ 
 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13        
   ยุทธศาสตร์ 
    (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 
    (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
    (3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
    (5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    (6) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    (7) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) 

   ยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 
   มุ่งสู่ประเทศที่พัฒนาพื้นฐานการวิจัยและวัฒนธรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมี

 การนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านเศรษฐกิจ
 และสังคม และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
 ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

 
 

✓ 
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  3. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี   
  4. ยุทธศาสตร์ประเทศ 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. นโยบายรัฐบาล/เป้าหมายของรัฐบาล 

      นโยบาย/เป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
   เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรม                 

 ความสอดคล้องระดับกระทรวง 
                        1.  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
                             นโยบายนำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
                        2.  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
                              ยุทธศาสตร์และส่งเสริมให้นำไปใช้ในการบริหารการบริการและการเรียนรู้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 
  3.  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  
       โดยใช้ธรรมมาภิบาล 

                ความสอดคล้องระดับส่วนภูมิภาค 
1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริหาร 
   ทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคพ้ืนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

2. พันธกิจหรือนโยบายของสถานศึกษา/สถาบันการอาชีวศึกษา 
     พันธกิจหรือนโยบาย จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนเทศ 
  สารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 

                 โครงการวิจัยนี้ สามารถนำไปเผยแพร่และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้   

□  เชิงนโยบาย (ระบุ)        

□  เชิงพาณิชย์ (ระบ)ุ การประยุกต์ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์    

□  เชิงวชิาการ (ระบ)ุ            

□  เชิงพ้ืนที่ (ระบุ)          

□  เชิงสาธารณะ/สังคม (ระบุ)        

□  อ่ืน ๆ (ระบุ)          
                  
  

✓ 
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 ภาพแบบร่าง/หรือภาพผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วน  ข  : องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย 
  1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
               1.1  หวัหน้าทีมโครงการวิจัย 

 ชื่อ  นายอนันตพงษ์ นามสกุล  ลายทอง ตำแหน่ง  นักศึกษา 
ที่อยู่ 79 หมู่ 9 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์  090-9494367 E-mail  anantapongmain@gmail.com 

                 1.2  นักวิจัยรุ่นใหม่/คณะผู้ร่วมวิจัย 
                           1.2.1  ชื่อนางสาวภัณฑิภา    นามสกุล  บุญอุดม   ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.2  ชื่อนางสาวนันธิตา   นามสกุล  อุดมทวี ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.3  ชื่อนางสาวพัชรี นามสกุล  พูนสุด            ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.4  ชื่อนางสาวจุฑารัตน์   นามสกุล  โชคดี   ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.5  ชื่อนางสาวศิริตา นามสกุล  ชูวา  ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  

 
 
 
 

 

SRVC SHOP 

+ ของทั่วไป 

+ อาหาร/เครื่องดื่ม 

+ เทคโนโลย ี

รูปภาพ 
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                           1.2.6  ชื่อนางสาววิลาวรรณ นามสกุล  ช่วยกลาง   ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.7  ชื่อนางสาวสุธาสินี นามสกุล  เฉียบแหลม ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.8  ชื่อนางสาวปิยวรรณ    นามสกุล  บุญเหมาะ ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
                           1.2.9  ชื่อนางสาวทอฝัน นามสกุล  อุดมทวี ตำแหน่ง  นักศึกษา 
                                    ระดับชั้น ปวช.2      สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  
 1.3  คณะผู้ร่วมวิจัย/ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
       1.3.1  ชื่อ  นายพรพิทักษ์ นามสกุล  ศรีแก้ว ตำแหน่ง  ครู คศ.3 
                                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ไม่มี 
                          1.3.2  ชื่อ  นายนพอนันต์ นามสกุล นรโคตร  ตำแหน่ง   ครู คศ.2 
                                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ไม่มี 
                          1.3.3  ชื่อ  นางสุรางคนา นามสกุล  ถือคุณ  ตำแหน่ง   ครู คศ.3 
                                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ไม่มี 
                          1.3.4  ชื่อ  นางอรุณี  นามสกุล  นาคสังข์ ตำแหน่ง   ครู คศ.3 
                                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ไม่มี 
                          1.3.5  ชื่อ  นายอิสระภาพ นามสกุล  วิชัย    ตำแหน่ง   ครูพิเศษสอน 
                                  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  ไม่มี 

2. ประเภทการวิจัย 

 □ การวิจัยพื้นฐาน (basic research) 

 □ การวิจัยประยุกต์ (applied research) 

 □ การวิจัยและพัฒนา (research and development) 
3. สาขาวิชาการ/ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 

 2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 

 3) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 

 4) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 

 5) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 
 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 

✓ 
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 6) สาขาปรัชญา 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 7) สาขานิติศาสตร์ 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 8) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 9) สาขาเศรษฐศาสตร์ 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 10) สาขาสังคมวิทยา 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่........................ 
 12) สาขาการศึกษา 

 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ทำการวิจัย ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ 
4. คำสำคัญ (keywords) ของการวิจัย 

4.1  E - Commerce หมายถึง การดำเนินธุรกิจโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ    
      ขาย การชำระเงิน เป็นต้น 
4.2  Application หมายถึง โปรแกรมท่ีอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ   
      Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์คลื่อนที่ 

5.  ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสื่อ
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
จนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ประชาชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับส่งข่าวสารหา
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น 
การหาข้อมูลข่าวสาร รับ - ส่ง อีเมล์ ดาวน์โหลดเพลง ดูรายการทีวี เกมส์ แอพพลิเคชันที่ใช้
อำนวยความสะดวกและพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ การเข้าดูคลิปต่างๆ ในทางธุรกิจมีการปรับตัว
โดยการนำช่องทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงการทำแอพพลิเคชันมาพัฒนาช่องทางขายสินค้าและ
บริการ เพ่ือขยายการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้บริโภค การทำการค้าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมี
หน้าร้าน และสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง การค้าออนไลน์สามารถลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ และยังลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในการเดินทางไปซื้อสินค้าที่ร้านขายสินค้านั้น จึง
สามารถสร้างกำไรอย่างมากให้แก่ธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce : E - Commerce) ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวทั้งด้านการทำ
ตลาดทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการเลือกสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้า (กระทรวงพาณิชย์, 2559) 

✓ 
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 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นสถานศึกษาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการ
เรียนในห้องเรียนไปประยุกต์สร้างอาชีพ และรายได้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู ้เรียนสามารถนำสินค้าที่ต้องการขายมาขายในวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกิดจากการ
ทดลองในรายวิชาต่าง ๆ หรือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายของนักเรียน 
นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้ แต่ปัจจุบันการจัด
กิจกรรมเหล่านี้ลดน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 จึงทำให้นักเรียน นักศึกษา
ไม่สามารถมาเรียนที่วิทยาลัยได้ 100% จึงทำให้นักเรียน นักศึกษาบางคนขายรายได้ในส่วนนี้ไป 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาแอพพลิเคชันมาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการซื้อ
ขายสินค้าสำหรับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อสร้างโอกาสให้มี
ช่องทางในการซื้อ - ขายสินค้าที่ดีและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SRVC 
SHOP บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการซื้อ - ขายสินค้าของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ ซึ่งมีทั้งระบบของผู้ซื้อและผู้ขาย หากผู้ขายต้องการขายสินค้าก็สามารถที่จะ
นำสินค้าโพสขายในแอปพลิเคชันได้และผู้ซื้อก็สามารถเลือกซ้ือได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
6.1  เพ่ือออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
6.2  เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
6.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

7. ขอบเขตของการวิจัย 
7.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา SRVC SHOP ใช้ในการซื้อ - ขายสินค้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
7.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
7.3  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของการวิจัยหรือแบบร่าง  
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง  

 ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไดร้ับความนิยมอย่างมากและเพ่ิม 
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยที่เปลี่ยนไปทำให้ 
พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยผ่านช่องทางการซื้อขายสินค้าที่เรารู้จักกัน
ในชื่อ E - Commerce ซึ่งธุรกิจ E - Commerce นี้มีการเติบโตอย่างมากแบบก้าวกระโดดอยู่
เป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศจีน ขณะเดียวกันผู้บริโภคในประเทศไทยหันมาใช้จ่ายออนไลน์จาก
ประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหมวดหมู่ประเภทแฟชั่นเป็นสินค้าที่
ผู้บริโภคไทยเลือกซื้อมากที่สุด 

10.  การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร 
 http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018 เมื่อ 15/09/64 
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  11.  เอกสารอ้างอิงของการวิจัย 

11.1  http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1703/1/59602341.pdf 
สืบค้นเมื่อ 19/09/64 
11.2  https://www.gotoknow.org/posts/321384 สืบค้นเมื่อ 19/09/64 
11.3  http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1703/1/59602341.pdf 
สืบค้นเมื่อ 19/09/64 
11.4  https://www.tci-thaijo.org/index.php/Itech/article/download/29315/25406 
สืบค้นเมื่อ 15/09/64 

                12.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ  
     12.1  นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการซื้อ - ขายสินค้า สามารถซ้ือขายสินค้าได้ทันที 
     12.2  เพ่ิมช่องทางในการซื้อ – ขายสินค้าให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัย 

  13.  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
       13.1  นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาภายนอก ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เจ้าของร้าน  
       13.2  สามารถซ้ือ - ขายสินค้าได้ 
  14.   วิธีการดำเนินการวิจัยและสถานที่ทำการทดลอง / เก็บข้อมูล 
       14.1  ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอพพิเคชั่นเพื่อนำมาออกแบบและทดลอง 
       14.2  ประเมินประสิทธิภาพ SRVC SHOP ปรับปรุงจนผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
 14.3  สถานที่ทำการทดลอง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์  
               ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
  15.  ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดการวิจัย 
 ช่วงเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม พ.ศ. 2565 
  16.   ปัจจัยที่เอ้ือต่อการวิจัย (ถ้ามี)  
       16.1  สามารถดูผลการรายงานการปฏิบัติงานได้ 
 16.2  ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 
  17.   งบประมาณของการวิจัย 

17.1 งบประมาณท้ังหมด 10,000 บาท 
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17.2 รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดงบประมาณการวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ 
(ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 

รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
 1. งบบุคลากร   
 ค่าจ้างชั่วคราว  -  
2. งบดำเนินงาน    

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    
 2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น 

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ 
ฯลฯ 

-  

 2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น   
 1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  -  
 2) ค่าจ้างเหมาบริการ -  
 3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม -  
 4) ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ -  

 2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น    
 1) วัสดุสำนักงาน  10,000  
 2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  -  
 3) วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -  
 4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ -  
 5) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา -  
 6) วัสดุคอมพิวเตอร์  -  
 7) วัสดุอื่น ๆ -  

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น    
 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  
 ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม 

-  

3. งบลงทุน   
 ค่าครุภัณฑ์ -  

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 10,000  
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✓ 

✓ 

ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย  
 นักเรียน นักศึกษา   (ไม่เกิน 10 คน) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุธาสินี  เฉียบแหลม 
        Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Suthasini  Chiablaem 

         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901331442 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 62 หมู่ 2 ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 096-868-9687 
e-mail : 63209030025@srvc.ac.th 
 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวปิยวรรณ  บุญเหมาะ 
        Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Piyawan Boonmao 

         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901311506 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 73 หมู่ 10 ต าบลแตล อ าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 064-280-1461 
e-mail : piyawanboon21@gmail.com 
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✓ 

✓ 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวพัชรี  พูนสุด 
        Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Patcharee  Poonsoot 

         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901301276 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 183 หมู่ 8 ต าบลสวาย อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 085-502-6977 
e-mail : patchareepoonsoot@gmail.com 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวนันธิตา  อุดมทวี 

                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Nantitha  Udomtawee 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1320101301656 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 66/2 หมู่ 2 ต าบลราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 093-196-3627 
e-mail : nantita.at2548@gmail.com 
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✓ 

✓ 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวศิริตา  ชูวา 
                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Sirita  Choowa 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901290312 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 92 หมู่ 9 ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 098-147-1692 
e-mail : temme.2520@gmail.com 
 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุฑารัตน์  โชคดี 
                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Jutarat  Chockdee 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901238159 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 145 หมู่ 9 ต าบลเขวาสินรินทร์ อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 096-384-8435 
e-mail : jutaratChockdee229@gmail.com 
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✓ 

✓ 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายอนันตพงษ์  ลายทอง 
                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr. Anantapont  Laithong 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901115260 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 79 หมู่ 9 ต าบลตระแสง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 090-949-4367 
e-mail : anantapongmain@gmai.com 
 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวทอฝัน  อุดมทว ี                
      Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr. Thofan Udomtawee 

         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901309871 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 74 หมู่ 2 ต าบลราม อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 098-854-1273 
e-mail : thofan9112@gmail.com 
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✓ 

✓ 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวภัณฑิภา  บุญอุดม 
                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Pantipa  Boonudom 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1329901295586 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 48/2  หมู่ 2 ต าบลท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 098-594-8704 
e-mail : pantipa254747@gmail.com 
 

    1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววิลาวรรณ  ช่วยกลาง 
                 Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Wilawan  Chuayklang 
         2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1306600024173 

 3. ระดับการศึกษา  □ ปวช. ช้ันปีท่ี......2......□ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 □ ทล.บ. ช้ันปีท่ี................. 
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  สาขางาน คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
ระยะเวลาท่ีใช้ท าวิจัย ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

4. ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีอยู่ 205 หมู่ 4 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000 
เบอร์โทรศัพท์ 063-774-0078 
e-mail : Wilawanchuaklang@gmail.com 
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ประวัติครูที่ปรึกษา  (ไม่เกิน 5 คน) 
 1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายพรพิทักษ์ ศรีแก้ว 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pornpithak  Srikaew 
   2.   เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3320400030073 

 3.   ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.3   แผนกวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 4.   หน่วยงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   ที่อยู่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 08-6264-2655 
                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) pornpithak@gmail.com 

5.   ประวัติการศึกษา  
5.1  ปทส.เทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
5.2  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏสุรินทร์ 
5.3  คอ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6.   สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 ไม่มี 

7.   ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
   ไม่มี 
 
 1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายนพอนันต์  นรโครต 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nopanan  Norakhote 
   2.   เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3320700018290 

 3.   ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.2   แผนกวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 4.   หน่วยงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   ที่อยู่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 091-071-6011 
                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nopanan@gmail.com 

5.   ประวัติการศึกษา  
  วท.บ. ศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  วท.ม. เทคโนโลยีสาระสนเทศฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ศศ.ม. การบริหารศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธรบุรี 

6.   สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 ไม่มี 

7.   ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
   ไม่มี 
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 1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางอรุณี  นาคสังข์ 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Arunee Narksang 
   2.   เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3329900120797 

 3.   ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.3   แผนกวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 4.   หน่วยงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   ที่อยู่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 082-9614000 
                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) arunee.nark@gmail.com 
  5.  ประวัติการศึกษา  
   -ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
   -คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
   ไม่มี 
 
 1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสุรางคนา  ถือคุณ 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Miss Surangkana Tuekun 
   2.   เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3320101227240 

 3.   ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.3   แผนกวิชา คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 4.   หน่วยงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   ที่อยู่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 095-619-0909 
                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) surangkana@srvc.ac.th 
  5.  ประวัติการศึกษา  

  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

 ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  

   ไม่มี 
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              1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายอิสระภาพ  วิชัย 

          Name – Surname (ภาษาอังกฤษ) Mr.Issarapap  Wichai 
   2.   เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 1100701939688 

 3.   ตำแหน่งปัจจุบัน ครูฝึกสอน   แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.   หน่วยงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
   ที่อยู่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 0933890410 
                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) issarapap.wi@gmail.com 
 5.  ประวัติการศึกษา  

  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาร วิทยาเขตสุรินทร์ 

6.  สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ  
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arunee.nark@gmail.com


 

        
แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ-3) 

รายงานผลโครงการวิจัย 
เรื่อง 

SRVC SHOP 
Surin Vocational College SHOP Application 

1. นายอนันตพงษ์  ลายทอง 
2. นางสาวภณัฑิภา  บุญอุดม 
3. นางสาวนันธิตา  อุดมทว ี
4. นางสาวพัชร ี พูนสุด 
5. นางสาวสุธาสินี  เฉียบแหลม 
6. นางสาวทอฝัน  อุดมทว ี

และคณะ 

ประจำปีการศึกษา 2564 
ปีพุทธศักราช 2565 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ



ก 
 

หัวข้อวิจัย  SRVC SHOP 
 
ผู้ดำเนินการวิจัย  นายอนันตพงษ์  ลายทอง และคณะ 
 
ที่ปรึกษา  นายพรพิทักษ์  ศรีแก้ว และคณะ 
 
หน่วยงาน  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 
ปี พ.ศ.  2565 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 2. เพื่อ
ประเมินหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน แอพ
พลิเคชัน SRVC SHOP 
 
ประชากรคือ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำนวน
ทั้งสิ้น 3,029 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ มีจำนวนท้ังส้ิน 100 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 1. แอพพลิเคชัน SRVC SHOP  2. แบบประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชัน 
SRVC SHOP  3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 
สถิติท่ีใช้ในงานวิจัย ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยมีดังนี้ ด้านเนื้อหา มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์  หน้าโฮมเพจมีความ
สวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ เป็น
แหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
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This research aims 1) to design and develop SRVC SHOP; 2) to evaluate SRVC 
SHOP performance; 3) to study the user SRVC SHOP of the site.  Population and sample 
students, faculty, staff in Surin Vocational College 100 people. The instrumentation 
used to research the SRVC SHOP were 1) The study of the status of the original work; 
2) Analysis of the original system; 3) The design of the SRVC SHOP. Statistics used in 
the research were mean, also known as arithmetic mean, mean, arithmetic mean.                                                         
         The results found that the experts have evaluated the quality of the site.  The 
design of the input data has an overall opinion that the system has a good quality 
input data.  Process Processing Design Quality is good.  The design of the display quality 
is good.  The design of the storage area is of very good quality.  The design process is 
very good quality. Overall, the program has good quality.  Satisfaction of SRVC SHOP 
that content is clear, accurate, reliable, and data is always updated that the quality is 
very good.  The design and layout of the website is beautiful, modern, interesting that 
the quality is very good.  The benefits and use as a source of information to meet the 
needs of users. The quality is very good 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะส่ือ
อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายจน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ประชาชนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับส่งข่าวสารหาข้อมูลต่างๆ 
ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น การหาข้อมูล
ข่าวสาร รับ - ส่ง อีเมล์ ดาวน์โหลดเพลง ดูรายการทีวี เกมส์ แอพพลิเคชัน ท่ีใช้อำนวยความสะดวก
และพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ การเข้าดูคลิปต่างๆ ในทางธุรกิจมีการปรับตัวโดยการนำช่องทาง
อินเทอร์เน็ตรวมถึงการทำแอพพลิเคชัน มาพัฒนาช่องทางขายสินค้าและบริการ เพื่อขยายการเข้าถึง
สินค้าและบริการของผู้บริโภค การทำการค้าออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน และสามารถขายสินค้า
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง การค้าออนไลน์สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และยังลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในการเดินทางไปซื้อสินค้าท่ีร้านขายสินค้านั้น จึงสามารถสร้างกำไรอย่างมากให้แก่ธุรกิจเรียก
ได ้ว ่าเป ็นการทำธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์  (Electronic Commerce : E - Commerce) 
ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวท้ังด้านการทำตลาดทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการเลือก
สินค้าให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังการบริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้า (กระทรวงพาณิชย,์ 2559) 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นสถานศึกษาท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ท่ีได้จากการเรียน
ในห้องเรียนไปประยุกต์สร้างอาชีพ และรายได้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถนำสินค้าท่ีต้องการขายมาขายในวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าท่ีเกิดจากการทดลองในรายวิชา
ต่าง ๆ หรือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์อื ่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายของนักเรียน นักศึกษา ภายใน
วิทยาลัยฯ และสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดเป็นธุรกิจได้ แต่ปัจจุบันการจัดกิจกรรมเหล่านี้ลดน้อยลง
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ COVID - 19 จึงทำให้นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนท่ีวิทยาลัย
ได้ 100% จึงทำให้นักเรียน นักศึกษาบางคนขาดรายได้ในส่วนนี้ไป 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาแอพพลิเคชัน มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการซื้อขาย
สินค้าสำหรับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เพื่อสร้างโอกาสให้มีช่องทางใน
การซื้อ - ขายสินค้าท่ีดีและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยได้ทำการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีเพื่อใช้ในการซื้อ - ขายสินค้าของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซึ่งมี
ท้ังระบบของผู้ซื้อและผู้ขาย หากผู้ขายต้องการขายสินค้าก็สามารถท่ีจะนำสินค้าโพสขายในแอพพลิเค
ชัน ได้และผู้ซื้อก็สามารถเลือกซื้อได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
2. เพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 2.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี     135  คน 
 2.1.2 นักเรียน นักศึกษา    2,794  คน 
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 2.1.3 ผู้ท่ีสนใจใช้งาน     100 คน 
    รวมทั้งส้ิน      3,029   คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 2.2.1 คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าท่ี       10   คน 
 2.2.2 นักเรียน นักศึกษา        70    คน 
 2.2.3 ผู้ท่ีสนใจใช้งานในจังหวัดสุรินทร์     20  คน 
    รวมทั้งส้ิน   100 คน 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
ช่วงเวลาท่ีทำการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. สามารถออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ให้มีการซื้อ - ขายสินค้าอย่าง

เป็นระบบ สามารถรายงานผลได้ถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
2. แอพพลิเคชัน SRVC SHOP สามารถผ่านระดับคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบที่ได้

พัฒนาขึ้นได้ 
 

คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 
 1. แอพพลิเคชันSRVC SHOP หมายถึง แอพพลิเคชัน ที่นักเรียน นักศึกษา สามารถซื้อ – 
ขายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
 2. ผู้ใช้ หมายถึง นักเรียน นักศึกษา งานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ แอพพลิเคชัน SRVC SHOP  
 3. ความเหมาะสมของผู้เชี ่ยวชาญ หมายถึง ระดับคุณภาพในการออกแบบแอพพลิเคชัน 
SRVC SHOP ในด้านการนำเข้าข้อมูล (Input Design) การออกแบบกระบวนการทำงาน (Process 
Design) การออกแบบการแสดงผล (Output Design) การออกแบบการจัดเก็บข้อมูล (Storage 
Design) และการออกแบบข้ันตอนการทำงาน (Procedure Design) 
 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ หมายถึง ความพึงพอใจในการที่ผู้ใช้ได้ใช้บริการแอพพลิเคชัน 
SRVC SHOP ในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน  ด้านประโยชน์และ
การนำไปใช้ 
 5. คุณภาพของระบบ หมายถึง คุณภาพการทำงานของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีต้องการซื้อ - ขายสินค้า สามารถซื้อขายสินค้าได้ทันที 

      2. เพิ่มช่องทางในการซื้อ – ขายสินค้าให้กับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 
 3. ช่วยแก้ปัญหาความยากจน จากหารายได้ระหว่างเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
แอพพลิเคชันเพื่อขายสินค้า 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน มีดังนี้  
 

E - Commerce 
 E - Commerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีนิยมคือ 
วิทยุ โทรทัศน์ และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ทั้งข้อความ 
เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้ การทำธุรกิจแบบ E - commerce สามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี 
 

Application 
 Application (แอพพลิเคชัน ) หรือท่ีทุกคนเรียกกันส้ันๆ ว่า App (แอพ) มันคือ โปรแกรมท่ี
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ท่ีออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Tablet (แท็บเล็ต) หรือ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรารู้จักกัน ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการจะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน ขึ้นมามากมาย
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลดท้ังฟรีและจ่ายเงิน ท้ังในด้านการศึกษา 
ด้านการส่ือสารหรือแม้แต่ด้านความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น 

โมบายแอพฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Native Application, Hybrid Application
และ Web Application 

Web Application (เว ็บ แอพพลิเคชัน ) คือ Application ที ่ถ ูกเข ียนขึ ้นมาเพื ่อเป็น 
Browser (บราวเซอร์) สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ีจำเป็น เพื่อ
เป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าแอพ
พลิเคชัน ได้เร็วขึ้น อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วตํ่าได้ 

 

Flutter 
 Flutter คือ Framework ท่ีใช้สร้าง UI สำหรับ mobile application ท่ีสามารถทำงานข้าม
แพลตฟอร์มได้ทั ้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter นั้นจะเป็นภาษา 
dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google และท่ีสำคัญคือเป็น open source ท่ีสามารถใช้งานได้แบบฟรี 
 จุดเด่นของ Flutter  
  จุดเด่นหลัก ๆ ของ Flutter คือ ระบบ Hot Reload โดยเมื่อมีการทดสอบ, การ
สร้าง, การ add features หรือการกระทำต่าง ๆ กับ UI จะต้องมีการ reload เพื ่อให้หน้า UI 
update ซึ่งระบบ Hot Reload จะเข้ามาช่วยในส่วนของการ reload โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการ
ย่นระยะเวลาที ่ใช้ในการ reload ให้เหลือเพียงเสี ้ยววินาทีเท่านั ้น ทำให้การพัฒนา UI ของ 
application มีความรวดเร็วขึ้นอย่างมาก และยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายข้ึน
ไม่ว่าจะเป็น Build-In ท่ีช่วยในการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นอย่าง Material Design และ 
Cupertino (iOS - flavor), มี Framework ที่ช่วยให้การทำ animation ต่าง ๆ หรือ gesture ของ 
UI เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับ IDE ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันอย่าง VS 
Code และ Android Studio ได้อีกด้วย 
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Dart 
 Dart นั้นเป็นภาษาโปรแกรมท่ีเอาไว้สำหรับสร้างแอพพลิเคชันบนแพลตฟอร์มท่ีหลากหลาย
โดยได้ท้ัง mobile, desktop, server และก็ web ส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดท่ีทำให้คนสนใจมาเรียนภาษา 
Dart กันก็คือเพื่อท่ีจะเอาไปใช้ร่วมกับ Flutter ท่ีเป็นเครื่องมือช่วยสร้าง UI ของ Google ซึ่งใช้ได้ท้ัง
กับ Android และ iOS หรือจะเป็นใน Desktop กับ Web ก็ยังได้ 

ภาษา Dart นี้ถูกสร้างโดย Google และปล่อยให้ใช้งานแบบ open source ทำให้ทุกคน
สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีๆ และการที่ Dart ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแบบ
ภาษาเชิงวัตถุอื่นๆอย่าง Java C# C++ จึงเป็นตัวเลือกภาษาท่ีน่าสนใจในการศึกษาเป็นภาษาแรกอีก
ด้วย 

 

Android 
 Android คือ ระบบปฏิบัต ิการสำหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทำงานบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android 
Inc.) จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และนำแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาใน
นามของ Open Handset Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษา
จาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น โดยแอนดรอยด์ (Android) 
ถูกตั้งชื่อเลียนแบบหุ่นยนต์ในเรื่อง สตาร์วอร์ส ที่ชื่อดรอยด์ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบ
มนุษย์เป็นซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการท่ีมีโครงสร้างแบบเรียงทับซ้อนหรือแบบสแต็ก (Stack) โดยใช้ลิ
นุกซ์ เคอร์เนล(Linux Kernel) เป็นพื้นฐานของระบบ และใช้ภาษา Java ในการพัฒนา มี Android 
SDK เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ อีกทีหนึ่ง โดย
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยบริษัทแอนดรอย์ดร่วมกับ Google มา
นั้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ได้มีการร่วมมือกันกว่า 30 บริษัทช้ันนำเพื่อพัฒนาระบบ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 

ตัวแปรตาม 
ผลการประเมินของผู้ใช้งาน 

ตัวแปรควบคุม 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน 
 SRVC SHOP 

 

ตัวแปรต้น 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
ประชากรและการสุม่กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 2.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี     135  คน 
 2.1.2 นักเรียน นักศึกษา    2,794  คน 
 2.1.3 ผู้ท่ีสนใจใช้งาน     100 คน 
    รวมทั้งส้ิน      3,029   คน 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
 2.1.1 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี       10   คน 
 2.2.2 นักเรียน นักศึกษา        70    คน 
 2.2.3 ผู้ท่ีสนใจใช้งานในจังหวัดสุรินทร์     20  คน 
    รวมทั้งส้ิน   100 คน 
 

เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
2. แบบประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ แบบประเมินคุณภาพในการใช้งาน 

แอพพลิเคชัน SRVC SHOP ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 คน 
2.1 นายวชิระ ศรสุรินทร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน 32 ปี 

สถานท่ีทำงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
2.2 นายวรเวก ชีรัมย์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ทำงาน 22 ปี 

สถานท่ีทำงาน advice holdings group co. ltd สาขาสุรินทร์ 
2.3 นายวัฒนา  ขาดรูปฏิวิน ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท คุณเฮง ไอที ประสบการณ์ 

ทำงาน 15 ปี สถานท่ีทำงาน บริษัท คุณเฮง ไอที จังหวัดสุรินทร์ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานแอพ

พลิเคชัน SRVC SHOP 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP รวบรวมผลการศึกษาระบบงานเดิมแล้ว
ทำการวิเคราะห์แอพพลิเคชัน SRVC SHOP เพื่อออกแบบระบบใหม่แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

2. การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 
จากการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP เมื่อได้ระบบงานใหม่ ประเมินคุณภาพ

โดยผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุงแอพพลิเคชัน SRVC SHOP จนผ่านเกณฑ์ 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

นำแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี ่ยวชาญ
นำไปศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน 100 คน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบประเมินคุณภาพ ในแต่ละประเด็นมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

ผ่าน หมายถึง มีความเหมาะสม ซึ่งมี 3 ระดับ 
5 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
4 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
3 หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

ไม่ผ่าน หมายถึง มีคุณภาพอยู่ในระดับท่ีไม่พึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในแต่ละประเด็นมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

แบบมาตราจัดอันดับ (Rating Scale) 
5 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในข้อความนั้นในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในข้อความนั้นในระดับมาก 
3 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในข้อความนั้นในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในข้อความนั้นในระดับน้อย 
1 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในข้อความนั้นในระดับน้อยที่สุด 

3. การประเมินคุณภาพโดยใช้หลักสถิติค่าเฉล่ีย 
โดยกำหนดการแปรผลค่าเฉล่ียคุณภาพของผู้เช่ียวชาญตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับดี 
3.00 - 3.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

โดยกำหนดการแปรผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจของระบบตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
4.50 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 - 1.49 หมายถึง ผู้ตอบมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลสำหรับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1 ค่าเฉล่ีย โดยใช้สูตร 

  �̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 เมื่อ �̅�  = ค่าเฉล่ียตัวอย่างประชากร 
𝑥𝑖 = คะแนนของประชากรลำดับท่ี 𝑖 
𝑛  = จำนวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
𝑖   = ประชากรลำดับท่ี 𝑖 

 4.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

  𝑆. 𝐷. = √
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 เมื่อ 𝑖         = ประชากรลำดับท่ี 𝑖   
𝑆. 𝐷.  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
�̅�        = ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP และศึกษาความพึงพอใจใน

การใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP นอกจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การใช้งาน โดยนำเสนอผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ตามลำดับในหัวข้อต่อไปนี้ 

 

ผลการออกแบบและพัฒนาแอพพลเิคชัน SRVC SHOP ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลเป็นการออกแบบหน้าจอท่ีติดต่อกับผู้ใช้ในการ 
นำข้อมูลเข้า โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้ 

1.1 การทำงานท่ีง่าย ผู้ใช้งานเข้าใจได้รวดเร็วไม่ซับซ้อน 
1.2 คำแนะนำบอกถึงการทำงานแต่ละหน้าจอการนำข้อมูลเข้า 
1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีนำเข้า 
1.4 มีระบบช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล 
1.5 ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการนำข้อมูลเข้าซ้ำซ้อน 
1.6 การกลับมาแก้ไขได้สะดวกทุกขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า 

 

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 การประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP โดยผู้เชี่ยวชาญมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP ดังนี้ 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
จากผู้เช่ียวชาญ 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1.  การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล 
1.1  การออกแบบหน้าจอมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2  ออกแบบหน้าจอป้อนข้อมูลใช้ตัวอักษรอ่านง่ายและเห็น
ชัดเจน 

4.33 0.58 ดี 

1.3  ระบบช่วยในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.4  ออกแบบระบบลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลได้ 4.33 0.58 ดี 
1.5  มีหัวข้อการนำเสนอในการป้อนข้อมูลท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

รวม 3.61 0.39 ดี 
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
จากผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
2.  การออกแบบกระบวนการประมวลผล 
2.1 ระบบมีการป้องกนัการป้อนข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.2 การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว  4.33  0.58  ดี  
2.3 การประมวลผลตามเงื่อนไขทำงานได้นา่เชื่อถือและรวดเร็ว  4.33  0.58  ดี  
2.4 ระบบที่ออกแบบมีกระบวนการในการประมวลผลลพัธ์ที ่
น่าเชื่อถือ  

4.33  0.58  ดี  

2.5 ระบบคำนวณอัตโนมัติทำงานได้นา่เชื่อถือและรวดเร็ว  4.00  0.00  ดี 
รวม  3.56  0.55  ดี  

3. การออกแบบการแสดงผล  
3.1 การแสดงผลมคีวามรวดเร็วทนัต่อการใช้งาน  4.67  0.58  ดีมาก  
3.2 การแสดงผลมคีวามตรงต่อความต้องการ  4.67  0.58  ดีมาก  
3.3 ออกแบบการแสดงผลเป็นมาตรฐาน  4.33  0.58  ดี  
3.4 ออกแบบรายงานสรุปและรายงานเปรียบเทียบที่มี 
ประสิทธิภาพ  

4.33  0.58  ดี  

3.5 ออกแบบรายงานในรูปแบบกราฟิกที่นำเสนอนา่สนใจ  3.67  0.58  ดี  
รวม 4.33  0.58  ดี  

4. การออกแบบสว่นการจัดเก็บข้อมูล 
4.1 เลือกใช้โปรแกรมจัดการด้านฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม  5.00  0.00  ดีมาก  
4.2 การจัดเก็บข้อมูลตรงกับการทำงานที่ออกแบบ  4.67  0.58  ดีมาก  
4.3 มีความปลอดภัยของข้อมูลโดยระดับผู้ใช้งาน  4.67  0.58  ดีมาก  
4.4 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ เพิ่มความรวดเร็ว  4.67  0.58  ดีมาก  
4.5 การออกแบบฐานข้อมูลไมก่่อให้เกิดการเก็บข้อมูลที่มคีวาม 
ซับซ้อน  

4.00  0.00  ดี  

รวม 4.60  0.35  ดีมาก  
5. การออกแบบข้ันตอนการทำงาน  
5.1 กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานสะดวก  4.67  0.58  ดีมาก  
5.2 การทำงานมีลำดับข้ันตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย  4.67  0.58  ดีมาก  
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
จากผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
5. การออกแบบข้ันตอนการทำงาน (ต่อ) 
5.3 ความปลอดภัยในแต่ละข้ันตอนการทำงาน  4.67  0.58  ดีมาก  
5.4 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงการทำงานของแต่ละประเภทผู้ใช้  4.67  0.58  ดีมาก  
5.5 ระบบที่ออกแบบสามารถลดความยุง่ยากในการทำงานได้  4.00  0.00  ดี  

รวม 4.53  0.66  ดีมาก  
รวมทั้ง 5 ด้าน 4.13 0.51 ด ี

 

จากตารางท่ี 4.1 สามารถสรุปแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ท่ีพัฒนาใหม่ได้ดังนี้ 
1. การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้วมีความเห็นโดยรวมว่า

ระบบมีส่วนนำเข้าข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
2. การออกแบบกระบวนการประมวลผล ผู้เชี ่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้วโดยรวมมี

ความเห็นว่าระบบมีกระบวนการประมวลผลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
3. การออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้ว โดยรวมมีความเห็นว่า

ระบบมีส่วนแสดงผลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
4. การออกแบบส่วนการจัดเก็บข้อมูล ผู้เช่ียวชาญได้ทำการประเมินแล้วโดยรวมมีความเห็น

ว่าระบบมีส่วนการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
5. การออกแบบข้ันตอนการทำงาน ผู้เช่ียวชาญได้ทำการประเมินแล้วโดยรวมมีความเห็นว่า

ระบบมีข้ันตอนการทำงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีผลต่อแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP โดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ซึ่งผลการประเมินมี
ดังนี้ 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP ของผู้ใช้งาน จำนวน 100 คน 
 

รายการ x  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา 
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และข้อมูลมีการปรับปรุง 
อยู่เสมอ  

4.82  0.39  มากท่ีสุด  
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อ SRVC SHOP ของ
ผู้ใช้งาน จำนวน 100 คน (ต่อ) 

รายการ x  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านเนื้อหา (ต่อ) 
1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในแอพพลิเคชัน มีความ 
เหมาะสม น่าสนใจ  

4.36  0.66  มาก  

1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ  4.29  0.74  มาก  
1.4 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้ว 
เข้าใจ  

4.09  0.77  มาก  

รวม 4.39  0.17  มาก  
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอพพลเิคชัน  
2.1 การจัดรูปแบบในแอพพลิเคชัน ง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน  

4.49  0.67  มาก  

2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ  4.73  0.45  มากท่ีสุด  
2.3 สีสันในการออกแบบแอพพลิเคชัน มีความเหมาะสม  3.98  0.77  มาก  
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน  4.07  0.76  มาก  
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ 
อ่านได้ง่าย  

4.32  0.15  มาก  

รวม  4.49  0.67  มาก  
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช ้
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ได้  

4.67  0.60  มากท่ีสุด  

3.2 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  4.65  0.48  มากท่ีสุด  
รวม 4.66  0.04 มากที่สุด  

รวมทั้ง 3 ด้าน 4.51 0.42 มากที่สุด 
 

สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน 100 คน 

1. ด้านเนื้อหา พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในแอพพลิเคชัน มี
ความเหมาะสม น่าสนใจ ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน 
มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ 
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2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน  พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลความพึง
พอใจจากผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ได้แก่ หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ และระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สีสันในการออกแบบแอพพลิเคชัน มีความเหมาะสม สีพื ้นหลังกับสีตัวอักษรมีความ
เหมาะสมต่อการอ่าน ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย 

3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่าโดยภาพรวมแล้วผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน มี
ความพึงพอใจต่อด้านประโยชน์และการนำไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหามีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบการออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลเป็นการออกแบบหน้าจอท่ีติดต่อกับผู้ใช้ในการนำข้อมูลเข้า โดยมี
แนวทางในการออกแบบดังนี้ 1) การทำงานที่ง่ายผู้ใช้งานเข้าใจได้รวดเร็วไม่ซับซ้อน 2) คำแนะนำ
บอกถึงการทำงานแต่ละหน้าจอการนำข้อมูลเข้า 3) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีนำเข้า 4) 
มีระบบช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูล 5) ระบบแจ้งเตือนเมื่อมี
การนำข้อมูลเข้าซ้ำซ้อน 6) การกลับมาแก้ไขได้สะดวกทุกขั้นตอนการนำข้อมูลเข้า ผู ้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ 

2. ผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 2.1 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้วมีความเห็น

โดยรวมว่าระบบมีส่วนนำเข้าข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
 2.2 การออกแบบกระบวนการประมวลผล ผู ้เชี ่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้ว

โดยรวมมีความเห็นว่าระบบมีกระบวนการประมวลผลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
 2.3 การออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้ว โดยรวมมี

ความเห็นว่าระบบมีส่วนแสดงผลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
 2.4 การออกแบบส่วนการจัดเก็บข้อมูล ผู้เช่ียวชาญได้ทำการประเมินแล้วโดยรวมมี

ความเห็นว่าระบบมีส่วนการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 2.5 การออกแบบขั้นตอนการทำงาน ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมินแล้วโดยรวมมี

ความเห็นว่าระบบมีข้ันตอนการทำงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งระดับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดีมาก 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีผลต่อแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
 3.1 ด้านเนื้อหา พบว่าโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด คณะครูและเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ และนักเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 3.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน  พบว่าโดยภาพรวม
ผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คณะครูและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3.3 ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่าโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คณะครูและเจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
จากขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ
เดิม จากผลวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ โดยแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่สามารถ
ตอบสนองกับผู้ใช้งาน ดังนี้  กลุ่มผู ้ใช้งาน ตอบสนองด้านเชิงพาณิชย์การตัดสินใจในด้าน การ
ประชาสัมพันธ์ ด้านค้าขายและการซื้อสินค้า โดยผู้กลุ่มผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อการแสดงผลและ
ขั้นตอนการทำงาน ในระดับมากท่ีสุด 
 จากการทดลองใช้แอพพลิเคชัน พบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สร้าง
รายได้จากการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชันได้จริง ซึ่งเป็นช่องทางในการซื้อ - ขายท่ีเหมาะสมและ
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ในสถานการณ์โรคติดเช้ือ COVID - 19 ได้ 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
1. สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน 

การลงทะเบียนใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต การใช้งานห้องประชุม 
2. ควรมีการเชื่อมข้อมูลจากงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันในการทำงาน เช่น งานพัสดุ 

แผนกวิชา หรืองานในฝ่ายต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการสร้างแอพพลิเคชัน ให้มีความสวยงานเพิ่มมากขึ้น 
2. แอพพลิเคชัน ควรจัดเก็บข้อมูลให้หลากหลายจากหลายงาน ผู้ใช้สามารถในไปใช้งานได้

ต่อในส่วนอื่น ๆ 
3. ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน งานในแต่ละฝ่ายมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วต้องทำการตรวจ

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลอยู่บนแอพพลิเคชัน ตลอดเวลา 
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คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
ติดต่อ แผนกคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 
โทรศัพท์ 044-511191 แฟกส์ 044-512769 

ความต้องการของอุปกรณ์ 
 1.1 OS (ระบบปฏิบัติการ) Android 4.4 ขึ้นไป 
 1.2 Memory (RAM) ไม่น้อยกว่า 2 GB 
 1.3 Storage (พื้นท่ีบนฮาร์ดดิส) 5 GB 
 1.4 Network (เครือข่าย) Wi-Fi. 3G. 4G ท่ีมีความเสถียรเพียงพอ 
การสมัครสมาชิก 
 ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้

                        
  ภาพที่ ก-1 หน้าแรกของแอพพลิเคชัน            ภาพที่ ก-2 หน้าจอ การสมัครสมาชิก 
 

การเข้าสู่ระบบ 
 ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้

                      
  ภาพที่ ก-3 หน้าแรกของแอพพลิเคชัน    ภาพที่ ก-4 หน้าจอ การเข้าสู่ระบบ 
  

1. เลือก เมนู สร้างบัญชีผู้ใช้ 

2. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 

3. คลิกปุ่ม  
สมัครสมาชิก 

1. เลือก เมนู เข้าสู่ระบบ 

2. กรอก รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน 

3. คลิกปุ่ม  
เข้าสู่ระบบ 
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การเลือกรายการสินค้า 
 ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายการสินค้าได้ตามต้องการ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

                        
     ภาพที่ ก-5 หน้าจอ รายการสินค้า                     ภาพที่ ก-6 หน้าจอ รายการสินค้า ถูกที่สุด

                
ภาพที่ ก-7 หน้าจอ รายการสินค้า ขายดีที่สุด             ภาพที่ ก-8 หน้าจอ รายการสินค้า ใหม่สุด 
 
  

1. คลิกปุ่ม ถูกที่สุด 
เพื่อเรียงรายการสินค้า
ท่ีมีราคาจากน้อยไป
มาก 

2. คลิกปุ่ม ขายดีที่สุด เพื่อเรียงรายการ
สินค้าท่ี ขายดีที่สุด 
 

3. คลิกปุ่ม ใหม่สุด เพื่อเรียง
รายการสินค้าท่ี เพิ่มล่าสุด 
 



19 
 

 
การสั่งซ้ือสินค้า 
 ผู้ใช้สามารถส่ังซื้อสินค้าได้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้

                
    ภาพที่ ก-9 หน้าจอ รายการสินค้า                          ภาพที่ ก-10 หน้าจอ รายการส่ังซื้อ

                 
   ภาพที่ ก-11 หน้าจอ รายการส่ังซื้อ                        ภาพที่ ก-12 หน้าจอ การชำระเงินผ่าน  
         QR พร้อมเพย์ 
 
 

1. คลิกปุ่ม สั่งซ้ือ รายการสินค้าท่ีต้องการ 3. เลือกประเภทการชำระเงิน 

6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย 
ให้คลิกปุ่ม โอนเรียบร้อย 

2. เพิ่ม / ลด จำนวนสินค้า 

5. เมื่อผู้ใช้เลือกการ
ชำระเงินแบบ โอนเงิน 
ระบบจะแสดงหน้าต่าง 
QR พร้อมเพย์  
สำหรับการชำระเงิน 

4. คลิกปุ่ม ยืนยัน  
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ภาพที่ ก-13 หน้าจอ ยืนยันการชำระเงิน                     ภาพที่ ก-14 หน้าจอ ยืนยันการชำระเงิน  
 

รายการสั่งซ้ือ 
 ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการสินค้าท่ีส่ังซื้อได้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้

       
    ภาพที่ ก-15 หน้าจอ รายการสินค้า     ภาพที่ ก-16 หน้าจอ เมนู 
 

7. คลิกปุ่ม ยืนยัน 

1. คลิกปุ่ม   
2. เลือกเมนู รายการสั่งซ้ือ
สินค้า 

7. คลิกปุ่ม เลือกรูปภาพ 
เพื่ออัปโหลด สลิปการ
ชำระเงิน 
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ภาพที่ ก-17 หน้าจอ รายการส่ังซื้อ 

 

การจัดการสินค้า / เพิ่มสินค้า 
 - การเพิ่มสินค้า 

                        
          ภาพที่ ก-18  หน้าจอ เมนู                             ภาพที่ ก-19  หน้าจอ จัดการสินค้า 
 
 
 

ผู้ใช้สามารถยกเลิกการส่ังซื้อสินค้า
ได้ โดย คลิกปุ่ม ยกเลิกการสั่งซ้ือ 

1. เลือกเมนู จัดการ
สินค้า/เพิ่มสินค้า 

2. คลิกปุ่ม เพิ่มสินค้า 
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                  ภาพที่ ก-20 . หน้าจอ เพิ่มสินค้า 

                        
     ภาพที่ ก-21  หน้าจอ เพิ่มสินค้า                          ภาพที่ ก-22  หน้าจอ การต้ังค่าผู้ใช้ 

4. คลิกปุ่ม เลือกรูปภาพสินค้า 

3. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 

5. คลิกปุ่ม เพิ่มสินค้า 

6. เมื่อคลิกปุ่ม เพิ่ม
สินค้า และมีการ
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ยังไม่
กรอกเบอร์พร้อมเพย์
สำหรับการชำเระเงิน 
ระบบจะแสดงหน้าต่าง 
ต้ังค่าผู้ใช ้เพื่อกรอก
เบอร์พร้อมเพย์ 
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        ภาพที่ ก-23 หน้าจอ การต้ังค่าผู้ใช้                    ภาพที่ ก-24  หน้าจอ จัดการสินค้า 
 
 - การแก้ไขสินค้า 

                
       ภาพที่ ก-25  หน้าจอ จัดการสินค้า                      ภาพที่ ก-26  หน้าจอ แก้ไขสินค้า 
 
 
 
 
  

7. กรอกข้อมูล พร้อมเพย ์

8. คลิก
ปุ่ม ยืนยัน 

9. เมื่อ เพิ่มสินค้า สำเร็จ สินค้าท่ีเพิ่ม 
จะแสดงในหน้าต่าง จัดการสินค้า 

1. คลิกปุ่ม 
แก้ไข 

2. แก้ไข 
ข้อมูลสินค้า
ตามต้องการ 

3. คลิก
ปุ่ม ยืนยัน 
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- การลบสินค้า 

                
       ภาพที่ ก-27  หน้าจอ จัดการสินค้า                      ภาพที่ ก-28  หน้าจอ แก้ไขสินค้า 
 

ออเดอร์ลูกค้า 
 ผู้ใช้สามารถดูรายการส่ังซื้อสินค้าของลูกค้าได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  
    ภาพที่ ก-29  หน้าจอ เมนู                              ภาพที่ ก-30  หน้าจอ ออเดอร์ลูกค้า 
 

1. คลิกปุ่ม ลบ 

2. คลิก
ปุ่ม ยืนยัน 

1. เลือกเมนู 
ออเดอร์ลูกค้า 

กรณีท่ีผู้ซื้อ ชำระเงินแบบ โอนเงิน 
และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะมี
การแสดงหลักฐานการโอนเงิน 
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  ภาพที่ ก-31  หน้าจอ ออเดอร์ลูกค้า 
การจัดส่งสินค้า 

ผู้ใช้สามารถยืนยันการส่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้

                 
    ภาพที่ ก-32  หน้าจอ ออเดอร์ลูกค้า                       ภาพที่ ก-33  หน้าจอ ออเดอร์ลูกค้า 

                                           
     ภาพที่ ก-34  หน้าจอ เมนู                                   ภาพที่ ก-35  หน้าจอ การจัดส่ง 
 
 

กรณีท่ีผู้ซื้อ ชำระเงินแบบ ปลายทาง 
จะไม่มีการแสดงหลักฐานการโอนเงิน 

4. เลือกเมนู การจัดส่งสินค้า 

1. คลิกปุ่ม ส่งสินค้าแล้ว 
ท่ีหน้าต่าง ออเดอร์ลูกค้า 

2. กรอก เลขพัสดุ 
3. คลิก
ปุ่ม ยืนยัน 
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ข้อมูลการขาย 
ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการขายได้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้

   
     ภาพที่ ก-36  หน้าจอ เมนู                             ภาพที่ ก-37  หน้าจอ ข้อมูลการขาย  
 

ข้อมูลการขาย 
ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลการขายได้โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี ้

   
   ภาพที่ ก-38  หน้าจอ เมนู           ภาพที่ ก-39  หน้าจอ สรุปข้อมูลการขาย 

1. เลือกเมนู 
ข้อมูลการขาย 

ระบบจะแสดงข้อมูลการ
ซื้อขายสินค้าท้ังหมด 

1. เลือกเมนู สรุปยอดขาย 

2. คลิกปุ่ม เลือกวันที่ 
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   ภาพที่ ก-40  หน้าจอ เลือกวันท่ี                              ภาพที่ ก-41  หน้าจอ สรุปการขาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เลือกวันท่ีท่ีต้องการ 

ระบบจะแสดงข้อมูล 
การซื้อขายสินค้าท้ังหมด 

ในระยะเวลาท่ีเลือก 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบนำเสนอคุณลักษณะผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แบบคุณลักษณะ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ประจำปการศึกษา 2564 ปพุทธศักราช 2564 - 2565

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ

ประเภทที่  1 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว

ชื่อสิ่งประดิษฐ : SRVC SHOP งบประมาณ : 10,000 บาท

 ชื่อ-ที่อยู สถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000

 ชื่อผูประดิษฐ

 1.  นาย อนันตพงษ ลายทอง  2.  นางสาว สุธาสินี เฉียบแหลม

 3.  นางสาว ปยวรรณ บุญเหมาะ  4.  นางสาว พัชรี พูนสุด

 5.  นางสาว ศิริตา ชูวา  6.  นางสาว จุฑารัตน โชคดี

 7.  นางสาว ทอฝน อุดมทวี  8.  นางสาว ภัณฑิภา บุญอุดม

 9.  นางสาว วิลาวรรณ ชวยกลาง  10.  นาย มังกร สำราญใจ

 อาจารยที่ปรึกษา ชื่อ-สกุล

ชื่อ - นามสกุล E-mail โทรศัพท

 1.  นาย อิสระภาพ วิชัย  wi.issarapap@gmail.com  0933890410

 2.  นาย พรพิทักษ ศรีแกว  team_surin@hotmail.com  0862642655

 3.  นาย นพอนันต นรโคตร  nopanan@gmail.com  0801601101

 4.  นาง อรุณี นาคสังข  arunee.nark@gmail.com  0829614000

 5.  นาง สุรางคณา ถือคุณ  Surangkana@hotmail.com  0956190909

 บทคัดยอ : ผลการวิจัยมีดังนี้ ดานเนื้อหา มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย

นาสนใจ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ดานประโยชนและการนำไปใช เปนแหลงขอมูลที่ตรงกับความตองการของผูใชงาน

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

 คุณลักษณะ

 และประโยชน :

เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการซื้อขายสินคาสำหรับนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

เพื่อสรางโอกาสใหมีชองทางในการซื้อ - ขายสินคาที่ดีและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยไดทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SRVC

SHOP บนอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อใชในการซื้อ - ขายสินคาของนักเรียน นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร

ซึ่งมีทั้งระบบของผูซื้อและผูขาย หากผูขายตองการขายสินคาก็สามารถที่จะนำสินคาโพสขายในแอปพลิเคชันไดและผูซื้

อก็สามารถเลือกซื้อไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

SRVC SHOP ทำใหนักเรียน - นักศึกษาภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร มีชองทางในการซื้อ - ขาย สินคามากขึ้น
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ภาคผนวก ค 
 

เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ  
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เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

สิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

  
 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทท่ี 1 

สิ่งประดิษฐด์้านนวัตกรรมซอฟตแ์วร์และระบบสมองกลฝังตัว 
 
 

SRVC SHOP 
 
 

วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุรินทร ์
อาชีวศึกษาจังหวดัสุรินทร ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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เอกสารแสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการระบบ (Problem Analysis) 

- ประเด็นปัญหาของส่ิงประดิษฐ์ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด - 19 จึงทำให้ไม่

สามารถจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาได้ จึงทำให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อ 
- ขายสินค้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

- วัตถุประสงค์ของส่ิงประดิษฐ์ 
1. เพื่อสร้างช่องทางในการซื้อ - ขายสินค้าภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
2. เพื่อนำเทคโนโลยีแอพพลิเคชัน SRVC SHOP มาประยุกต์ใช้ในการซื้อ - ขาย
สินค้า 
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพในภายสถานศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

- วิธีการเก็บรวบรวมปัญหา 
1. ศึกษาลักษณะการซื้อ - ขายสินค้าภายในวิทยาลัย แบบเดิม 
2. สอบถามการทำงานจากทางงานกิจกรรมและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมการซื้อ-ขาย
สินค้า 

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ 
1. การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ผลการพัฒนาแอพ

พลิเคชัน SRVC SHOP รวบรวมผลการศึกษาระบบงานเดิมแล้วทำการวิเคราะห์
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP เพื่อออกแบบระบบใหม่แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

2. การประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เช่ียวชาญจากการพัฒนาแอพพลิเค
ชัน SRVC SHOP เมื่อได้ระบบงานใหม่ ประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ปรับปรุง 

แอพพลิเคชัน SRVC SHOP จนผ่านเกณฑ์ 
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน SRVC SHOP นำ 

แอพพลิเคชัน SRVC SHOP ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญนำไป
ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการโดยมีกลุ่มผู้ใช้งาน  100 คน 
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2. การออกแบบระบบ (System Design) 
- รายละเอียดการออกแบบระบบ 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ค-1 รายละเอียดการออกแบบระบบ 
- แบบร่างการออกแบบโครงสร้าง / เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ค-2 แบบร่างการออกแบบโครงสร้าง / เครื่อง 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ 

เลือกสินค้าท่ี
ต้องการซื้อ 

แสดงข้อมูลสินค้า 

ส่ังซื้อสินค้า 

SRVC SHOP 

รูปภาพ 

สิ่งซ้ือ 
 

จัดการสินค้า 

ขายสินค้า 

ข้อมูลสินค้า 

รูปภาพ 
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- แสดงโครงสร้างฮาร์ดแวร์ /กลไก /วัสดุในการประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ค-3 แสดงโครงสร้างฮาร์ดแวร์ /กลไก /วัสดุในการประกอบ 
- รายละเอียดการออกแบบโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriental Phoenix การวิเคราะห์ระบบการทำงาน (ระบบงานเก่า) 
ภาพที่ ค-4 รายละเอียดการออกแบบโปรแกรม 

 
 

  

Product 

Order 

Order 

Payment 

Cash 

Payment Confirm 

Order List Order Detail 

Profile Profile Detail 

Product Manage Product List Product Detail 

Delivery Delivery Confirm Delivery Detail 

Report Report Detail 

ระบบเว็บไซต์ 

แบบเก่า 

ด้านบุคคล ด้านเอกสาร 

ขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดความช านาญ 

ด้านการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยี 

ขอ้มูลไม่ชดัเจน 
ขอ้มูลไม่ทัว่ถึง 

เกิดความผิดพลาด 
ดา้นขอ้มูล 

ขาดความรู้ 

อุปกรณ์ล่าสมยั 

อพัเดทขอ้มูลล่าชา้ เกิดความล่าชา้ 
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- แผนผัง บล็อกไดอะแกรม / Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ค-5 แผนผัง บล็อกไดอะแกรม / Flow Chart 
 
 

- แสดงวงจรหรือไวริ่งไดอะแกรมที่ใช้งานของระบบ  
 
 
 
 
 

ภาพที่ ค-6 แสดงวงจรหรือไวริ่งไดอะแกรมที่ใช้งานของระบบ 
3. การพัฒนาระบบ (System Development) 

- เครื่องมือ อุปกรณ์ และ โปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนา 
1. โปรแกรม Visual Studio Code 
2. โปรแกรม Android Studio 
3. ภาษา Flutter & Dart 
4. กระดาษโฟโต้ 
5. กระดาษสติกเกอร์ 
6. เครื่องปริ้นเตอร์ 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
8. สมาร์ทโฟน 

- อัลกอริทึมในการพัฒนาโปรแกรม 
1. ศึกษาระบบงานเก่า 
2. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบ
ธุรกิจ 
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

Customer Seller Application 

Login 

Product List 

Order 

Payment 

Payment Confirm 

Order Confirm 

Customer 

Order 

Order List 

Order Detail 

Profile 

Profile Detail 

Seller 

Product Manage 

Product List 

Insert Update 
Delete 

Report 
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4. ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม 
5. จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
6. ทดลองการใช้งานแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
การประกอบธุรกิจ 
7. บันทึกผลการใช้งาน 
8. สรุปผลการใช้งาน 

4. การทดสอบและแก้ไขระบบ (System Testing & Verify) 
- แผนการดำเนินการทดสอบระบบ 

ระยะเวลาการดำเนินการทดสอบระบบ เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 
- วิธีการทดสอบระบบ 

ให้ผู้ใช้งานทดสอบโปรแกรมแล้วสอบถามความพึงพอใจ 
- ผลการทดสอบระบบ 

ผลการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ให้มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลเป็นการออกแบบหน้าจอท่ีติดต่อกับผู้ใช้ 

- ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นกับระบบ และการแก้ไข 
ระบบยังไม่สามารถให้ผู้ขายสินค้าเพิ่มสินค้าได้อย่างสเถียร 

- ระยะเวลาในการทดสอบการทำงาน 
ระยะเวลาการดำเนินการทดสอบระบบ เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 

- จำนวนรอบ จำนวนครั้งในการทำการทดสอบ 
 แต่ละงานท่ีทำการทดสอบ 9 - 10 รอบ 

- รายงานผลการทดสอบระบบ 
จากขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ผลการพัฒนาแอพพลิเค

ชัน SRVC SHOP มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากระบบเดิม  จากผลวิเคราะห์และออกแบบระบบได้  
โดยแอพพลิเคชัน SRVC SHOP ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งาน  
ดังนี ้
  กลุ่มผู้ใช้งาน ตอบสนองด้านเชิงพาณิชย์การตัดสินใจในด้าน การ
ประชาสัมพันธ์ ด้านค้าขายและการซื้อสินค้า โดยผู้กลุ่มผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อ
การการแสดงผลและขั้นตอนการทำงาน  ในระดับมากท่ีสุด สามารถนำไปต่อยอด
ประยุกต์อื่น ๆ ท่ีมีการซื้อ - ขายสินค้า 

5. การใช้งานจริง 
- นำไปใช้งานกับกลุ่มคน 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
- นำไปใช้งานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
- ระยะเวลาในการนำไปใช้งาน 

ระยะเวลาการดำเนินการทดสอบระบบ เดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 
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- จำนวนรอบ จำนวนครั้ง ในการนำไปใช้งาน 
แต่ละงานท่ีทำการทดสอบ 9 - 10 รอบ 

- ข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการนำไปใช้งาน 
ระบบยังไม่สามารถให้ผู้ขายสินค้าเพิ่มสินค้าได้อย่างสเถียร 

- วิธีการในการแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพิ่มระบบในการเพิ่มสินค้าสำหรับผู้ขายท่ีดีขึ้น 

- รายงานการบันทึกข้อมูลในการนำไปใช้งาน 
1.  ผลการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน SRVC SHOPให้มีการจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบการออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูลเป็นการออกแบบหน้าจอท่ี
ติดต่อกับผู้ใช้ในการนำข้อมูลเข้า โดยมีแนวทางในการออกแบบดังนี้   

 1.1 การทำงานท่ีง่ายผู้ใช้งานเข้าใจได้รวดเร็วไม่ซับซ้อน   
 1.2 คำแนะนำบอกถึงการทำงานแต่ละหน้าจอการนำข้อมูลเข้า   
 1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีนำเข้า   
 1.4 มีระบบช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการ

ป้อนข้อมูล   
 1.5 ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการนำข้อมูลเข้าซ้ำซ้อน   
 1.6 การกลับมาแก้ไขได้สะดวกทุกขั ้นตอนการนำข้อมูลเข้า  

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ 
  2.  ผลการประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP 
   2.1 การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมิน
แล้วมีความเห็นโดยรวมว่าระบบมีส่วนนำเข้าข้อมูลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี   
   2.2 การออกแบบกระบวนการประมวลผล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการ
ประเมินแล้วโดยรวมมีความเห็นว่าระบบมีกระบวนการประมวลผลมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี  
   2.3 การออกแบบส่วนการแสดงผล ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการประเมิน
แล้ว โดยรวมมีความเห็นว่าระบบมีส่วนแสดงผลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี   
   2.4 การออกแบบส่วนการจัดเก็บข้อมูล ผู ้เชี ่ยวชาญได้ทำการ
ประเมินแล้วโดยรวมมีความเห็นว่าระบบมีส่วนการจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก   
   2.5 การออกแบบขั้นตอนการทำงาน ผู้เช่ียวชาญได้ทำการประเมิน
แล้วโดยรวมมีความเห็นว่าระบบมีข้ันตอนการทำงานมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับดีมาก 
  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีผลต่อแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP  
   3.1 ด้านเนื้อหา พบว่าโดยภาพรวมของผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คณะครูและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ และนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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   3.2 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ พบว่าโดย
ภาพรวมผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คณะครูและ
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และนักเรียน นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อเว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด 3.ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ พบว่าโดย
ภาพรวมของผู้ใช้บริการร้าน / ลูกค้า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คณะครู
และเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
เว็บไซต์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

6.  การปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
- เมื่อเจอข้อบกพร่อง ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวอย่างไร 

ปรับปรุงข้อผิดพลาดทันที 
- รายงานสรุปผลหลังจากท่ีได้ทำการปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ 

บันทึกข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อมูลตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะลงในตารางการ
บันทึกผล 

- มีส่วนเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง หลังจากการนำไปใช้งานใดบ้าง 
การจัดเก็บรูปภาพขณะท่ีทำการตรวจสอบวัสดุ - ครุภัณฑ์ 

7.  เอกสารหลักฐาน อื่น ๆ ในการรับรองการใช้งานระบบ 
- แสดงค่าสถิติในการใช้งาน 

ตารางที่ ค-1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP จาก
ผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
1.  การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล 
1.1  การออกแบบหน้าจอมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
1.2  ออกแบบหน้าจอป้อนข้อมูลใช้ตัวอักษรอ่านง่ายและเห็นชัดเจน 4.33 0.58 ดี 
1.3  ระบบช่วยในการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.4  ออกแบบระบบลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลได้ 4.33 0.58 ดี 
1.5  มีหัวข้อการนำเสนอในการป้อนข้อมูลท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

รวม 3.61 0.39 ดี 
2.  การออกแบบกระบวนการประมวลผล 
2.1  ระบบมีการป้องกันการป้อนข้อมูลและเปล่ียนแปลงข้อมูล
โดยผู้ท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

4.67 0.58 ดี 

2.2  การปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว 4.33 0.58 ดี 
2.3  การประมวลผลตามเงื่อนไขทำงานได้น่าเช่ือถือและรวดเร็ว 4.33 0.58 ดี 
2.4  ระบบที่ออกแบบมีกระบวนการในการประมวลผลลัพธ์ท่ี
น่าเช่ือถือ 

4.33 0.58 ดี 

2.5  ระบบคำนวณอัตโนมัติทำงานได้น่าเช่ือถือและรวดเร็ว 4.00 0.00 ดี 
รวม 3.56 0.55 ดี 
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ตารางที่ ค-1 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพของแอพพลิเคชัน SRVC SHOP 
จากผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
3.  การออกแบบการแสดงผล 
3.1  การแสดงผลมีความรวดเร็วทันต่อการใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
3.2  การแสดงผลมีความตรงต่อความต้องการ 4.67 0.58 ดีมาก 
3.3  ออกแบบการแสดงผลเป็นมาตรฐาน 4.33 0.58 ดี 
3.4  ออกแบบรายงานสรุปและรายงานเปรียบเทียบท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.58 ดี 

3.5  ออกแบบรายงานในรูปแบบกราฟิกท่ีนำเสนอน่าสนใจ 3.67 0.58 ดี 
รวม 4.33 0.58 ดี 

4.  การออกแบบส่วนการจัดเก็บข้อมูล 
4.1  เลือกใช้โปรแกรมจัดการด้านฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
4.2  การจัดเก็บข้อมูลตรงกับการทำงานท่ีออกแบบ 4.67 0.58 ดีมาก 
4.3  มีความปลอดภัยของข้อมูลโดยระดับผู้ใช้งาน 4.67 0.58 ดีมาก 
4.4  การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพิ่มความรวดเร็ว 4.67 0.58 ดีมาก 
4.5  การออกแบบฐานข้อมูลไม่ก่อให้เกิดการเก็บข้อมูลท่ีมีความ
ซับซ้อน 

4.00 0.00 ดี 

รวม 4.60 0.35 ดีมาก 
5.  การออกแบบขั้นตอนการทำงาน 
5.1  กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานสะดวก 4.67 0.58 ดีมาก 
5.2 การทำงานมีลำดับข้ันตอนการทำงานที่เข้าใจง่าย  4.67  0.58  ดีมาก  
5.3 ความปลอดภัยในแต่ละข้ันตอนการทำงาน  4.67  0.58  ดีมาก  

รายการ x  S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 
5.4 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงการทำงานของแต่ละประเภทผู้ใช้  4.67  0.58  ดีมาก  
5.5 ระบบที่ออกแบบสามารถลดความยุ่งยากในการทำงานได้  4.00  0.00  ดี  

รวม 4.53  0.66  ดีมาก  
รวมทั้ง 5 ด้าน 4.13 0.51 ด ี
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ตารางที่ ค-2 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน SRVC 
SHOP ของผู้ใช้งาน จำนวน 100 คน 

รายการ x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ด้านเนื้อหา 
1.1  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และข้อมูลมีการปรับปรุง
อยู่เสมอ 

4.82 0.39 มากท่ีสุด 

1.2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความ
เหมาะสม น่าสนใจ 

4.36 0.66 มาก 

1.3  ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.29 0.74 มาก 
1.4  การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้ว
เข้าใจ 

4.09 0.77 มาก 

รวม 4.39 0.64 มาก 
2.  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
2.1  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.49 0.67 มาก 
2.2  หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
2.3  สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม 3.98 0.77 มาก 
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน  4.07  0.76  มาก  
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ 
อ่านได้ง่าย  

4.32  0.15  มาก  

รวม 4.49  0.67  มาก  
3. ด้านประโยชน์และการนำไปใช ้    
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้  4.67  0.60  มากท่ีสุด  
3.2 เป็นแหล่งข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  4.65  0.48  มากท่ีสุด  

รวม 4.66  0.42 มากที่สุด  
รวมทั้ง 3 ด้าน 4.51 0.42 มากที่สุด 

- แสดงหลักฐานในนำไปใช้งาน ท่ีแสดงถึงการนำไปใช้งานจริง 
(อ้างอิงจาก ภาคผนวก ง) 

- แสดงการรับรองจากหน่วยงาน หรือ ผู้ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 
(อ้างอิงจาก ภาคผนวก ง) 

- ใบเสร็จรับเงินในการจำหน่ายระบบ 
ยังไม่มีการจัดจำหน่ายระบบ 

8.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอด ของผู้พัฒนาระบบ 
- การพัฒนาต่อยอดแนวคิด 

ประยุกต์ในการเรียนการสอน กับงานท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลท่ี
เป็นปัจจุบัน ประหยัดค่าใช้งานในการจัดทำโปรแกร 

- การพัฒนาต่อยอดในส่วนอุปกรณ์ เพิ่มเติม 
ประยุกต์ใช้กับระบบ RFID 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง ประจำปีการศึกษา 2564 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

พนักงานประเมินความพึงพอใจและลงลายมือช่ือแบบรับรองผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ ณ บริษัท ดิ แอร์พอร์ต คอมพิวเตอร์ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 

 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ บริษัท ดิ แอร์พอร์ต คอมพิวเตอร์ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

พนักงานประเมินความพึงพอใจและลงลายมือช่ือแบบรับรองผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ ร้านตะวันการแว่น สาขาบิ้กซีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ ร้านตะวันการแว่น สาขาบิ้กซีสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

เจ้าของร้านประเมินความพึงพอใจและลงลายมือช่ือแบบรับรองผลงานส่ิงประดิษฐ์ 

 

 

 



51 
 

 



52 
 

รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ บริษัท Hito (Surin) Limited Partnership ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

อธิบายการใช้แอพพลิเคชัน 
 
 

 

อธิบายการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ บริษัท Hito (Surin) Limited Partnership ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

สาธิตการใช้แอพพลิเคชัน 

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ ร้าน Little Bee ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

อธิบายการใช้แอพพลิเคชัน 
  

 

อธิบายการใช้แอพพลิเคชัน 
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รูปภาพประกอบแบบรับรองการนำผลงานส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ไปใช้งานจริง 
แอพพลิเคชัน SRVC SHOP 

ณ ร้าน Little Bee ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
 

 

ทดลองการใช้แอพพลิเคชัน 
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