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บทน า 
 
 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ด้วยจรรยำบรรณในกำรท ำงำน มี
ควำมเสมอภำค และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรในรูปแบบต่ำง ๆ และมีช่องทำงกำรให้บริกำรผ่ำนทำง
หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน ( http://regis.nsru.ac.th/ และ http://apr.nsru.ac.th/ ) ตำมภำรกิจของกลุ่ม
งำนภำยในส ำนักทั้ง 4 กลุ่มงำนได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร กลุ่ม
งำนทะเบียนและประมวลผล และส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 
 นอกจำกเว็บไซต์ที่สำมำรถค้นหำ ข้อมูล ข่ำวสำร จำกคอมพิวเตอร์ได้แล้ว  ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรือ Smart phone ก็สำมำรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  และ
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำนโทรศัพท์  ด้วยเหตุนี้หน่วยงำนจึงได้พัฒนำแอพพลิเคชัน “NSRU Mentor for 
Andriod”  แอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ (Android)  เพ่ือให้ข้อมูล
นักศึกษำในที่ปรึกษำ  ข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  เพ่ือที่จะสำมำรถดูแลนักศึกษำในที่ปรึกษำได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันแอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำอยู่ในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  ควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน  เพ่ือที่จะน ำผลที่ได้ไปพัฒนำต่อไปในอนำคต  และพัฒนำต่อไปในระบบปฏิบัติกำรอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 
        กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำมีบทบำทส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของนักศึกษำ ต้องช่วยเหลือนักศึกษำในกำรปรับตัว
เองเมื่อเข้ำมำสู่สถำนศึกษำใหม่ เช่น กำรปรับตัวกับเพ่ือนใหม่ ปรับตัวในกำรเรียน ยิ่งในสถำบันอุดมศึกษำ 
นักศึกษำต้องรับผิดชอบตัวเองมำกขึ้น เพรำะถือว่ำเป็นผู้ใหญ่แล้ว ย่อมรับผิดชอบตัวเองได้ บำงคนยังคุ้นเคย
กำรเรียนแบบเดิม คือ สมัยกำรเรียนในระดับมัธยมศึกษำ เมื่อเข้ำมำเรียนในระดับอุดมศึกษำในระยะแรกจะยัง
ไม่สำมำรถปรับตัวได้จะเกิดควำมคับข้องใจ หรือในกรณีกำรคบเพ่ือนใหม่จะต้องเปลี่ยนเพ่ือนใหม่ เป็นต้น ทั้ง
กำรเรียนและกำรคบเพ่ือนถ้ำนักศึกษำได้มีโอกำสปรับตัวให้สำมำรถด ำเนินกำรด้วยดี เริ่มต้นดี นักศึกษำจะ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำจึงมีบทบำทส ำคัญที่จะช่วยนักศึกษำ ให้ประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรปรับตัว และช่วยเหลือเมื่อนักศึกษำประสบปัญหำ กำรช่วยให้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและจบ
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ คือ เป้ำหมำยของกำรท ำหน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มีเป้ำประสงค์ในกำรเป็นหน่วยงำนที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ด้วยจรรยำบรรณในกำรท ำงำน มี
ควำมเสมอภำค ตำมภำรกิจของกลุ่มงำนภำยในส ำนักทั้ง 4 กลุ่มงำนได้แก่ กลุ่มงำนบริหำรส ำนักงำนผู้อำนวย
กำร กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล และส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย โดยข้อมูล
สำรสนเทศ และข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่ทำกำรเผยแพร่ให้แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคคลทั่วไป ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์
นั้นต้องมีควำมถูกต้อง น ำเสนอข้อมูลด้วยควำมรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีกำรปรับปรุงพัฒนำ
ฐำนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลนักศึกษำ ข้อมูลส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งมีควำมจ ำเป็นใน
ปัจจุบัน เนื่องจำกกำรเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวกรวดเร็ว  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจึงได้จัดท ำแอพ
พลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  เพื่อให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถติดตำมผล  ข้อมูลนักศึกษำ  ในที่ปรึกษำได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว  รวมถึงกำรรับข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรใช้งำนต่ำงๆ  เพ่ือน ำผลที่ได้มำเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำแอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  และในระบบปฏิบัติกำรอ่ืนๆ 
 
1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนำแอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลนักศึกษำในที่ปรึกษำได้
สะดวก 

2. เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำแอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำให้มีรูปแบบที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัยและมีคุณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

3. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรจัดท ำแอพพลิเคชันอ่ืนๆ หรือในระบบปฏิบัติกำรอ่ืนๆ ต่อไปในอนำคต 
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1.3 ขอบเขตการพัฒนา 
กำรพัฒนำแอพพลิเคชันในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครั้งนี้  ด ำเนินกำร

พัฒนำแอพพลิเคชันส ำหรับแสดงข่ำวสำร  ข้อมูลนักศึกษำ  ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  เพ่ือใช้ในกำรดูข้อมูลได ้

1. ใช้เครื่องแม่ข่ำยและฐำนข้อมูลของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ในกำรจัดท ำข้อมูล
ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

2. แอพพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
 

1.4 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา 
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ำยที่จัดเก็บฐำนข้อมูล 
2. โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

ซอฟต์แวร์ (Software) 
1. ภำษำท่ีใช้ในกำรพัฒนำ  PHP, HTML, Ionic framework และ AngularJS 4 
2. ฐำนข้อมูล SQL Server 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
NSRU Mentor  หมำยถึง  แอพพลิเคชันส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำ  ถูกพัฒนำขึ้นโดยส ำนักส่งเสริม

วิชำกำรและงำนทะเบียน  โดยใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น 
Android (แอนดรอยด์)  หมำยถึง  ระบบปฏิบัติกำรส ำหรับอุปกรณ์พกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บ

เล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ท ำงำนบนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนำโดยบริษัทแอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android Inc.) 
โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่  หมำยถึง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรสอง

ทำงผ่ำน โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุในกำรติดต่อกับเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือโดยผ่ำนสถำนีฐำน โดยเครือข่ำย
ของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริกำรจะเชื่อมต่อกับเครือข่ำยของโทรศัพท์บ้ำนและเครือข่ำยโทรศัพท์มือถือของ
ผู้ให้บริกำรอ่ืน โทรศัพท์มือถือที่มีควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพำจะถูกกล่ำวถึงในชื่อ
สมำร์ตโฟน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หมำยถึง หน่วยงำนที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยทั้งในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

1.6 ประโยชน์ที่ได ้
1. ได้รับทักษะกำรพัฒนำแอพพลิเคชันด้วย Ionic framework และ AngularJS4 
2. ได้รับแอพลิเคชัน NSRU Mentor ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
3. ทรำบผลกำรใช้งำนหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้ NSRU Mentor 
4. NSRU Mentor  มีกำรน ำผลที่ได้ไปพัฒนำให้มีรูปแบบที่สะดวก  รวดเร็ว  มีคุณภำพ  ตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้ในอนำคต 
5. ทรำบแนวทำงกำรพัฒนำแอพพลิเคชันในอนำคตต่อไป  
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เพ่ือให้มีกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น NSRU Mentor  ส ำหรับระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  ส ำนัก

ส่งเสริมจึงได้ใช้ทฤษฎีประกอบในกำรพัฒนำครั้งนี้คือ 
1. อำจำรย์ที่ปรึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
2. ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ (Android) 
3. Ionic Framework 3 
4. NSRU Mentor 
 

2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาในสถานบันอุดมศึกษา 
ความหมายของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดังนี้ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ (2548)  ได้อธิบำยว่ำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำร

แต่งตั้งจำกคณบดีของคณะที่หลักสูตรสังกัด  โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และมี
หน้ำที่ให้ค ำดูแล  และให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำเกี่ยวกับกำรจัดแผนกำรเรียนและอ่ืนๆ 

พนิดำ  ประเทือง (2549)  ได้อธิบำยว่ำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ หมำยถึง อำจำรย์ที่ถูกมอบหมำยจำกทำง
คณะ  มหำวิทยำลัยให้ท ำหน้ำที่ดูแลให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำช่วยเหลือแก่นักเรียน  นักศึกษำ  ในด้ำนกำรศึกษำ  
ปัญหำส่วนตัว  สวัสดิกำร  กำรพัฒนำนักศึกษำและวิชำชีพ 

เสน่ห์  ระหว่ำงบ้ำนและคณะ (2551)  ได้อธิบำยว่ำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่สถำนบันอุดมศึกษำแต่งตั้งขึ้น  เพ่ือให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และคอยช่วยเหลือนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ อำทิเช่น 
ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  ด้ำนมนุษยสัมพันธ์  กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม  กำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
รวมทั้งกำรวำงแผนประกอบอำชีพ 

จำกข้อควำมข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ  อำจำรย์หรือกลุ่มอำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ  ที่ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ให้คอยช่วยเหลือ  ให้ค ำปรึกษำ  ค ำแนะน ำ  และสนับสนุนนักศึกษำในด้ำนต่ำงๆ  เพ่ือให้
นักศึกษำสำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำ  เพื่อสำมำรถไปประกอบอำชีพต่อไป 

ความส าคัญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
จำกควำมหมำยของอำจำรย์ที่ปรึกษำจะเห็นได้ว่ำ อำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร

พัฒนำคุณภำพและควำมส ำเร็จของนักศึกษำในทุกด้ำน  ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ (ธีระดำ  ภิญโญ 2547) 
1.  ด้ำนกำรเรียน  อำจำรย์ศึกษำจะต้องช่วยแนะน ำเก่ียวกับหลักสูตรที่ศึกษำ  โครงสร้ำงของหลักสูตร  

กำรลงทะเบียนรำยวิชำเรียน  วิธีกำรเรียน  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ  ตลอดจนแนวทำงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร
เรียนของนักศึกษำตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยู่ในปัจจุบัน 

2.  ด้ำนบุคลิกภำพ  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถแนะน ำนักศึกษำในภำพรวมเกี่ยวกับบุคลิกภำพของกำร
เป็นนักศึกษำ  เช่น กำรแต่งกำยให้ถูกระเบียบ  กิริยำมำรยำท  กำรเข้ำสังคม  กำรประพฤติตนให้เหมำะสม  
เป็นต้น 
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3.  ด้ำนกำรร่วมกิจกรรมของสถำบันอุดมศึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้
นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำบัน  เช่น  กำรปฐมนิเทศ  กำรไหว้ครู  งำนกีฬำ  เป็นต้น  เพ่ือฝึกกำร
เป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดีในสังคมไทย  ตลอดจนกำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษของนักศึกษำ 

4.  ด้ำนสวัสดิกำรและกำรบริกำร  อำจำรย์ที่ปรึกษำมีส่วนส ำคัญในกำรแนะน ำสวัสดิกำรหรือกำร
บริกำรที่ส ำคัญของสถำบันแก่นักศึกษำ เช่น สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพที่นักศึกษำได้รับจำกสถำบัน  กำรฝึกอบรม
คอร์สพิเศษของสถำนบัน เป็นต้น 

5.  ด้ำนกำรวำงแผนชีวิตและกำรประกอบอำชีพ  อำจำรย์ที่ปรึกษำจะมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้
นักศึกษำวำงแผนชีวิตและเลือกอำชีพ  โดยกำรให้ข้อมูลและประสำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำนแนะ
แนวอำชีพของสถำบัน  ฝ่ำยจัดหำงำน  เป็นต้น 

6.  ด้ำนกำรอยู่ร่วมกันกับสังคม  อำจำรย์ที่ปรึกษำมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำประพฤติตัว
เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  เป็นพลเมืองของชำติ  โดยกำรเสียสละก ำลังกำย  ก ำลังทรัพย์เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคม  
รวมทั้งกำรให้ควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ปฏิบัติตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง  
และมีควำมจงรักภักดีต่อสำบันชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์ 

จะเห็นได้ว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อตัวนักศึกษำทั้งในด้ำนกำรเรียน  และกำรใช้
ชีวิต  และไม่เพียงแต่ในช่วงที่นักศึกษำอยู่ในสถำบันอุดมศึกษำเท่ำนั้น  ยังเกี่ยวเนื่องไปยังกำรวำงแผนอนำคต
ของนักศึกษำ  ดังนั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องเข้ำใจบทบำท  หน้ำที่  ที่ส ำคัญของกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ดี  
มีจิตวิญญำในกำรให้ควำมช่วยเหลือ  ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ  เพ่ือท ำหน้ำที่กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่
สมบูรณ์ 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ในส่วนของบทบำทของอำจำรย์ที่ปรึกษำนั้น  หฤทัย  ศิริสินอุดมกิจ (2544)  ได้รวบรวมแนวคิดของ

วินสตันและคณะ  โดยสรุปออกมำดังนี้ 
1.  บทบำทในกำรแนะน ำและให้ค ำปรึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับ

รำยละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรรำยวิชำที่เรียนของนักศึกษำ  เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ  แนวทำงกำรศึกษำต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  วิธีกำรปรับตัวและกำรใช้ชีวิตในสถำบันอุดมศึกษำ  ตลอดจน
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรร่วมกิจกรรมในสถำบันอุดมศึกษำ 

2.  บทบำทด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องมีบทบำทในกำรพัฒนำนักศึกษำในควำม
ดูแลให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่สถำบันได้ก ำหนดไว้  กำรพัฒนำนักศึกษำอำจท ำได้
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีด้ำนบุคลิกภำพ  กำรแต่งกำย  กำรตรงต่อเวลำ  กำรใช้ภำษำ  มี
กำรตักเตือนหรือแนะน ำแนวทำงกำรปฏิบัติที่เหมำะสม  เมื่อพบข้อบกพร่องของนักศึกษำต้องกระตุ้นให้
นักศึกษำคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง 

3.  บทบำทด้ำนควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำนอกจำกต้องปฏิบัติตำมหน้ำที่ในกำรให้
ค ำปรึกษำ  และอบรมสั่งสอนนักศึกษำแล้ว  ยังต้องมีกำรปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษำในควำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง   
เพ่ือให้นักศึกษำรู้สึกอบอุ่นใจในขณะก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนบันอุดมศึกษำ 

4.  บทบำทด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือและประสำนงำน  อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องคอยช่วยเหลือนักศึกษำ
ในทุกด้ำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  และต้องช่วยประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ  เช่น  
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ประสำนงำนเรื่องทุนกำรศึกษำ  ประสำนงำนกับอำจำรย์ผู้สอน  รวมถึงประสำนงำนกับสถำนที่ท ำงำนใน
อนำคต  และประสำนงำนเพื่อช่วยเหลือด้ำนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ 
 
2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
 

 
รูปที่ 2.1  Android 

(https://www.android.com/) 
 

แอนดรอยด์ (Android) คือระบบปฏิบัติกำรแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open Source) โดย
บริษัท กูเกิ้ล (Google Inc.) ที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
มีจ ำนวนมำก อุปกรณ์มีหลำกหลำยระดับ หลำยรำคำ รวมทั้งสำมำรถท ำงำนบนอุปกรณ์ที่มีขนำดหน้ำจอ และ
ควำมละเอียดแตกต่ำงกันได้ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกได้ตำมต้องกำรและหำกมองในทิศทำงส ำหรับ
นักพัฒนำโปรแกรม (Programmer) แล้วนั้น กำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
ไม่ใช่เรื่องที่ยำกเพรำะมีข้อมูลในกำรพัฒนำรวมทั้ง Android SDK (Software Development Kit) เตรียมไว้
ให้กับนักพัฒนำได้เรียนรู้และเมื่อนักพัฒนำต้องกำรจะเผยแพร่หรือจ ำหน่ำยโปรแกรมที่พัฒนำแล้วเสร็จ แอน
ดรอยด์ก็ยังมีตลำดในกำรเผยแพร่โปรแกรม ผ่ำน Android Market แต่หำกจะกล่ำวถึงโครงสร้ำงภำษำที่ใช้ใน
กำรพัฒนำนั้น ส ำหรับ Android SDK จะยึดโครงสร้ำงของภำษำจำวำ (Java language) ในกำรเขียนโปรแกรม 
เพรำะโปรแกรมที่พัฒนำมำได้จะต้องท ำงำนอยู่ภำยใต้ Dalvik Virtual Machine เช่นเดียวกับโปรแกรมจำวำ 
ที่ต้องท ำงำนอยู่ภำยใต้ Java Virtual Machine (Virtual Machine เปรียบได้กับสภำพแวดล้อมที่โปรแกรม
ท ำงำนอยู่) 
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ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ เป็นระบบปฏิบัติกำรที่พัฒนำมำจำกกำรน ำ เอำ แกนกลำงของ
ระบบปฏิบัติกำรลินุกซ์ (Linux Kernel) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติกำรที่ออกแบบมำเพ่ือท ำงำนเป็นเครื่องให้บริกำร 
(Server) มำพัฒนำต่อ เพ่ือให้กลำยเป็นระบบปฏิบัติกำรบนอุปกรณ์พกพำ (Mobile Operating System) 
 เริ่มต้นระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ถูกพัฒนำมำจำกบริษัท แอนดรอยด์ (Android Inc.) ซึ่งก่อตั้งเมื่อ
ปี  พ.ศ. 2546 โดยมีนำย แอนดี้  รูบิน (Andy Rubin) และ ริช ไมเนอร์  (Rich Miner)  ผู้ ให้ก ำ เนิด
ระบบปฏิบัติกำรนี้ และถูกบริษัท กูเก้ิล (Google) ได้เข้ำซื้อกิจกำรเมื่อ เดือนสิงหำคม ปี พ.ศ. 2548 โดยบริษัท
แอนดรอยด์ ได้กลำยเป็นมำบริษัทลูก ของบริษัทกูเกิ้ลและยังมีนำย แอนดี้ รูบิน ด ำเนินงำนอยู่ในทีมพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำร  หลังจำกนั้นกูเกิ้ลได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัททำงด้ำนฮำร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ และกำรสื่อสำร  
อำทิเช่น Intel, HTC, LG, Texas Instruments  เพ่ือจัดตั้งองค์กรควำมร่วมมือที่มีชื่อว่ำ Open Handset 
Alliance  ขึ้นในปี พ.ศ. 2550  โดยมีจุดประสงค์ในกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม (Platform) ส ำหรับอุปกรณ์พกพำที่
มีพ้ืนฐำนอยู่บนมำตรฐำนเปิด (Open Standard) ซึ่งโปรเจคแรกที่กลุ่ม Open Handset Alliance เปิดตัว
ออกมำก็คือ แอนดรอยด์ นี่เองในชื่อโปรเจคว่ำ The Android Open Source Project 

หลังจำกนั้น เมื่อเดือนตุลำคม ปี พ.ศ 2551 บริษัท กูเกิ้ลได้เปิดตัวมือถือตัวแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร
แอนดรอยด์ ที่ชื่อ T-Mobile G1 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ HTC Dream โดยใช้แอนดรอยด์รุ่น 1.1 และหลังจำกนั้น
ได้มีกำรปรับพัฒนำระบบปฏิบัติกำรเป็นรุ่นใหม่ มำเป็นล ำดับ  ช่วงต่อมำได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์จำกบริษัท
ต่ำงๆ ออกมำหลำกหลำยรุ่น หลำกหลำยยี่ห้อ ตำมกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ที่มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
ท ำให้สินค้ำของแอนดรอยด์ มีให้เลือกอยู่อย่ำงมำกมำย 

 
คุณสมบตัิและความสามารถของแอนดรอยด์ 

 คุณสมบัติและควำมสำมำรถของแอนดรอยด์ มีดังนี้ 
- กำรเชื่อมต่อ  เทคโนโลยีกำรเชื่อมต่อที่แอนดรอย์สนับสนุน ประกอบไปด้วย GSM/EDGE, IDEN, 

CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC และ WiMAX 
- Messaging สนั บ สนุ น  SMS, MMS, Theaded Text Messaging และ  Cloud To Device 

Messaging Framework (C2DM) 
- กำรจัดเก็บข้อมูล  แอนดรอยด์มี SQLite ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขนำดเล็ก (lightweight)  

ที่มีประสิทธิภำพสูง  ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล 
- Web browser  แอนดรอยด์ติดตั้งมำพร้อมกับโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ที่พัฒนำบนเอ็นจิ้น 

WebKit และใช้จำวำสคริปต์เอ็นจิ้น V8  ของเว็บบรำวเซอร์ Google Chrome 
- Media  สนับสนุนเสียง  วิดีโอ  และรูปภำพในฟอร์แมตยอดนิยมต่ำงๆ เช่น MPEG4, H264, 

MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG 
- Streaming  สนับสนุน RTP/RTSP streaming และ HTML progressive download 
- สนับสนุนจำวำ  กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์จะใช้ภำษำจำวำ  โดยโค้ดจำวำที่

คอมไพล์แล้วจะไม่ได้รันใน Java Virtual Maching (JVM) เหมือนจำวำแอพพลิเคชั่นทั่วไป  แต่
จะรันใน Dalvik Virtual Maching ซึ่งเป็น VM ที่กูเกิ้ลพัฒนำขึ้นส ำหรับอุปกรณ์พกพำโดยเฉพำะ 

- Multi-touch  รองรับกำรใช้นิ้วมือแตะหน้ำจอเพ่ือสั่งงำนได้มำกกว่ำ 1 จุดพร้อมกัน 
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- Multi-tasking  คือควำมสำมำรถในกำรรันหลำยแอพพลิเคชั่นพร้อมๆ กัน 
- Tethering หรือ Mobile Hotspot  คือควำมสำมำรถในกำรแชร์อินเทอร์เน็ตผ่ำนมือถือหรือ

อุปกรณ์แอนดรอยด์ 
- สนับสนุนฮำร์ดแวร์เสริมอ่ืนๆ  เช่น  กล้องถ่ำยรูป, GPS, Accelerometer  และเทอร์โมมิเตอร์  

เป็นต้น 
- สนับสนุนหลำยภำษำ 

 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของแอนดรอยด ์

 กำรท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงของระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญเพรำะถ้ำนักพัฒนำ
โปรแกรม สำมำรถมองภำพโดยรวมของระบบได้ทั้งหมด จะให้สำมำรถเข้ำใจถึงกระบวนกำรท ำงำนได้ดียิ่งขึ้น 
และสำมำรถน ำไปช่วยในกำรออกแบบโปรแกรมท่ีต้องกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 

 
รูปที่ 2.2  โครงสร้ำงของระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 

 
จำกโครงสร้ำงของระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ จะสังเกตได้ว่ำ มีกำรแบ่งออกมำเป็นส่วนๆ ที่มีควำม

เกี่ยวเนื่องกัน โดยส่วนบนสุดจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งำนท ำกำรติดต่อโดยตรงซึ่งก็คือส่วนของ (Applications) 
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จำกนั้นก็จะล ำดับลงมำเป็นองค์ประกอบอ่ืนๆตำมล ำดับ และสุดท้ำยจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับอุปกรณ์โดยผ่ำน
ทำง Linux Kernel โครงสร้ำงของแอนดรอยด์ พอที่จะอธิบำยเป็นส่วนๆได้ดังนี้ 

Applications  ส่วน Application หรือส่วนของโปรแกรมที่มีมำกับระบบปฏิบัติกำร หรือเป็นกลุ่ม
ของโปรแกรมที่ผู้ใช้งำนได้ท ำกำรติดตั้งไว้ ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่อยู่บนสุดของโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมแอนดรอยด์  
ซึ่งเป็นส่วนของแอพพลิเคชั่นที่พัฒนำขึ้นมำใช้งำน  โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกใช้โปรแกรมต่ำงๆได้โดยตรง ซึ่ง
กำรท ำงำนของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตำมที่ผู้พัฒนำโปรแกรมได้ออกแบบและเขียนโค้ดโปรแกรมเอำไว้ 

Application Framework  เป็นส่วนที่มีกำรพัฒนำขึ้นเพ่ือให้นักพัฒนำสำมำรถพัฒนำโปรแกรมได้
สะดวก และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  โดยผ่ำน API (Application Programming Interface) ซึ่งแอนดรอยด์
ได้ออกแบบไว้เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้งำน  Application component โดยนักพัฒนำไม่จ ำเป็นต้อง
พัฒนำในส่วนที่มีควำมยุ่งยำกมำกๆ เพียงแค่ท ำกำรศึกษำถึงวิธีกำรเรียกใช้งำน Application Framework ใน
ส่วนที่ต้องกำรใช้งำน แล้วน ำมำใช้งำน ซึ่งมีหลำยกลุ่มด้วยกัน ตัวอย่ำงเช่น 

Activities Manager  เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งที่จัดกำรเกี่ยวกับวงจรกำรท ำงำนของหน้ำต่ำง
โปรแกรม(Activity) 

Content Providers เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่ง ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของโปรแกรมอ่ืน และ
สำมำรถแบ่งปันข้อมูลให้โปรแกรมอ่ืนเข้ำถึงได้ 

View System เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรโครงสร้ำงของหน้ำจอที่แสดงผลใน
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งำน (User Interface) 

Telephony Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งที่ใช้ในกำรเข้ำถึงข้อมูลด้ำนโทรศัพท์ เช่น
หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 

Resource Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เป็น ข้อควำม, รูปภำพ 
Location Manager เป็ นกลุ่ มของชุ ดค ำสั่ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บต ำแหน่ งทำ งภู มิ ศำสตร์  ที่

ระบบปฏิบัติกำรได้รับค่ำจำกอุปกรณ ์
Notification Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งที่จะถูกเรียกใช้เมื่อโปรแกรม ต้องกำรแสดงผล

ให้กับผู้ใช้งำน ผ่ำนทำงแถบสถำนะ (Status Bar) ของหน้ำจอ 
Libraries เป็นส่วนของชุดค ำสั่งที่พัฒนำด้วย C/C++ โดยแบ่งชุดค ำสั่งออกเป็นกลุ่มตำมวัตถุประสงค์

ของกำรใช้งำน เช่น Surface Manage จัดกำรเกี่ยวกับกำรแสดงผล, Media Framework จัดกำรเกี่ยวกับกำร
กำรแสดงภำพและเสียง, Open GL | ES และ SGL จัดกำรเกี่ยวกับภำพ 3มิติ และ 2มิติ , SQLlite จัดกำร
เกี่ยวกับระบบฐำนข้อมูล เป็นต้น  ตัวอย่ำงไลบรำรีที่ส ำคัญ เช่น 

 System C library  เป็นกลุ่มของไลบรำรีมำตรฐำนที่อยู่บนพ้ืนฐำนของภำษำ C ไลบรำรี 
(libc)  ส ำหรับ Embeded system ที่มีพ้ืนฐำนมำจำก Linux 

 Media Libraries  คือ ไลบรำรีที่จัดเตรียมบริกำรในกำรเล่นและบันทึกเสียง  วิดีโอ  และ
รูปภำพในฟอร์แมตต่ำงๆ เช่น MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG และ PNG 

 Surface Manager  คือ ไลบรำรีจัดกำรส่วนแสดงผลที่ควำมสำมำรถในกำรผสมกรำฟฟิกทั้ง 
2 มิติ  และ 3 มิติ  จำกแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน  ท ำให้สำมำรถสร้ำงเอฟฟ็คได้ 
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 2D/3D library  เป็นกลุ่มของกรำฟฟิกแบบ 2 มิติ หรือ SGL (Scalable Graphics Library) 
และแบบ 3 มิติ หรือ OpenGL 

 Free Type  เป็นกลุ่มของบิตแมป (Bitmap) และเวคเตอร์ (Vector) ส ำหรับกำรเรนเดอร์ภำพ 
 SQLite  คือ Database Engine ที่มีประสิทธิภำพและมีขนำดเล็ก  เพ่ือให้เรำจัดเก็บข้อมูล

ของแอพพลิเคชั่นไว้ในรูปแบบของฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 
 Browser Engine  เป็นกลุ่มของกำรแสดงผลบนเว็บบรำวเซอร์โดยอยู่บนพ้ืนฐำนของ Webkit 
 WebKit  คือ ไลบรำรีที่ใช้แสดงเนื้อหำเว็บเพจ  ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน Google Chrome 

และ Apple Safari  รวมถึงเว็บบรำวเซอร์ในมือถือด้วย 
Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine ที่ถูกออกแบบมำ เพ่ือให้ท ำงำนบนอุปกรณ์ที่มี 

หน่วยควำมจ ำ(Memmory), หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) และพลังงำน(Battery)ที่จ ำกัด ซึ่งกำรท ำงำนของ 
Darvik Virtual Machine จะท ำกำรแปลงไฟล์ที่ต้องกำรท ำงำน ไปเป็นไฟล์ .DEX ก่อนกำรท ำงำน เหตุผลก็
เพ่ือให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นเมื่อใช้งำนกับ หน่วยประมวลผลกลำงที่มีควำมเร็วไม่มำก ส่วนต่อมำคือ Core 
Libraries ที่เป็นส่วนรวบรวมค ำสั่งและชุดค ำสั่งส ำคัญ โดยถูกเขียนด้วยภำษำจำวำ (Java Language) 

Linux Kernel  คือ  ส่วนที่เป็นแกนหลักหรือเคอร์เนล (Kernel)  ของแอนดรอยด์นั้น  ก็คือลินุกซ์  ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติกำรที่สร้ำงโดย  Linus Torvalds ใน พ.ศ. 2534  ปัจจุบันสำมำรถพบกับลินุกซ์ได้ในทุกสิ่งทุก
อย่ำงตั้งแต่นำฬิกำไปจนถึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ 

ส่วนของ Linux Kernel  นี้จะท ำหน้ำที่เป็น Hardware Abstraction Layer  กล่ำวคือ  เป็นตัวกลำง
ระกว่ำงฮำร์ดแวร์กับส่วนของซอฟต์แวร์ที่อยู่ถัดขึ้นไป  และท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆ ของเครื่อง  
เช่น  กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ (Memoroy Management)  กำรจัดกำรโพรเซส (Process Management)  
กำรจัดกำรกำรเชื่อมต่อเครือข่ำว (Networking)  เป็นต้น  โดยที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นสำมำรถที่จะพอร์ต (Port) 
แอนดรอยดใ์ห้ไปรันบนฮำร์ดแวร์แบบต่ำงๆ ได้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Linux Kernel นี้ 

สรุปก็คือ  แอนดรอยด์หรือระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  คือระบบปฏิบัติกำรที่พัฒนำมำจำกลินุกซ์  
เพ่ือน ำมำใช้ส ำหรับเป็นระบบปฏิบัติกำรบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสมำร์ทโฟน  เป็นระบบปฏิบัติกำรที่มีพ้ืนฐำน
อยู่บนมำตรฐำนเปิด หรือแบบเปิดรหัส (Open Source)  ผู้ผลิตสำมำรถปรับแต่งแอนดรอยด์ให้เหมำะสมกับ
ฮำร์ดแวร์ของผู้ผลิตเองได้ 

ภำษำหลักที่ใช้ในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์คือภำษำจำวำ (Java)  โดย
ที่นักพัฒนำแอพพลิเคชั่นสำมำรถที่จะเรียกใช้ควำมสำมำรถต่ำงๆ ของแอนดรอยด์โดยผ่ำนทำง Android SDK 
ที่กูเกิ้ลได้เตรียมไว้ให้  โดยภำษำจำวำ (Java) ของแอนดรอยด์ที่จะรันอยู่ใน Dalvik Virtual Machine  ซึ่งก็
คือ Java Virtual Machine (JVM) ในแบบเฉพำะของแอนดรอยด์เอง 
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2.3 Ionic Framework 3 
 

 
รูปที่ 2.3  Ionic Framework 

 
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ  ได้แก่  Native กับ Cross-platform  โดย

ที่แบบ Native นั้นได้รับควำมนิยมมำกที่สุด  เนื่องจำกเป็นกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นติดต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
หรือสมำร์ทโฟนโดยตรง  ท ำให้กำรใช้งำนมีควำมลื่นไหล และตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ดี  แต่กำรพัฒนำแบบ 
Native นั้นมีข้อเสียตรงที่เป็นกำรพัฒนำ 1 ครั้งต่อ 1 แพลทฟอร์ม  จึงท ำให้เสียเวลำ และใช้งบประมำณใน
กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่นค่อนข้ำงมำก 

ส่วนในแบบ Cross-platform  นั้นแอพพลิเคชั่นที่ได้สำมำรถน ำไปใช้ได้หลำยระบบปฏิบัติกำร  ทั้งบน
ระบบ iOS, Android และ Windows phone  โดยกำรพัฒนำเพียงครั้งเดียว  จึงเหมำะกับองค์กรธุรกิจเป็น
อย่ำงมำก  ด้วยเทคโนโลยีของ Cross-platform  ที่ใช้ HTML, CSS, SASS และ Javascript  เป็นหลัก  ท ำให้
ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับนักพัฒนำมือใหม่  โดยที่นักพัฒนำที่มีพ้ืนฐำนด้ำนกำรท ำเว็บไซต์มำอยู่ก่อนแล้ว  จะ
ท ำให้สำมำรถพัฒนำได้ง่ำย 

ในปัจจุบันโมบำยแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก  เนื่องจำกเป็น
โปรแกรมขนำดเล็กที่ติดตั้งใช้งำนได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสมำร์ทโฟน  ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย  
สะดวก  และรวดเร็ว  อีกทั้งปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมใช้สมำร์ทโฟนมำกกว่ำคอมพิวเตอร์ค่อนข้ำงมำก  ดังนั้น
ธุรกิจหรือกิจกรรมต่ำงๆ จะถูกขับเคลื่อนด้วย โมบำยแอพพลิเคชั่นมำกขึ้นเรื่อยๆ  นักพัฒนำโปรแกรมต่ำงๆ ก็
เริ่มหันมำสนใจกำรพัฒนำโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่มำกขึ้น  ซึ่งกำรพัฒนำส่วนใหญ่ก็จะไปพัฒนำ
ระบบปฏิบัติกำร Android กับ iOS โดยตรงและเป็นส่วนใหญ่  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโมบำย
แอพพลิเคชั่นที่มีอยู่อย่ำงหลำกหลำย  ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่ต้องกำร  รวมไปถึงรูปแบบกำรใช้
งำน  ซึ่งในที่นี้จะกล่ำวถึง Ionic Framework ที่จะเป็นตัวช่วยให้ สำมำรถสร้ำงแอพพลิเคชั่นได้ครั้งเดียวต่อ
หลำยระบบปฏิบัติกำร 

ประเภทของ Mobile Application 
Native Mobile Application  เป็นกำรสร้ำงแอพที่เรียกใช้งำนทรัพยำกรต่ำงๆ ในเครื่องเพ่ือใช้

ท ำงำน ซึ่งต้องเรียกใช้ผ่ำนระบบปฏิบัติกำรของตัวเอง ซึ่งแต่ละระบบปฏิบัติกำรก็จะมีค ำสั่งเรียกใช้ที่ต่ำงกัน 
ยกตัวอย่ำงกำรเรียกใช้กล้องของโทรศัพท์ กำรใช้ iOS จะมีค ำสั่งเฉพำะของ iOS หรือ Android ก็จะใช้ค ำสั่ง
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ของ Android เอง ดั้งนั้นเวลำเขียน Native Application ก็จะแยกเป็นไปตำมระบบปฏิบัติกำร ซึ่งข้อดีก็คือ 
สำมำรถท ำงำนได้เร็ว เพรำะว่ำสำมำรถเขียนโปรแกรมไปติดต่อเรียกใช้สนองระบบปฏิบัติกำรได้โดยตรง 
ข้อเสีย คือหำกท ำมำกกว่ำ 1 ระบบปฏิบัติกำรต้องเขียนแยกกันซึ่งใช้เวลำในกำรพัฒนำมำกกว่ำเดิม 

Moblie Web Application  เป็นกำรเขียนหน้ำเว็บไซต์ที่ขนำดเท่ำหน้ำจอสมำร์ทโฟนซึ่งไม่ต้องมีกำร
ติดต่อกับทรัพยำกรในเครื่องมำกนัก เป็นกำรเปิดดูข้อมูล กรอกข้อมูล ท ำงำนผ่ำน Server ซึ่งแทบจะไม่ได้
เกี่ยวข้องอะไรกับตัวระบบปฏิบัติกำรมำกนัก แต่ต้องเอำมำลงในระบบปฏิบัติกำรเป็นเพรำะว่ำ อำจจะแยกกำร
ใช้งำนตำมส่วนต่ำงๆ ได้ง่ำยขึ้น และ เฉพำะเจำะจงมำกข้ึน 

Hybrid Mobile Application  เป็นกำรเขียนแอพแบบลูกครึ่ ง   ผสมผสำนระหว่ำง Native 
Application และ Web Application เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำนซ้ ำซ้อนระหว่ำงระบบปฏิบัติกำร ซึ่งเขียน
แอพครั้งเดียวสำมำรถใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติกำร โดย Ionic Framework ถูกสร้ำงมำเพ่ือเป็น Hybrid App 
สำมำรถท ำเป็น Web App แล้วเรียกใช้ทุกทรัพยำกรของระบบปฏิบัติกำรนั้นๆ ได้อย่ำงอิสระ 

 

รูปแบบการท างานของ Hybrid mobile application 
(วิชำญ ทุมทอง) กล่ำวว่ำ ไฮบริดจ์โมบำยแอพพลิเคชั่นถูกออกแบบมำเพ่ือให้รองรับกำรใช้งำนกับทุกๆ 

ระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์เคลื่อนที่ในกำรพัฒนำแค่ครั้งเดียว  ท ำให้ไม่เสียเวลำในกำรพัฒนำ  ซึ่งในปัจจุบัน
แอพพลิเคชั่นประเภทนี้ยังสำมำรถเรียกใช้งำนทรัพยำกรของเครื่องสมำร์ทโฟนได้  เช่น  พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลบน
เครื่อง  รำยชื่อผู้ติดต่อ  GPS  หรือกล้อง เป็นต้น 

รูปแบบกำรท ำงำนของไฮบริดจ์โมบำยแอพพลิเคชั่น  เมื่อเปิดใช้งำนจะเรียกใช้คอมโพเนนท์ที่มีชื่อว่ำ 
Webview ผ่ำน API  ซึ่งเป็นเว็บบรำวเซอร์ที่แสดงผลในขอบเขตของแอพพลิเคชั่น  ซึ่งจะแสดงผลรหัสค ำสั่ง
ไฟล์เอกสำร HTML  ภำษำ CSS  และ Javascript  ซึ่งหมำยถึงกำรพัฒนำเว็บเพจให้อยู่ภำยในแอพพลิเคชั่น  
เพ่ือให้คอมโพเนนท์ดังกล่ำวดึงไปแสดงผล  ซึ่งผู้พัฒนำสำมำรถใช้งำน Adobe PhoneGap หรือ Apache 
Cordova  เพ่ือส่งออกไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นของแต่ละระบบปฏิบัติกำรได้  เช่น  แอนดรอยด์
จะใช้ไฟล์ที่มีส่วนขยำยเป็น .apk เป็นต้นดังภำพ 

 

 
รูปที ่2.4  กำรท ำงำนของ Cordova 

ที่มำ : https://www.samirkamble.com/installing-and-setting-up-apache-cordova-phonegap-
environment/ 
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 Adobe PhoneGap และ Apache Cordova 
 

 
รูปที่ 2.5  Apache Cordova 

 
 PhoneGap และ Cordova  มีรูปแบบกำรท ำงำนที่เหมือนๆ กัน  ซึ่งเดิมที PhoneGap เป็นโครงกำร
ของบริษัทของ Nitobi ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบเปิดรหัส (Open source)  และถูกซื้อไปโดยบริษัท Adobe  เพ่ือ
รวมเข้ำกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver  ส่วน Cordova  เป็นโครงกำรที่ถูกแยกออกมำและพัฒนำเป็น
ซอฟต์แวร์หลำยตัว เช่น Visual Studio Code หรือ Jet Brain  เป็นต้น  และยังถูกรวมไว้กับเฟรมเวิร์คส ำหรับ
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่น เช่น Ionic framework เป็นต้น 
 Cordova  จะท ำงำนคล้ำยกับเว็บบรำวเซอร์ซึ่งจะไปดึงส่วนของ WebView  จำก API ของแต่ละ
ระบบปฏิบัติกำรมำใช้งำนในรูปแบบของเนทีฟแอพพลิเคชั่น  หลังจำกนั้นจะท ำกำรเรียกไฟล์ HTML ที่พัฒนำ
ไว้มำแสดงผล  ซึ่งรวมไปถึง CSS  และ Javascript  และจะบีบอัดรวมไฟล์ทั้งหมดและส่งออกไฟล์ให้อยู่ใน
รูปแบบของแอพพลิเคชั่นตำมแต่ละระบบปฏิบัติกำร  และฝังรหัส HTML ไว้ข้ำงในแอพพลิเคชั่นนั้นๆ  

Cordova  มีคุณสมบัติที่สำมำรถรองรับระบบปฏิบัติกำรที่หลำกหลำย  เช่น  Android, iOS, 
Windows Phone เป็นต้น   
 

 Ionic Framework 
Ionic Framework เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแอพพลิเคชั่นส ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  หรือท่ีเรียกกันว่ำ 

โมบำยแอพพลิเคชั่น (Mobile application)  ซึ่งสำมำรถพัฒนำได้โดยใช้ภำษำพ้ืนฐำน เช่น HTML , CSS และ 
JavaScript ในกำรพัฒนำ ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ค่อนข้ำงง่ำย อีกทั้งมีกำรใช้ Command-line interface ( CLI 
) เข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรดูแลบริกำรต่ำงๆ ในกำรสร้ำงหน้ำ หรือ กำรติดตั้งให้ง่ำยขึ้น  และยังสำมำรถส่งออก
รหัสค ำสั่งที่พัฒนำเสร็จแล้วให้อยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่รองรับระบบปฏิบัติกำรที่หลำกหลำย  ทั้ง
ระบบปฏิบัติกำร Android, iOS และ Windows Mobile 
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Ionic Framework ถูกเริ่มใช้เมื่อปี 2013 และได้เติบโตเร็วมำก เป็น UI Component ที่ไม่ใช่เป็น 
เพียงกำรพัฒนำของ Web Application เท่ำนั้น แต่เป็นกำรสร้ำง HTML CSS และ JS เพ่ือสำมำรถใช้งำน
ทรัพยำกรของเครื่องได้ด้วย (ภำณุพงศ์ ศุภะรัชฏเดช 2560) 

Ionic Framework  มีกำรบริหำรจัดกำรบริกำรต่ำงๆ โดยใช้รหัสค ำสั่ง CLI (Command Line 
Interface : CLI)  ในปัจจุบันมีกำรพัฒนำถึงเวอร์ชั่นที่ 4  ซึ่งมีกำรปรับปรุงให้เขียนรหัสค ำสั่งที่สั้นลงและมี
ควำมกระชับมำกยิ่งขึ้น  ท ำงำนได้ดียิ่งขึ้น  มีส่วนประสำนงำนกับผู้ใช้ที่สวยงำม (Graphic User Interface: 
GUI)  และยังเลือกใช้งำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับกำรยอมรับและนิยมในปัจจุบัน เช่น Angular และ SASS 
เป็นต้น  มีเว็บไซต์หลักคือ https://ionicframework.com/ 

 

 
รูปที่ 2.6  เว็บไซต์หลักของ Ionic Framework 

 

(เอกนรินทร์ ค ำคูณ 2559) กล่ำวว่ำ  Ionic Framework 3  เป็น Mobile Framework สมัยใหม่ที่
ช่วยให้เรำพัฒนำ Mobile Application  ได้อย่ำงรวดเร็วและง่ำย  โดยมีแนวคิดในกำรพัฒนำคือ  กำรพัฒนำ 
Mobile Application ให้เหมือนกับพัฒนำ Web Application  โดยที่นักพัฒนำแต่ละคนจะต้องมีควำมรู้
พ้ืนฐำนในด้ำน HTML, CSS และ Javascript (JS ES6)  มำแล้วถึงจะสำมำรถเรียนรู้ Ionic ได้อย่ำงรวดเร็ว 
 

ข้อดีของการพัฒนา Mobile Application ด้วย Ionic Framework 3 
1.  เป็นซอร์ฟแวร์แบบเปิด (Open source) ซึ่ง Ionic เปิดให้ใช้งำนได้ฟรี  ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่ได้รับ

ควำมนิยมและมีกำรพัฒนำคุณสมบัติอย่ำงต่อเนื่อง  
2.  มีชุมชน (Community) ที่เข้มแข็งส ำหรับตอบค ำถำม ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนเฟรมเวิร์ค

และแก้ไขปัญหำให้โดยทีมนักพัฒนำจำกท่ัวโลก 
3.  แอพพลิ เคชั่นเดียวสำมำรถรองรับทุกๆ ระบบปฏิบัติกำร (One app many platforms)  

นักพัฒนำสำมำรถส่งออกแอพพลิเคชั่นที่พัฒนำให้รอบรับกำรท ำงำนในทุกๆ ระบบปฏิบัติกำร ซึ่งสำมำรถอัพ
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โหลดขึ้นสโตร์ของระบบปฏิบัติกำรนั้นๆ ได้อีกด้วย  ท ำให้ลดระยะเวลำในกำรพัฒนำ  รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดข้ึนระหว่ำงกำรพัฒนำ 

4.  รองรับกำรสร้ำงคอมโพเนนท์ (Component creation)  นักพัฒนำสำมำรถก ำหนดรูปแบบกำร
แสดงผล หรือออกแบบหน้ำจอส่วนประสำนงำนกับผู้ใช้ได้อย่ำงอิสระ เช่น กำรออกแบบไอคอน ภำพหน้ำจอ
ต้อนรับ ก ำหนดควำมกว้ำง หรือควำมสูง เป็นต้น 

5.  รองรับกำรแสดงผลในหลำกหลำยบรำวเซอร์ (Comprehensive browser support)  ซึ่งเฟรม
เวิร์คมีกำรเรียนใช้งำน WebView เพ่ือน ำไฟล์เอกสำร HTML มำแสดงผลในขอบเขตของแอพพลิเคชั่น  ซึ่ง
เปรียบเสมือนบรำวเซอร์ส ำหรับเรียกดูเว็บไซต์  ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติกำรจะมีรูปแบบกำรแสดงผลที่แตกต่ำง
กัน  แต่ด้วยคุณสมบัติของ Cordova  ที่ได้ปรับปรุงคุณสมบัติให้มีกำรเรียกใช้งำนปลั๊กอิน Crosswalk  เพ่ือให้
รองรับกำรแสดงผล HTML5, CSS  รวมไปถึงควำมสำมำรถอ่ืนๆ ของเว็บ  และยังเพ่ิมควำมเร็วในกำรแปล
ควำมหมำยของค ำสั่ง HTML  ท ำให้รองรับกำรแสดงผลบนแอพพลิเคชั่นที่สวยงำม รวดเร็ว ไม่ผิดเพี้ยน  ท ำให้
รองรับกำรแสดงผลในทุกๆ บรำวเซอร์ 

6.  มีส่วนประสำนงำนกับผู้ใช้ที่สวยงำม (UI Design)  มีส่วนประสำนงำนให้เลือกใช้งำนที่ครบถ้วน  
หลำกหลำย  และใช้งำนได้ง่ำย  ซึ่งเรียกใช้งำนโดยใช้ค ำสั่ง HTML  ตกแต่งโดยใช้ภำษำ CSS  และก ำหนด
รูปแบบกำรท ำงำนโดยใช้ Javascript  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยในหมู่พัฒนำเว็บไซต์อยู่แล้ว  เช่น  กำรเรียกใช้งำนปุ่ม  
ฟอร์ม  สไลด์เมนู  แท็บ  หรือกล่องข้อควำม เป็นต้น  และยังปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงผลให้ในแต่ละ
ระบบปฏิบัติกำรแบบอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 2.7  ส่วนประสำนงำนกับผู้ใช้ Ionic Framework  

(Jeremy Wilken, 2559) 
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 7.  ใช้เทคโนโลยีส ำหรับนักพัฒนำที่ได้รับกำรยอมรับ (Web Technology)  ซึ่งนอกจำกใช้ภำษำ
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำแล้ว ยังมีกำรเลือกใช้เฟรมเวิร์คส ำหรับกำรพัฒนำที่เป็นที่นิยมอย่ำงกว้ำงขวำง เช่น 
Angular และ SASS เป็นต้น  ท ำให้รองรับกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นที่หลำกหลำยรูปแบบ 
 8.  เครื่องมือใช้งำนง่ำย (Simple to use)  เช่น กำรลำงวำง  รองรับกำรแจ้งเตือน  มีไลบรำรีส ำหรับ
เรียกใช้ภำพไอคอนที่สวยงำมและหลำกหลำย  และเครื่องมือส ำหรับจัดกำรบริกำรต่ำงๆ ของเฟรมเวิร์คผ่ำน
ค ำสั่งแบบ CLI 
 

 การท างานของ Ionic Framework 
 Ionic Framework ได้ออกแบบเครื่องมือเพ่ือให้สำมำรถสร้ำงแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
อย่ำงรวดเร็ว  ง่ำย  และสวยงำม  ซึ่ง Ionic Framework  ได้เพ่ิม Angular ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คส ำหรับกำร
พัฒนำแอพพลิเคชั่นบนเว็บ (Web application framework)  และกำรส่งออกแอพพลิเคชั่นจะใช้ Cordova  
เพ่ือจัดองค์ประกอบให้อยู่ในรูปแบบของ Native application  (วิชำญ ทุมทอง) 
 

รูปแบบกำรท ำงำนของ Ionic Framework ประกอบไปด้วย 

 

รูปที่ 2.8  กำรท ำงำนของ Ionic Framework  
(Jeremy Wilken, 2559) 

 
1. อุปกรณ์ (Device)  คือ  อุปกรณ์ส ำหรับเรียกใช้งำนแอพพลิเคชั่น ซึ่งมำจำกกำรติดตั้งลงบน

ระบบปฏิบัติกำรของอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งแอพพลิเคชั่นจะถูกดำวน์โหลดและติดตั้งจำกสโตร์ของแต่
ละระบบปฏิบัติกำร  ซึ่งจะก ำหนดให้ API  ส ำหรับแอพพลิเคชั่นสำมำรถเข้ำถึงและใช้งำน
ทรัพยำกรภำยในอุปกรณ์ เช่น GPS  กล้องถ่ำยภำพ  พื้นที่จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น 

2. Cordova app wrapper  เป็นส่วนที่โหลดเนทีฟแอพพลิเคชั่นขึ้นมำเพ่ือเรียกใช้งำน WebView  
ซึ่ง Cordova จะไปเรียกเอกสำร HTML  ขึ้นมำเพ่ือประมวลผลค ำสั่งและแสดงผลในส่วนของ 
WebView  นั้น ซึ่งรวมไปถึงเอกสำร CSS  และ Javascript ด้วย  ซึ่งกำรท ำงำนแบบนี้เรียกว่ำ 
Hybrid application  ที่สำมำรถท ำงำนแบบข้ำมระบบปฏิบัติกำรได้ 

3. Cordova javascript API  เป็นเสมือนสะพำนที่เชื่อมต่อระหว่ำงแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ที่
แสดงผล ซึ่ง Javascript API  จะท ำงำนอยู่ส่วนด้ำนหลังระหว่ำงกำรประมวลผล  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ท ำให้เว็บแอพพลิเคชั่น  ที่อยู่ภำยในสำมำรถท ำงำนร่วมกันกับเนทีฟแอพพลิเคชั่นของ
แต่ละระบบปฏิบัติกำร 
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4. Angular  เป็นเฟรมเวิร์คส ำหรับพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นที่นิมยมอย่ำงแพร่หลำย  ซึ่งจะช่วย
ให้เว็บแอพพลิเคชั่นที่แสดงผลอยู่ในส่วนของ WebView  สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยใน เพ่ือน ำมำแสดงผลที่หน้ำจอแอพพลิเคชั่น 

5. Ionic  เป็นส่วนที่สร้ำงหน้ำจอส ำหรับประสำนงำนกับผู้ใช้ (Graphic User Interface)  ซึ่งจะถูก
พัฒนำร่วมกันกับ Angular  เพ่ือใช้ในกำรออกแบบหน้ำจอ  ซึ่งจะรวมไปถึงกำรสร้ำงแท็บ  ปุ่ม  
ระบบน ำทำงของแอพพลิเคชั่น  เมนูต่ำงๆ ซึ่ง Ionic จะรวบรวมเครื่องมือเพ่ือให้ผู้พัฒนำได้
เลือกใช้งำนได้อย่ำงสะดวก  ง่ำย  และสวยงำม  เพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลภำยในแอพพลิเคชั่นได้
อย่ำงมีประสิทธิ์ภำพ 

 

ตัวอย่างของ Application ที่พัฒนาจาก Ionic Framework 

 
รูปที่ 2.9  ตัวอย่ำงแอพพลิเคชั่นที่พัฒนำโดย Ionic Framework  

(https://showcase.ionicframework.com/apps/top) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการส ารวจ 

 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งำน Mobile Application NSRU Mentor บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำร Android เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจโดยมุ่งศึกษำควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน  โดยมีรำยละเอียด  ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
 

3.1 วิธีการด าเนินการส ารวจ 
กำรส ำรวจในครั้งนี้  เป็นกำรใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือ เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ NSRU Mentor 
 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรในกำรส ำรวจในครั้งนี้ คือ อำจำรย์ที่ปรึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งมี

ฐำนข้อมูลอยู่ในระบบงำนทะเบียนและประมวลผล  ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวม เพ่ือใช้ในกำรส ำรวจในครั้งนี้   ผู้ส ำรวจได้สร้ำงแบบสอบถำมด้วย

ตัวเอง  โดยศึกษำรูปแบบจำกกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน  เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรศึกษำของผู้ส ำรวจ  แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลกำรใช้งำนและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  ได้แก่  ระบบปฏิบัติกำรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  คณะที่สังกัด  ระยะเวลำกำรใช้โทรศัพท์ต่อวัน 

ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ NSRU Mentor ส ำหรับ Android 
ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค ำแนะน ำอ่ืนๆ 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจ คือ แบบสอบถำมจ ำนวน 1 ชุด  โดยกำรวัดควำมพึงพอใจ  ใช้มำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับ  โดยมีหลักเกณฑ์กำรให้ระดับคะแนนดังนี้ 
คะแนน       ระดับความพึงพอใจ 

  4.51 – 5.00 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
  3.51 – 4.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำก 
  2.51 – 3.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
  1.51 – 2.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
  0.00 – 1.50 หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลในเดือน สิงหำคม 2561 โดยแบบสอบถำมออนไลน์ไปยังกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 169 ชุด 
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3.4 การประมวลผลข้อมูล 
เมื่อท ำกำรเก็บรวบรวมแบบสอบถำม ผู้วิจัยได้ท ำกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของข้อมูลที่ได้ และน ำ

ข้อมูลมำด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
 1.แบบสอบถำมทุกชุดจะผ่ำนกำรลงรหัสที่ผู้ส ำรวจได้สร้ำงขึ้น เสร็จแล้วจึงรวบรวมเพ่ือ

ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูล 
 2.น ำข้อมูลที่ได้มำท ำกำรประมวลผลทำงสถิติ 

 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ตำมควำมเหมำะสมของข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้ในกำรอธิบำยค่ำของข้อมูลที่เป็นร้อยละและควำมถี่ 
  1.1 ร้อยละ (Percentage) 
    สูตร 

     % =  
𝑛×100

𝑁
 

 

     % =  
จ ำนวนที่มี

จ ำนวนทั้งหมด
× 100 

 

     %  =  ค่ำร้อยละ 
     𝑛  =  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
     𝑁  =  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 
 

 2. สถิติเชิงอนุมำนใช้ในกำรหำควำมสัมพันธ์ของตัวแปร และพิสูจน์สมมติฐำนของกำรวิจัย สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และค่ำเฉลี่ย (Mean) 
  2.1 ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

   สูตร  𝑆𝐷 =  
√𝑛 ∑ 𝑓𝑥2−(∑ 𝑓𝑥2)

𝑛(𝑁−1)
 

 

     𝑆𝐷  =  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
     ∑ 𝑓𝑥  =  ผลรวมของควำมถี่ค่ำเฉลี่ย 
     𝑁  =  จ ำนวนข้อมูล 
     𝑥  =  ค่ำเฉลี่ย 
     𝑓  =  ควำมถี่ 
 

  2.2 ค่ำเฉลี่ย (Mean) 

   สูตร  �̅� =  
∑ 𝑓𝑥

𝑁
 

     �̅�  =  ค่ำเฉลี่ย 
     𝑓  =  ควำมถี่ 
     ∑ 𝑓𝑥  =  ผลรวมของควำมถี่ค่ำเฉลี่ย 
     𝑁  =  ผลรวมทั้งหมดของควำมถี่ คือ ข้อมูลทั้งหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ NSRU Mentor ส ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอน

ดรอยด์ ที่พัฒนำโดยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ผู้ส ำรวจใช้
แบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวน 169 ชุด  ซึ่งใน 169 ชุด  ผู้ส ำรวจจะให้ผู้ตอบแบบสอบถำม
เฉพำะผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น  และได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ปรำกฎผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับ  ระบบปฏิบัติกำรของ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  คณะที่สังกัด  ระยะเวลำกำรใช้โทรศัพท์ต่อวัน 
 ส่วนที่  2  กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมถึงพอใจของ NSRU Mentor  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถำมจะเป็นเฉพำะผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น 
 ส่วนที่ 3  ควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือค ำแนะน ำอ่ืนๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถำมจะเป็นเฉพำะผู้ที่
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น 
 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   คณะที่สังกัด  ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ต่อวัน 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ ำนวนของผู้ใช้ระบบปฏิบัติกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ระบบปฏิบัติการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. Android 248 70.86 
2. iOS 88 25.14 
3. Windows 14 4.00 

รวม 350 100.00 
 
 จำกตำรำงที่ 4.1  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมของทั้งหมด 350 คน  เมื่อน ำมำวิเครำะห์
ข้อมูลจะพบว่ำ 
 ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ จ ำนวน 
248 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.86  ใช้ระบบปฏิบัติกำรไอโอเอส จ ำนวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.14  และใช้
ระบบปฏิบัติกำรวินโดว์ จ ำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00  ซึ่ง NSRU Mentor ถูกพัฒนำขึ้นมำส ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น  ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้นจึงจะสำมำรถ
ตอบแบบสอบถำมถัดไปได้  เมื่อประมวลผลแล้วจะพบว่ำเหลือผู้ตอบแบบสอบถำมถัดไปจ ำนวน 248 คน  จำก
ทั้งหมด 350 คน 
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ตารางที่ 4.2  แสดงจ ำนวนคณะที่สังกัดและระยะเวลำกำรใชโ้ทรศัพท์เคลื่อนที่ (เฉพำะระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะที่สังกัด 
คณะครุศำสตร์ 30 12.10 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 72 29.03 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 64 25.81 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 32 12.90 
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 50 20.16 

รวม 248 100.00 
ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยต่อวัน 
1-3 ชั่วโมง/วัน 62 25.00 
4-6 ชั่วโมง/วัน 108 43.55 
7-9 ชั่วโมง/วัน 78 31.45 

รวม 248 100.00 
 

 จำกตำรำงที่ 4.2  จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้งำนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
ทัง้หมด 248 คน  เมื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลจะพบว่ำ 
 ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้ที่อยู่สังกัดคณะครุศำสตร์
จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10  สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.03  สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81  สังกัดคณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90  และสังกัดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 ตำมล ำดับ  ซึ่งมีกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นระยะเวลำ
ต่อวันดังนี้  4-6 ชั่วโมงต่อวัน จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55  7-9 ชั่วโมงต่อวัน จ ำนวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.45  และ 1-3 ชั่วโมง/วัน จ ำนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  ตำมล ำดับ 
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ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถึงพอใจของ NSRU Mentor โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 
   จะเป็นเฉพาะผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น 
 

ตารางท่ี 4.3  ควำมพึงพอใจกำรใช้แอพพลิเคชัน NSRU Mentor (เฉพำะระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น) 
ประเด็น คะแนน Std. แปรผล 

1. แอพพลิเคชั่นใช้งำนได้ง่ำย 4.43 0.767 มำก 
2. แอพพลิเคชั่นแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่ำย 4.32 0.870 มำก 
3. แอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 4.31 0.876 มำก 
4. แอพพลิเคชั่นท ำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ 

4.40 0.873 มำก 

5. แอพพลิเคชันออกแบบสวยงำม ทันสมัย 4.36 0.887 มำก 
6. แอพพลิเคชันใช้ภำษำสื่อควำมเข้ำใจถูกต้อง 4.40 0.854 มำก 
7. ควำมพึงพอใจโดยรวมของกำรใช้งำน NSRU 
Mentor 

4.37 0.850 มำก 

รวม 4.37 0.854 มาก 
 

จำกตำรำงที่ 4.3 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้งำนระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์
ทั้งหมด 248 คน  เมื่อน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลจะพบว่ำ 
 เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจโดยรวม  กลุ่มตัวอย่ำงให้คะแนนประมวลผลอยู่ที่ 4.37  คะแนน อยู่ใน
ระดับมำก  และเมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล ำดับแรก  ได้แก่  แอพพลิ เคชั่นใช้งำนได้ง่ำย อยู่ที่
ระดับมำก  (X̅ = 4.43)  แอพพลิเคชั่นท ำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์และแอพพลิเคชันใช้ภำษำ
สื่อควำมเข้ำใจถูกต้อง อยู่ที่ระดับมำก  (X̅ = 4.40)  และแอพพลิเคชันออกแบบสวยงำม ทันสมัย อยู่ที่ระดับมำก 
 (X̅ = 4.36)   
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ส่วนที่ 3  ความคิดเหน็  ข้อเสนอแนะ  หรือค าแนะน าอ่ืนๆ 
 

ตารางท่ี 4.4  ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือค ำแนะน ำอื่นๆ 
ข้อเสนอแนะ จ านวน 

แจ้งเตือนระยะเวลำกำรสอบและอบรมประกันคุณภำพภำษำอังกฤษ 2 
มีทุกอย่ำงเหมือนเว็บไซต์ 4 
กำรแจ้งเตอืนนักศึกษำติด E I , นักศึกษำจะไปจบทันเวลำ เกรดเฉลี่ยไม่ถึงมีแนวโน้มจะไม่จบ
หรือโดนรีไทร์ 

5 

กำรแจ้งเตือนปฏิทินวิชำกำร เช่น กำรจองรำยวิชำ กำรลงทะเบียน ให้กับนักศึกษำที่ดำวน์
โหลดแอพลิเคชัน เพ่ือควำมสะดวก และประหยัด กำรใช้กระดำษ รวมทั้งควำมล่ำช้ำที่ต้อง
แจ้งเปน็เอกสำรมำยัง อ.ที่ปรึกษำ 

3 

สำมำรถสื่อสำรส่งข้อควำมกับนักศึกษำทั้งชั้นเรียนได้ทุกคน โดยที่นักศึกษำไม่ต้องสมัคร
มำร่วมกลุ่มทีละคน เพรำะถ้ำนักศึกษำต้องสมัครเข้ำร่วมกลุ่ม อำจท ำให้นักศึกษำที่ไม่สมัคร
เข้ำมำในกลุ่มขำดกำรรับข่ำวสำรได้ นอกจำกนี้นักศึกษำคนใดที่ลำออกหรือหมดสิทธิ์เรียนจะ
ถูกคัดออกจำกกลุ่มโดยอัตโนมัติ คงเหลือแสดงเฉพำะจ ำนวนนักศึกษำ ที่เรียนจริงเท่ำนั้น 

4 

รำยละเอียดอีเมลนักศึกษำ 1 
ระบบเช็คชื่อ นักเรียนเข้ำชั้นเรียน 1 
ข้อมูลที่จะติดต่อนักศึกษำ ข้อมูลผลกำรลงทะเบียน กำรเรียน ข้อมูลที่ เรียนจบมำจำกไหน ที่
อยู่ปัจุบัน เช่น หอพัก หรือบ้ำนเช่ำ เพ่ือนสนิท หรือ คนที่จะติดต่อได้ เวลำที่ ฉุกเฉิน 
เป้ำหมำยในอนำคต อำชีพของผู้ปกครอง เบอร์ โทร ติดต่อ พ่อ แม่ รำยได้ และรำยจ่ำย ใน 
แต่ละเดือน ได้มำจำกไหน กำรได้รับทุนกำรศึกษำ กิจกรรม หรือ ชุมนุมเป็นสมำชิก 

10 

ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 2 
ระบบนัดหมำยกำรสอนชดเชย 1 
ส่งข้อมูลต่ำงๆใหน้ักศึกษำได้จำกApp 5 
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ 10 
มีแอปเชื่อมโยงระหว่ำงที่ปรึกษำกับนักศึกษำโดยตรง 3 
รำยชื่อนักศึกษำที่มีโอกำสจะพ้นสภำพ 5 
อยำกให้มีแบบฟอร์มที่ใช้printออกมำลงคะแนนด้วยมือ ที่ควำมสะดวกในกำรเขียนเกรดด้วย
มือก่อนคีย์ในระบบค่ะ 

3 

ควรมีกำรพัฒนำให้ครบทุกระบบปฏิบัติกำร 4 
เป็นสิ่งที่ดีและเหมำะสม เนื่องจำกปัจจุบัน โทรศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำและสำมำรถ
ติดตำมของนักศึกษำได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น 

1 

อยำกให้ท ำระบบแจ้งเตือนเวลำนักศึกษำส่งค ำร้องให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ และสร้ำงมำตรกำรที่
เข้มงวดเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรคลิก approved ทุกงำนให้นักศึกษำ 

3 

ในกำรพิมพ์ค ำร้อง / ลงทะเบียนล่ำช้ำ / ขอจ่ำยค่ำเทอม ให้ท ำในระบบทั้งหมด อยำกให้ลด
กำรใช้กระดำษและให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเซ็น เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 

2 
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ข้อเสนอแนะ จ านวน 
กำรน ำระบบแอพพลิเคชั่นเข้ำมำใช้ในสถำบันกำรศึกษำในยุค 4.0 เป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำก ระบบ
จึงควรพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้ใช้งำนง่ำย ครอบคลุม ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ดีจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกรณ์ของสถำบันและกำรเข้ำถึงนักศึกษำในกำรให้ค ำปรึกษำ รวมถึงก้ำวผ่ำนขีดจ ำกัด
ในด้ำนเวลำอีกด้วย 

1 

อยำกให้มี application แบบนี้ส ำหรับประชำสัมพันธ์ข่ำวๆ เกี่ยวกับระบบงำนส ำหรับ
อำจำรย์ กำรแจ้งข่ำวกำรลงทะเบียนล่ำช้ำ ของ นักศึกษำที่สอนวิชำเอกอ่ืนๆด้วย 

1 

รวม 71 
 

จำกตำรำงที่ 4.4  กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 71 คน  รวมทุกระบบปฏิบัติกำรจำกทั้งหมด 350 คน  ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน NSRU Mentor เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่  ข้อมูลที่จะติดต่อ
นักศึกษำ ข้อมูลผลกำรลงทะเบียน กำรเรียน ข้อมูลที่ เรียนจบมำจำกไหน ที่อยู่ปัจุบัน เช่น หอพัก หรือบ้ำน
เช่ำ เพ่ือนสนิท หรือ คนที่จะติดต่อได้ เวลำที่ ฉุกเฉิน เป้ำหมำยในอนำคต อำชีพของผู้ปกครอง เบอร์ โทร 
ติดต่อ พ่อ แม่ รำยได้ และรำยจ่ำย ใน แต่ละเดือน ได้มำจำกไหน กำรได้รับทุนกำรศึกษำ กิจกรรม หรือ ชุมนุม
เป็นสมำชิก และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ  จ ำนวน 10 คน  รองลงมำกำรแจ้งเตือนนักศึกษำติด E 
I , นักศึกษำจะไปจบทันเวลำ เกรดเฉลี่ยไม่ถึงมีแนวโน้มจะไม่จบหรือโดนรีไทร์   ส่งข้อมูลต่ำงๆให้นักศึกษำได้
จำก App  และรำยชื่อนักศึกษำที่มีโอกำสจะพ้นสภำพ จ ำนวน 5 คน  และมีทุกอย่ำงเหมือนเว็บไซต์  สำมำรถ
สื่อสำรส่งข้อควำมกับนักศึกษำทั้งชั้นเรียนได้ทุกคน โดยที่นักศึกษำไม่ต้องสมัครมำร่วมกลุ่มทีละคน เพรำะถ้ำ
นักศึกษำต้องสมัครเข้ำร่วมกลุ่ม อำจท ำให้นักศึกษำที่ไม่สมัครเข้ำมำในกลุ่มขำดกำรรับข่ำวสำรได้ นอกจำกนี้
นักศึกษำคนใดที่ลำออกหรือหมดสิทธิ์เรียนจะถูกคัดออกจำกกลุ่มโดยอัตโนมัติ คงเหลือแสดงเฉพำะจ ำนวน
นักศึกษำ ที่เรียนจริงเท่ำนั้น  และควรมีกำรพัฒนำให้ครบทุกระบบปฏิบัติกำร จ ำนวน 4 คน  ตำมล ำดับ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 

 
กำรพัฒนำและส ำรวจกำรใช้งำนแอพลิเคชัน NSRU Mentor ส ำหรับระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ของ

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  ผู้ส ำรวจได้ใช้แบบสอบถำมในกำรจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 350 ชุด  
เป็นผู้ใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์จ ำนวน 248 ชุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตำมผล
ควำมพึงพอใจ  ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำแอพพลิเคชันจำกค ำแนะน ำ หรือข้อเสนอแนะ  ให้มีควำมทันสมัย  
ถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในอนำคตต่อไป  ซึ่งปรำกฏผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตำมล ำดับดังนี้ 
 
5.1 ผลการส ารวจ 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
   คณะที่สังกัด  ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ต่อวัน 

ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ จ ำนวน 
248 คน  คิดเป็นร้อยละ 70.86  ใช้ระบบปฏิบัติกำรไอโอเอส จ ำนวน 88 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.14  และใช้
ระบบปฏิบัติกำรวินโดว์ จ ำนวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.00  ซึ่ง NSRU Mentor ถูกพัฒนำขึ้นมำส ำหรับ
ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้น  ผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์เท่ำนั้นจึงจะสำมำรถ
ตอบแบบสอบถำมถัดไปได้  เมื่อประมวลผลแล้วจะพบว่ำเหลือผู้ตอบแบบสอบถำมถัดไปจ ำนวน 248 คน  จำก
ทั้งหมด 350 คน   

ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ร้อยละ 100  เป็นผู้ใช้ที่อยู่สังกัดคณะครุศำสตร์
จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10  สังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.03  สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81  สังกัดคณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90  และสังกัดคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.16 ตำมล ำดับ  ซึ่งมีกำรใช้งำนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นระยะเวลำ
ต่อวันดังนี้  4-6 ชั่วโมงต่อวัน จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.55  7-9 ชั่วโมงต่อวัน จ ำนวน 78 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.45  และ 1-3 ชั่วโมง/วัน จ ำนวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.00  ตำมล ำดับ 
 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถึงพอใจของ NSRU Mentor  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นเฉพาะผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น 

ผู้ใช้บริกำร NSRU Mentor  มีควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ที่ 4.37  คะแนน อยู่ในระดับมำก  และ
เมื่อพิจำรณำควำมพึงพอใจสูงสุดใน 3 ล ำดับแรก  ได้แก่  แอพพลิเคชั่นใช้งำนได้ง่ำย อยู่ที่ระดับ มำก 
 (X̅ = 4.43)  แอพพลิเคชั่นท ำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์และแอพพลิเคชันใช้ภำษำสื่อควำม
เข้ำใจถูกต้อง อยู่ที่ระดับมำก  (X̅ = 4.40)  และแอพพลิเคชันออกแบบสวยงำม ทันสมัย อยู่ที่ระดับมำก 
 (X̅ = 4.36)   
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ส่วนที่ 3  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  หรือค าแนะน าอ่ืนๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นเฉพาะผู้ที่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น 
 จำกกลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งหมด 350 คน  ทุกระบบปฏิบัติกำร  มีผู้ได้ให้ข้อเสนอแนะ ค ำแนะน ำในกำร
พัฒนำแอพพลิเคชัน NSRU Mentor  จ ำนวน 71 คน  ได้แก่ 

1. แจ้งเตือนระยะเวลำกำรสอบและอบรมประกันคุณภำพภำษำอังกฤษ 
2. มีทุกอย่ำงเหมือนเว็บไซต์ 
3. กำรแจ้งเตือนนักศึกษำติด E I , นักศึกษำจะไปจบทันเวลำ เกรดเฉลี่ยไม่ถึงมีแนวโน้มจะไม่จบหรือ

โดนรีไทร ์
4. กำรแจ้งเตือนปฏิทินวิชำกำร เช่น กำรจองรำยวิชำ กำรลงทะเบียน ให้กับนักศึกษำที่ดำวน์โหลด

แอพลิเคชัน เพ่ือควำมสะดวก และประหยัด กำรใช้กระดำษ รวมทั้งควำมล่ำช้ำที่ต้องแจ้งเป็น
เอกสำรมำยัง อ.ที่ปรึกษำ 

5. สำมำรถสื่อสำรส่งข้อควำมกับนักศึกษำทั้งชั้นเรียนได้ทุกคน โดยที่นักศึกษำไม่ต้องสมัครมำร่วม
กลุ่มทีละคน เพรำะถ้ำนักศึกษำต้องสมัครเข้ำร่วมกลุ่ม อำจท ำให้นักศึกษำที่ไม่สมัครเข้ำมำในกลุ่ม
ขำดกำรรับข่ำวสำรได้ นอกจำกนี้นักศึกษำคนใดที่ลำออกหรือหมดสิทธิ์เรียนจะถูกคัดออกจำก
กลุ่มโดยอัตโนมัติ คงเหลือแสดงเฉพำะจ ำนวนนักศึกษำ ที่เรียนจริงเท่ำนั้น 

6. รำยละเอียดอีเมล์นักศึกษำ 
7. ระบบเช็คชื่อ นักเรียนเข้ำชั้นเรียน 
8. ข้อมูลที่จะติดต่อนักศึกษำ ข้อมูลผลกำรลงทะเบียน กำรเรียน ข้อมูลที่ เรียนจบมำจำกไหน ที่อยู่

ปัจจุบัน เช่น หอพัก หรือบ้ำนเช่ำ เพ่ือนสนิท หรือ คนที่จะติดต่อได้ เวลำที่ ฉุกเฉิน เป้ำหมำยใน
อนำคต อำชีพของผู้ปกครอง เบอร์ โทร ติดต่อ พ่อ แม่ รำยได้ และรำยจ่ำย ใน แต่ละเดือน ได้มำ
จำกไหน กำรได้รับทุนกำรศึกษำ กิจกรรม หรือ ชุมนุมเป็นสมำชิก 

9. ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนของนักศึกษำ 
10. ระบบนัดหมำยกำรสอนชดเชย 
11. ส่งข้อมูลต่ำงๆให้นักศึกษำได้จำก App 
12. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำต่อไปเรื่อยๆ 
13. มีแอพพลิเคชันเชื่อมโยงระหว่ำงที่ปรึกษำกับนักศึกษำโดยตรง 
14. รำยชื่อนักศึกษำที่มีโอกำสจะพ้นสภำพ 
15. อยำกให้มีแบบฟอร์มที่ใช้printออกมำลงคะแนนด้วยมือ ที่ควำมสะดวกในกำรเขียนเกรดด้วยมือ

ก่อนคีย์ในระบบ 
16. ควรมีกำรพัฒนำให้ครบทุกระบบปฏิบัติกำร 
17. เป็นสิ่งที่ดีและเหมำะสม เนื่องจำกปัจจุบัน โทรศัพท์ก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรศึกษำและสำมำรถ

ติดตำมของนักศึกษำได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น 
18. อยำกให้ท ำระบบแจ้งเตือนเวลำนักศึกษำส่งค ำร้องให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ และสร้ำงมำตรกำรที่

เข้มงวดเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรคลิก approved ทุกงำนให้นักศึกษำ 
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19. ในกำรพิมพ์ค ำร้อง / ลงทะเบียนล่ำช้ำ / ขอจ่ำยค่ำเทอม ให้ท ำในระบบทั้งหมด อยำกให้ลดกำร
ใช้กระดำษและให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเซ็น เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร 

20. กำรน ำระบบแอพพลิเคชั่นเข้ำมำใช้ในสถำบันกำรศึกษำในยุค 4.0 เป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำก ระบบจึง
ควรพัฒนำขีดควำมสำมำรถให้ใช้งำนง่ำย ครอบคลุม ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ดีจะช่วยประหยัด
ทรัพยำกรของสถำบันและกำรเข้ำถึงนักศึกษำในกำรให้ค ำปรึกษำ รวมถึงก้ำวผ่ำนขีดจ ำกัดในด้ำน
เวลำอีกด้วย 

21. อยำกให้มี application แบบนี้ส ำหรับประชำสัมพันธ์ข่ำวๆ เกี่ยวกับระบบงำนส ำหรับอำจำรย์ 
กำรแจ้งข่ำวกำรลงทะเบียนล่ำช้ำ ของ นักศึกษำที่สอนวิชำเอกอ่ืนๆด้วย 

 
5.2 อภิปรายผล 

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้ NSRU Mentor ในระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์  พบว่ำ  
ผู้ใช้งำน NSRU Mentor  มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไข ระบบ
สำรสนเทศบนเว็บไซต์อยู่สม่ ำเสมอ  และน ำมำต่อยอดในกำรพัฒนำแอพพลิเคชัน  เพ่ือต้องกำรแจ้งข้อมูล
นักศึกษำให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น  แต่จำกกำรพัฒนำยังต้องมีกำรพัฒนำในด้ำนนี้อีก
มำกเนื่องจำกยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้อย่ำงเต็มที่  ซึ่งจำกผลกำรส ำรวจยังมีบำง
ด้ำนที่ควรปรับปรุงเพ่ิมเติมอีกหลำยด้ำน  เนื่องจำกมีบุคลำกรและระยะเวลำในกำรพัฒนำมีอย่ำงจ ำกัด ท ำให้
ไม่สำมำรถท่ีจะพัฒนำแอพพลิเคชันได้อย่ำงเต็มที่  โดยทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะน ำผลที่ได้
ไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงแอพพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนำคตต่อไป 
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NSRU Mentor 
 

 
 

NSRU Mentor  เป็นแอพพลิเคชั่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติกำร Android  ที่ถูกพัฒนำโดย
ทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  โดยที่ใช้ Ionic Framework 3  ในกำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
นักศึกษำได้สะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นกำรเพ่ิมทำงเลือกกำรเข้ำถึงข้อมูลนักศึกษำ  ซึ่งจำกเดิมมี
อยู่เพียงบนเว็บไซต์กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผลเพียงเท่ำนั้น 

 
การท างานของ NSRU Mentor 
สิ่งที่แอพพลิเคชัน NSRU Mentor สำมำรถท ำได้ในปัจจุบัน  ได้แก่ 

- กำรแจ้งเตือนข่ำวประชำสัมพันธ์  โดยทำงส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจะท ำ
กำรแจ้งข่ำวได้ผ่ำน NSRU Mentor   

- ดูตำรำงสอนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเปิดดูข้อมูลตำรำงสอนของ
อำจำรย์ได้ใน NSRU Mentor 

- รำยชื่อนักศึกษำในห้องที่ปรึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเปิดดูข้อมูลรำยชื่อ  สถำนะ
นักศึกษำ  ในห้องที่ปรึกษำของอำจำรย์ได้ 

- ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษำในที่ปรึกษำ  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเปิดดูข้อมูลรำยละเอียด
นักศึกษำในที่ปรึกษำได้ 

- ข้อมูลผลกำรเรียน  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถติดตำมผลกำรเรียนของนักศึกษำในที่
ปรึกษำได้ 

- กำรตรวจโครงสร้ำงหลักสูตร  อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร
ของนักศึกษำในที่ปรึกษำได้  
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รูปที่ ก.1  NSRU Mentor for Android 
 
 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน NSRU Mentor เพื่อติดตั้ง 
  1.  ผู้ใช้งำนสำมำรถดำวน์โหลด NSRU Mentor ได้โดยเลือกท่ี Play Store ของอุปกรณ์
เคลื่อนที่หรือสมำร์ทโฟน  ที่ใช้ส ำหรับกำรดำวน์โหลด Application ต่ำงๆ ของ Android 
 

 
รูปที ่ก.2  Play Store 

 
  2.  ค้นหำแอพพลิเคชันในช่องส ำหรับค้นหำ  โดยพิมพ์ว่ำ “NSRU Mentor”  จะแสดง
รำยกำรให้ดำวน์โหลด  ให้เลือก NSRU Mentor  เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจอดำวน์โหลด Application 
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รูปที่ ก.3  ค้นหำ NSRU Mentor 

 
  3.  ดำวน์โหลด NSRU Mentor  จำกนั้นรอจนกว่ำจะติดตั้งจนเสร็จ  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะ
ขึ้นไอคอน NSRU Mentor บนหน้ำจอโทรศัพท์มือถือ 
 

      
รูปที่ ก.4  ติดตั้ง NSRU Mentor 
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 การใช้งานแอพพลิเคชัน NSRU Mentor 
1. เลือกแอพพลิเคชั่นไอคอน NSRU Mentor บนหน้ำจอมือถือ 

 

 
รูปที่ ก.5  ไอคอน NSRU Mentor 

 
  2.  เข้ำสู่ ระบบด้วย Username และ Password ของเน็ตเวิร์กมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ 
  3.  เลือกเมนูได้ที่มุมซ้ำยบนของหน้ำจอ  จะแสดงเมนูกำรใช้งำนให้เลือก 
 

         
รูปที่ ก.6  เข้ำสู่ระบบ NSRU Mentor 
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 เมนู NSRU Mentor 
 

 
รูปที่ ก.7  เมนู NSRU Mentor 

 
  1.  ข่ำวประชำสัมพันธ์  ส ำหรับส ำนักส่งเสริมจะแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์มำยัง NSRU Mentor 
เพ่ือให้อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวกมำกขึ้น 
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รูปที่ ก.8  ข่ำวประชำสัมพันธ์ NSRU Mentor 

 
  2.  ตำรำงสอน  ส ำหรับดูตำรำงสอนของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 

    
 



35 

 
รูปที่ ก.9  ตำรำงสอน NSRU Mentor 

 
  3.  ห้องที่ปรึกษำ  ส ำหรับดูข้อมูลนักศึกษำในห้องที่ปรึกษำของอำจำรย์ 
 

    
รูปที่ ก.10  รำยชื่อนักศึกษำในที่ปรึกษำ 
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  4.  ข้อมูลนักศึกษำ  ในที่ปรึกษำของอำจำรย์  สำมำรถดูข้อมูลส่วนตัวดังนี้ 
   -  ชื่อ-นำมสกุล  รหัสนักศึกษำ  สำขำวิชำ  วัน-เดือน-ปี เกิด  และเลขประจ ำตัว
ประชำชน 
   -  ข้อมูลกำรสอบประกันคุณภำพคอมพิวเตอร์และภำษำอังกฤษ 
   -  ข้อมูลผลกำรเรียน 
   -  กำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตร 
   -  ข้อมูลที่อยู่ 
   -  ข้อมูลผู้ปกครอง 
   -  ข้อมูลสถำนศึกษำเดิม 
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รูปที่ ก.11  ข้อมูลนักศึกษำในที่ปรึกษำ 
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ภาพหน้าจอ NSRU Mentor 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน NSRU Mentor บนระบบปฏบิัตกิาร Android 
 ด้วยส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรวิชำกำร โดยมุ่งเน้นงำนบริกำร
แก่นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคคลทั่วไป ในปีงบประมำณ 2561 มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำ NSRU Mentor - 
Mobile Application ส ำหรับอำจำรย์ที่ปรึกษำให้ตอบสนองควำมพึงพอใจแก่อำจำรย์ผู้ใช้บริกำร เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมพันธกิจ และอัตลักษณ์ของหน่วยงำน จึงขอควำมร่วมมือผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนตอบ
แบบสอบถำม เพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่เป็นจริง และเป็นประโยชน์ในกำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่อไป 
 

กรุณาให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ระบบปฏิบัติกำรโทรศัพท์มือถือ 
  Android   iOS    Windows 

2. คณะที่สังกัด 
  คณะครุศำสตร์     คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

3. ระยะเวลำที่ใช้งำนโทรศัพท์มือถือต่อวัน 
  1-3 ชั่วโมง/วัน     4-6 ชั่วโมง/วัน 
  7-9 ชั่วโมง/วัน     มำกกว่ำ 9 ชั่วโมง/วัน 

 

ส่วนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ NSRU Mentor 

รายการ 
พอใจ

มากที่สุด 
5 

พอใจ
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

พอใจ
น้อย 

2 

พอใจน้อย
ที่สุด 
1 

1) แอพพลิเคชั่นใช้งำนได้ง่ำย      

2) แอพพลิเคชั่นแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน สืบค้นได้ง่ำย      

3) แอพพลิเคชั่นไม่ยุ่งยำกซับซ้อน      

4) แอพพลิเคชั่นท ำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์      

5) แอพพลิเคชันออกแบบสวยงำม ทันสมัย      

6) แอพพลิเคชันใช้ภำษำสื่อควำมเข้ำใจถูกต้อง      

7) ควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรใช้งำนแอพพลิเคชัน      
 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ....................................................................... 

ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพัฒนำ 
กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 


