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บทคดัย่อ 

 
                   Copfinder เป็นแอพพลิเคชนัส าหรับการคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน ท่ี
สามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั  เป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการติดต่อ
สอบถามขอ้มลูต่างๆของสถานีต ารวจ Copfinder มีการออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้และใชง้าน
ง่ายประกอบดว้ยฟังกช์นัการคน้หาขอ้มลูดว้ยระบบแผนท่ี ซ่ึงสามารถคน้หาสถานีต ารวจท่ีใกลก้บั
ต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้านพร้อมหมายเลขฉุกเฉิน  มีระบบคน้หาโดยใชค้  าคน้และระบบคน้หา
สายด่วนพร้อมหมายเลขฉุกเฉิน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ ด้านการ
ท างานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบและความง่ายต่อการใชง้านระบบของผูท้ดลองใชง้านท่ีมีต่อ 
Copfinder    ผูใ้ชใ้หค้วามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 จากคะแนนเต็ม 5  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.59    จึงสรุปไดว้่า Copfinder สามารถน าไปใชง้านบนโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน ช่วยในการคน้หาขอ้มลูของสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉินเพื่ออ  านวยความสะดวกให้
ผูใ้ชง้านสามารถโทรศพัทติ์ดต่อและสอบถามขอ้มลูต่างๆตลอดจนขอความช่วยเหลือไดต้ลอดเวลา   
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ABSTRACT 

 
Copfinder is an application for police station locating and emergency contacts, which 

can be called automatically via the application. It provides a convenient way to contact and 
request information from the police stations. The Copfinder is designed to make user easier to 
use. It contains police station searching function, which show police stations location closed to 
user’s current position on the map, and provide police station contact information and also 
emergency contact. The users are allowed to search through the list of police station contact 
information by using their own keyword. 

The evaluation results of user satisfaction on Copfinder’s usage responses, 
Copfinder’s  functionalities, and Copfinder’s usability  showed that the level of users’ satisfaction 
was high. The average satisfaction score was 4.46/5.00. The standard deviation was 0.59. It can 
be concluded that the Copfinder help its users for locating the police stations and providing 
emergency contacts information. This allows users to make a call, request information, and ask 
for assistance anywhere and anytime. 
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การจดัท าสารนิพนธเ์ร่ือง “ Copfinder : แอพพลิเคชนั ส าหรับ การคน้หาสถานีต ารวจ
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เร่ิมตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัจนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา 

ขอขอบคุณนอ้งแอร์  สุริยศกัด์ิ  เลิศสกุลสมบูรณ์  ซ่ึงเป็นผูช่้วยสอนของสาขาวิศวกรรม
เวบ็ เป็นรุ่นพี่ท่ีน่ารักคอยใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าตลอดเวลาจนงานส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ร่วมรุ่นทุกๆคนท่ีคอยให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกนัมาตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

ในทา้ยท่ีสุดน้ีผูจ้ดัท าตอ้งขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่  และขอขอบคุณภรรยา
และลกูๆท่ีเป็นก าลงัใจอนัส าคญัยิง่ในการจดัท าสารนิพนธจ์นประสบความส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  ซ่ึงทุก
ท่านจะถกูจารึกไวใ้นจิตใจของผูจ้ดัท าสารนิพนธต์ลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของงำน 

    ในยุคปัจจุบันโทรศพัท์มือถือมีความจ าเป็นมากข้ึน เป็นอุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารพูดคุยแบบไร้สายท่ีมีประโยชน์ทั้งทางดา้นธุรกิจ ดา้นการศึกษา และการติดต่อกบั
หน่วยงานราชการต่างๆ หรือแมก้ระทั่งการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวและกลุ่ม
เพื่อน โทรศพัทม์ือถือจึงมีการใชง้านอยา่งแพร่หลายจนกลายเป็นปัจจยัหน่ึงในชีวิตประจ าวนัของ
คนในยคุน้ี  

    โทรศพัทม์ือถือมิใช่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย เพ่ือใชใ้นการสนทนาเท่านั้น 
หากแต่ได้รับการพัฒนาฟังก์ชันการท างานให้เป็นสมาร์ทโฟนท่ีมีประสิทธิภาพสูง ข้ึนมี
ความสามารถติดต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใชใ้นการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  และแลกเปล่ียน
ขอ้มลูระหว่างโทรศพัทม์ือถือกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  นอกจากน้ีโทรศพัทมื์อถือยงัมีพ้ืนท่ีส าหรับ
จดัเก็บขอ้มลูต่างๆไดม้ากยิง่ข้ึน  หากน าโทรศพัทม์ือถือและเทคโนโลยีมาพฒันาเพื่อใชช่้วยในการ
คน้หาสถานท่ีต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงต่อผูใ้ชง้าน  ซ่ึง
นอกจากจะสามารถคน้หาขอ้มลูได ้สะดวกรวดเร็วแลว้ยงัสามารถติดต่อสอบถามในเร่ืองต่างๆได้
ตลอดเวลา        

ประกอบกับสถานการณ์บา้นเมืองในปัจจุบนัน้ีเราสามารถพบเห็นข่าวทางส่ือต่างๆ
มากมายและเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงส่งผลต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของทุกๆคน  อาทิเช่น
ขอ้มลูสถิติอาชญากรรมไทยปี 2555 เฉพาะเดือนธนัวาคม ส านักงานต ารวจแห่งชาติไดส้รุปคดีไว้
อยา่งน่าสนใจดงัน้ีคือ  คดีกลุ่มท่ี 1 คดีอุกฉกรรจส์ะเทือนขวญั รับแจง้ 382 คดี  คดีกลุ่มท่ี 2 คดีชีวิต
ร่างกายและเพศ รับแจง้ 2,150 คดี  คดีกลุ่มท่ี 3 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย  ์รับแจง้ 4,090 คดี คดีกลุ่ม  
ท่ี 4 คดีท่ีน่าสนใจคือคดีโจรกรรมรถจกัรยานยนต ์รับแจง้ 972 คดีและ คดีโจรกรรมรถยนต์ รับแจง้ 
151 คดี   คดีกลุ่มท่ี 5 คดีท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย มีการจบักุม จ านวน 39,074 ราย และคดีอุบติัเหตุ จราจร 
จ านวน 5,209 ราย เป็นตน้(ท่ีมา:กลุ่มงานสารนิเทศฯ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ)   
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ดงันั้นผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีในสังกดัส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงมีความสนใจในการ
พฒันาแอพพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือไอโฟน ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงโทรศพัท์มือถือไอโฟน  กบั 
Apple Map System ท่ีมีในบริการของโทรศพัท์ไอโฟน เพ่ือคน้หาสถานีต ารวจทัว่ประเทศไทย ท่ี
ใกลต้  าแหน่งผูใ้ชง้านมากท่ีสุดในขณะนั้นซ่ึงจะสามารถแสดงขอ้มลูช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ของ
สถานีต ารวจเพื่ออ  านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้งานสามารถโทรศพัท์ติดต่อได้โดยอตัโนมติัและ
สามารถสอบถามขอ้มูลต่างๆตลอดจนขอความช่วยเหลือไดเ้มื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เหตุการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งของ
ตนเอง  ประชาชนทัว่ไป ชุมชนหรือประเทศชาติ เป็นตน้  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อพฒันาแอพพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือไอโฟน (iPhone)ใชใ้นการคน้หาสถานีต ารวจท่ีใกล้
ท่ีสุดกับต าแหน่งพิกัดปัจจุบนัของผูใ้ชง้านพร้อมหมายเลขฉุกเฉินสามารถโทรศพัท์ติดต่อไดโ้ดย
อตัโนมติั   

2. เพื่ออ  านวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถามขอ้มลูต่างๆของสถานีต ารวจ 
3. เพื่อประยุกต์ใช้โทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  
 

1.3 ประโยชน์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีแอพพลิเคชันท่ีสามารถช่วยค้นหาสถานีต ารวจท่ีใกลท่ี้สุดกับต าแหน่งพิกัดท่ีผูใ้ช้อยู่ใน

ปัจจุบนัพร้อมทั้งหมายเลขฉุกเฉินท่ีสามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติัช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถขอ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไม่
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งของตนเอง ประชาชนทัว่ไป และชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานี
ต ารวจนั้นๆหรือสถานีต ารวจท่ีใกลเ้คียงกบัจุดเกิดเหตุ 

2. ประชาชนมีช่องทางในการติดต่อสอบถามขอ้มลูต่าง  ๆของสถานีต ารวจเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของสถานีต ารวจไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 
 

1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ/ข้อตกลงเบือ้งต้นของกำรศึกษำ 
1.4.1 ขอ้มลูท่ีจดัเก็บในฐานขอ้มลู 

 1.4.1.1  ขอ้มลูช่ือจงัหวดัแบ่งเป็นโซน 
 1.4.1.2  ขอ้มลูช่ือสถานีต ารวจ 
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 1.4.1.3  ขอ้มลูพิกดัเสน้แวง (Longitude) สถานีต ารวจ 
 1.4.1.4  ขอ้มลูพิกดัเสน้รุ้ง (Latitude) สถานีต ารวจ 
 1.4.1.5  ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทส์ถานีต ารวจ 
 1.4.1.6  ขอ้มลูหน่วยงานสายด่วน (Hot Line) 
 1.4.1.7  ขอ้มลูหมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน 
 1.4.1.8  ขอ้มลูภาพและไอคอน 

1.4.2  ความสามารถของระบบ 
 1.4.2.1 มีระบบคน้หาดว้ยแผนท่ีสามารถคน้หาสถานีต ารวจท่ีใกลต้  าแหน่งผูใ้ชง้านมากท่ีสุด
พร้อมหมายเลขฉุกเฉินสามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั 
 1.4.2.2 มีระบบคน้หาด้วยค าค้นสามารถค้นหาสถานีต ารวจพร้อมหมายเลขฉุกเฉินและ
สามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั 
 1.4.2.3 มีระบบคน้หาหน่วยงานสายด่วนพร้อมหมายเลขฉุกเฉินและสามารถโทรศพัทติ์ดต่อ
ไดโ้ดยอตัโนมติั 
 1.4.2.4 ระบบคน้หาโดยแผนท่ีจะมกีารประมวลผลขอ้มลูตามต าแหน่งของผูใ้ชง้าน                                                               

1.4.3  การประเมนิผลความสามารถของระบบ 
ประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจในดา้นการ

ตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements Test) ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของ
ระบบ (Functional Test) และดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) จากกลุ่มประชากร
ผูท้ดลองใชง้านทั่วไป เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ได้ตั้ งใจ (Accidental Sampling) จ  านวน
ประมาณ 15-40 คน ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผู ้
ทดลองใชง้านระบบท่ีพฒันาข้ึน (Copfinder)โดยมีเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คืออยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจใน
ระดบัมากหรือค่าเฉล่ียท่ี 3.5 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 5 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

สถานีต ารวจ หมายถึง สถานีต ารวจทัว่ประเทศไทยท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัต ารวจ
แห่งชาติใหบ้ริการประชาชนตลอด 24 ชัว่โมง 

โทรศพัทม์ือถือไอโฟน (iPhone) หมายถึงโทรศพัทมื์อถือไอโฟนตั้งแต่รุ่นไอโฟน 4 ข้ึนไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการพฒันาแอพพลิเคชันบนโทรศพัท ์      

มือถือไอโฟนส าหรับการคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉินในส่วนน้ีผูจ้ดัท าจะกล่าวถึงทฤษฎี
แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินโครงการอนัไดแ้ก่ 

2.1  เคร่ืองมือในการพฒันาแอพพลิเคชนั[Application (App)]  
                   2.2  องคป์ระกอบส าหรับการพฒันาแอพพลิเคชนั 
                   2.3  ทางเลือกส าหรับการพฒันาแอพพลิเคชนั 
                   2.4  ความหมายและประเภทของ Mobile Application 
                   2.5  แอพพลิเคชนัและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 เคร่ืองมอืในการพฒันาแอพพลเิคชัน 

การพฒันา App ท่ีใชง้านบน iOS devices ( iPhone, iPad, iPod ) จะใชเ้คร่ืองมือ (Tool)  
ส าหรับพฒันา App (Development Tool)  ช่ือ Xcode และใชภ้าษา Objective-C เม่ือเราติดตั้ง  Xcode 
เรียบร้อยในเคร่ืองมือ Xcode จะมีตวัแปล (Compiler) ส าหรับภาษา Objective-C อยู่แลว้ นอกจากน้ี 
Xcode ยงัมีส่วนประกอบท่ีช่วยในการพฒันา App เช่น หน้าจอเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C 
หนา้จอส าหรับการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้หนา้จอส าหรับการแสดงผลของโปรแกรมท่ีเลือกไดว้่า
จะแสดงผลในรูปแบบของ iPhone หรือ iPad รวมทั้งยงัมีส่วนประกอบต่างๆท่ีช่วยใหก้ารพฒันา App มี
ความสะดวกเป็นอยา่งมาก เราจึงเร่ิมพฒันา App ไดเ้ลยหลงัจากท่ีติดตั้ง Xcode  

Mac OS และ iOS ระบบปฏิบติั (Operating System หรือ OS) คือ โปรแกรมท่ีตอ้ง Start 
ข้ึนมาเพื่อช่วยใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานได ้ Mac OS เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชส้ าหรับเคร่ือง Mac 
เช่น iMac, MacBook, MacBook Pro, หรือ MacBook Air  ส่วน iOS เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชส้ าหรับ 
iOS Devices เช่น iPhone, iPad, หรือ iPod การพฒันา App ท าไดโ้ดยการเขียนโปรแกรมบนเคร่ือง Mac 
ใชเ้คร่ืองมือ Xcode และใชภ้าษา Objective-C จากนั้นน าโปรแกรมท่ีเขียนเรียบร้อยแลว้ไปใชง้านบน 
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iOS Devices ในขณะท่ีท าการศึกษาน้ีเวอร์ชัน่ล่าสุดของ Mac OS คือ10.8 (Mountain Lion) และเวอร์ชัน่
ล่าสุดของ iOS คือ 6.0 

 
2.2 องค์ประกอบส าหรับการพฒันาแอพพลเิคชัน 

2.2.1 เคร่ือง Mac ท่ีติดตั้ง Xcode ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ (Tool) ในการพฒันาโปรแกรม โดย Xcode จะมี
หนา้จอส าหรับเขียนค าสัง่ต่าง  ๆหนา้จอส าหรับ Drag&Drop เพื่อออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้และหนา้จอ
จ าลองผลการท างานเรียกว่า Simulator ส าหรับจ าลองหนา้จอ iPhone หรือ iPad ในการทดสอบผลของการ 
Run โปรแกรม ดั้งนั้นในการศึกษาการเขียนโปรแกรมส าหรับ iOS Devices เบ้ืองตน้น้ี จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมี 
iPhone หรือ iPad ส าหรับทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน เพราะ Simulator จะสามารถ
จ าลองการท างานของ iPhone หรือ iPad ไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์ยกเวน้การท างานบางอยา่งท่ีจะตอ้ง
ทดสอบดว้ย iPhone หรือ iPad เช่นโปรแกรมท่ีตอ้งใชก้ลอ้งถ่ายรูป โปรแกรมทีเก่ียวกบัแผนท่ีเป็นตน้ 

2.2.2  iOS Devices เช่น iPhone,iPad หรือiPod เพื่อทดสอบการท างานของโปรแกรมโดยเฉพาะ การ
ท างานเฉพาะอยา่งท่ีทดสอบดว้ย Simulator ไม่ได ้  

2.2.3 รหสัสมาชิกนกัพฒันา iOS จากการสมคัรเป็นสมาชิกท่ี https://developer.apple.com รหสัสมาชิก
น้ีจะใชท้ดสอบโปรแกรมบน iPhone, iPad หรือ iPod ดั้งนั้นถา้จะทดสอบโปรแกรมบน iOS Devices จะตอ้ง
ใชร้หสัสมาชิกนกัพฒันา iOS ดว้ย 
 
2.3 ทางเลอืกส าหรับการพฒันาแอพพลเิคชัน 

เมื่อเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง App เสร็จแลว้ ตอ้งการจะทดสอบการท างานบางอย่างท่ีไม่
สามารถทดสอบไดโ้ดย Simulator เช่นโปรแกรมเก่ียวกบักลอ้งถ่ายรูปหรือตอ้งการจะน า App ท่ีได้
พฒันาข้ึนไปใชง้านจริง จะตอ้งสมคัรสมาชิกนักพฒันา iOS เพื่อท่ีจะทดสอบโปรแกรมบนอุปกรณ์
จริง โดยน าโปรแกรมลงในเคร่ือง iPhone , iPad หรือiPod ซ่ึงมีประเภทสมาชิกดงัน้ี 

2.3.1 สมาชิกแบบบุคคล เพื่อพฒันา App ส าหรับขายหรือแจกบน App Store การสมคัรสมาชิก
ประเภทน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายปีละ 99 เหรียญสหรัฐ สมาชิกประเภทน้ีจะมีสิทธ์ิท่ีส าคญัดงัน้ี 
 2.3.1.1  สามารถทดสอบโปรแกรมบน iPhone, iPad หรือ iPod ไดสู้งสุดไม่เกิน 99 เคร่ือง โดย
นบัรวมเคร่ืองทั้งหมด เช่น สามารถทดสอบ iPhone 40 เคร่ือง iPad 40 เคร่ือง และ iPod 19 เคร่ือง รวมเป็น 
99 เคร่ือง ถา้ตอ้งการทดสอบมากกว่าน้ีตอ้งสมคัรสมาชิกอีกหน่ึงรหัส โปรดสังเกตว่า จ ากัดจ านวน
ตวัเคร่ืองท่ีใชใ้นการทดสอบ  แต่ไม่ไดจ้  ากดัจ  านวนคร้ังหรือจ านวนโปรแกรมท่ีจะทดสอบ 
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 2.3.1.2 สามารถส่ง App ท่ีพฒันาไปวางขายหรือแจกบน App Store ได ้ในกรณีท่ีวางขายจะ
ไดส่้วนแบ่งจากการขาย 70% ของราคาท่ีตั้งไว ้( สดัส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์สามารถดูรายละเอียด
อีกคร้ังท่ี  https://developer.apple.com ในกรณีท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข) 
 2.3.1.3  สามารถใช ้forum และ ทรัพยากรในการพฒันา App ได ้

2.3.2 สมาชิกแบบบริษทั เพื่อพฒันา App ส าหรับขายหรือแจกบน App Store การสมคัรสมาชิก
ประเภทน้ีจะเสียค่าใชจ่้ายปีละ 99 เหรียญสหรัฐ สมาชิกประเภทน้ี จะมีสิทธ์ิเหมือนกบัสมาชิกแบบ
บุคคลท่ีกล่าวมาทุกประการ ต่างกนัแค่เพียงการสมคัรในรูปบริษทั 

2.3.3 สมาชิกแบบ Enterprise เพื่อพฒันา App ส าหรับใชง้านภายในองคก์ร การสมคัรสมาชิกประ 
เภทน้ี ตอ้งสมคัรในรูปบริษทัเท่านั้น จะเสียค่าใชจ่้ายปีละ 299 เหรียญสหรัฐ สมาชิกประเภทน้ี มีสิทธ์ิท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 2.3.3.1   สามารถทดสอบโปรแกรมบน iPhone , iPad หรือ iPod ได ้
 2.3.3.2 สามารถติดตั้ง App ท่ีพฒันาแลว้ใหแ้ก่อุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod ไดโ้ดยท่ีไม่
ตอ้งส่งไปท่ี App Store กล่าวคือบริษทัท่ีสมคัรสมาชิกประเภทน้ีจะสามารถติดตั้งเคร่ือง Server เพื่อ
บริหารจดัการ App ไดเ้อง แต่ App ท่ีพฒันาข้ึนตอ้งใชเ้ฉพาะภายในเคร่ือง (iOS Devices) ขององค์กร
เท่านั้น โดยผูใ้ชใ้นองคก์รสามารถ Download เพ่ือติดตั้ง App ไดเ้องจาก Server ขององคก์ร 
 2.3.3.3  สามารถใช ้Forum และ ทรัพยากรในการพฒันา Appได ้

สมาชิกแบบ Enterprise จะไม่สามารถส่ง Appไปวางขายหรือแจกบน App Store ถา้ตอ้งการ
วางขายหรือแจก App บน App Store จะตอ้งสมคัรสมาชิกแบบบริษทั เพื่อพฒันา App ส าหรับขาย หรือ 
แจกบน App Store อีกหน่ึงสมาชิก นัน่คือบริษทัจะสมคัรสมาชิกสองรูปแบบพร้อมกนัได ้

2.3.4 สมาชิกแบบ University การสมคัรสมาชิกประเภทน้ีจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องแสดง
รายละเอียดหลกัสูตรท่ีเปิดสอน  และขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการสอน สมาชิกประเภทน้ีจะมีสิทธ์ิท่ี
ส าคญัดงัน้ี 
 2.3.4.1 สามารถทดสอบโปรแกรมบน iPhone, iPad หรือ iPod ส าหรับผูส้อนและผูเ้รียนได  ้
 2.3.4.2 สามารถตั้ง Server  เฉพาะในกลุ่ม เพื่อแบ่งปัน App ท่ีสร้างข้ึนมา โดยมีวตัถุประสงค์
ส าหรับการเรียนการสอนเท่านั้น 

สมาชิกแบบ University จะไม่สามารถส่ง App ไปวางขายหรือแจกบน App Store และ 
ไม่สามารถน า App ท่ีพฒันาข้ึนมาใชใ้นเชิงธุรกิจได ้

สามารถตรวจสอบขอ้มูลท่ี Update ล่าสุดเก่ียวกบั ประเภทของสมาชิกและรายละเอียดท่ี
เก่ียวขอ้งไดท่ี้  http://developer.apple.com 
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2.4 ความหมายและประเภทของ Mobile Application 
 Mobile Application ประกอบข้ึนดว้ยค าสองค าคือ Mobile กบั Application ซ่ึงมีความหมาย
ดงัน้ี Mobile คือ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีใชใ้นการพกพาซ่ึงนอกจากจะใชง้านไดต้ามพ้ืนฐานของโทรศพัทแ์ลว้
ยงัท างานไดเ้หมือนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีพกพาไดจึ้งมีคุณสมบติัเด่นคือขนาด
เลก็น ้ าหนกัเบาใชพ้ลงังานค่อนขา้งนอ้ย  ปัจจุบนัมกัใชท้ าหน้าท่ีไดเ้ช่นติดต่อแลกเปล่ียนข่าวสารกบั
คอมพิวเตอร์และท่ีส าคญัคือสามารถเพ่ิมหนา้ท่ีการท างานได ้
 Application จะหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้พื่อช่วยการท างานของผูใ้ช ้(User) โดย Application 
จะตอ้งมีส่ิงท่ีเรียกว่าส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(UserInterface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางใชง้านต่างๆ ดงันั้น 
Mobile Application หมายถึง แอพพลิเคชนัท่ีช่วยการท างานของผูใ้ชบ้นอุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพา เช่น 
โทรศพัทม์ือถือซ่ึงแอพพลิเคชนัเหล่าน้ีจะท างานบนระบบปฏิบติัการ (OS) ท่ีแตกต่างกนัไป  ตวัอย่าง
ของระแบบปฏิบติัการบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีไดแ้ก่ Symbian ท่ีใชก้นัอยู่ในมือถือหลายค่ายไดแ้ก่โนเกีย 
Windows Mobile ของค่าย Microsoft  BlackBerry ของค่าย RIM (Research In Motion)  Web ของค่าย 
Palm  iOS ของค่าย Apple และ Android ของค่าย Google ซ่ึงเป็นค่ายล่าสุดในขณะน้ีเป็นตน้ 
 โทรศพัทม์ือถือแบบ Smartphone เป็น Mobile Devices ท่ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ชง้านมาก
ท่ีสุดในยคุปัจจุบนัและมีแนวโนม้การใชง้านเติบโตข้ึนเร่ือยๆเพราะมีระบบปฏิบติัการซ่ึงเป็น System 
Software ท่ีสามารถรองรับการใชแ้อพพลิเคชนัต่างๆ บนโทรศพัทม์ือถือได ้จึงตอบสนองผูใ้ชง้านไดทุ้ก
วยัในยคุดิจิทลัและสงัคมออนไลน์ทุกวนัน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 2.1  ตราสินคา้ของระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทม์ือถือท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
ที่มา:  http://blog.whatphone.net/your-favorite-os.html 
 
 จากภาพท่ี 2.1  เป็นตราสินคา้ของระบบปฏิบัติการ Android ของบริษัท Google และ 
Symbian ของหลายบริษทัท่ีร่วมกนัพฒันา ส่วนภาพท่ีสองซา้ยมือเป็นระบบปฏิบติัการ iPhone พฒันา
โดยบริษทั Apple  ส่วนขวามือเป็นภาพระบบปฏิบติัการ BlackBerry ของค่าย RIM  
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                  แอพพลิเคชนัท่ีท างานบนโทรศพัทม์ือถือ แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

2.4.1 แอพพลิเคชนัระบบ เป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบท่ีรองรับการใชง้านของแอพพลิเคชนัหรือ
โปรแกรมต่างๆได ้ ปัจจุบนัระบบปฏิบติัการท่ีนิยมจากค่ายอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่างๆมีดงัน้ี 
 2.4.1.1 Symbian เด่นอยูท่ี่รูปแบบของส่วนติดต่อผูใ้ชง้าน (UI) ท่ีดูเรียบง่าย  ฟังก์ชนัการ
ใชง้านพ้ืนฐานอย่างครบครันมากมาย จึงเหมาะส าหรับผูท่ี้ต้องใช้งานบริการต่างๆ จากทาง Google  
รวมทั้งตอ้งการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา  อีกทั้งยงัติดตั้งแอพพลิเคชนั รวมทั้งไฟลส่ื์อต่าง  ๆไม่
ว่าจะเป็นรูปภาพหนังหรือเพลงได้อย่างสะดวก  เพราะมีทรัพยากรหน่วยความจ าในเคร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพจุดเด่นของ Symbian คือเหมาะส าหรับผูท่ี้ชอบความง่ายในการติดตั้งโปรแกรมและลง
เพลงต่าง ๆ และรองรับการใชง้านท่ีหลากหลาย 
 2.4.1.2 Windows Mobile พฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟท ์ท่ีผลิตระบบปฏิบติัการท่ีรองรับ
การท างานของคอมพิวเตอร์มากมายไดแ้ก่ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7  Windows 8 
เป็นตน้  ลกัษณะการใชง้านของ Windows Mobile ไดแ้ก่ HTC, Acer  เป็นตน้ 
 2.4.1.3 Blackberry พฒันาโดยบริษทั RIM  เพื่อรองรับการท างานของแอพพลิเคชนัต่างๆ
ของ Blaceberry โดยตรงจะเนน้การใชง้านทางดา้นอีเมลเ์ป็นหลกั ซ่ึงเมื่อมีอีเมลเ์ขา้มาสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์
จะท าการส่งต่อมายงั Blackberry จะมีความปลอดภยัสูงดว้ยการเขา้รหัส ขอ้มูลส่วนตวั ส่วนจุดเด่น
ส าคญัอีกอยา่งหน่ึงคือระบบการสนทนาผา่น Blaceberry Messenger ซ่ึงจะท าใหส้ามารถพิมพข์อ้ความ
สนทนากบัเพื่อนๆท่ีมี Blaceberry เช่นกนัเป็นแบบ Real Time    ดว้ยความสามารถในการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตและมีการเปิดใหรั้บ-ส่งขอ้มลูกบัเครือข่ายมือถืออยูต่ลอดเวลาเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งติดต่อ
งานต่างๆ ผา่นอีเมลแ์ละกลุ่มวยัรุ่นท่ีรักการสนทนาผา่นคอมพิวเตอร์  
 2.4.1.4 iOS พฒันาโดยบริษทั Apple เพื่อรองรับการท างานของแอพพลิเคชนั ต่าง ๆ ของ 
iPhone โดยตรง โดยกลุ่มท่ีนิยมใช ้iPhone มกัจะเป็นผูท่ี้ชอบดา้นมลัติมีเดีย เช่น การฟังเพลง ดูหนงัหรือ
การเล่นเกมเป็นตน้ บริษทัเกมหลายแห่งจึงผลิตเกมข้ึนมาเพ่ือรองรับการท างานบน iPhone โดยเฉพาะ
ผูใ้ชส้ามารถซ้ือขายแอพพลิเคชนัต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตแลว้ช าระเงินผา่นทางบตัรเครดิตซ่ึงเป็นธุรกิจ
อีกหน่ึงประเภทท่ีก  าลงัเติบโตพร้อมกบัธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟน 

2.4.1.5 Android  พฒันาโดยบริษทั Google เป็นระบบปฏิบติัการล่าสุดท่ีก  าลงัเป็นท่ีนิยม 
รองรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทมเ์พื่อใชบ้ริการจาก Google ไดอ้ย่างเต็มท่ีทั้ง Search 
Engine, Gmail, Google Calendar, Google Docs และ Google Maps มีจุดเด่นคือเป็นระบบปฏิบติัการแบบ 
Open Source ซ่ึงท าใหม้ีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็วซ่ึงตอนน้ีมีโปรแกรมต่างๆ ใหเ้ลือกใชง้าน 

2.4.2   แอพพลิเคชนัท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ช ้เน่ืองจากผูใ้ชม้ีความตอ้งการใชแ้อพ
พลิเคชนัแตกต่างกนัจึงมีผูผ้ลิตและพฒันาแอพพลิเคชนัใหม่ๆ ข้ึนเป็นจ านวนมากไดแ้ก่ 
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2.4.2.1 แอพพลิเคชนัในกลุ่มเกมเน่ืองจากมีผูเ้ล่นนิยมเล่นเกมบนโทรศพัทเ์ป็นจ านวนมาก 
ผูผ้ลิตเกมจึงคิดค้นเกมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากข้ึนซ่ึงผูเ้ล่นมกันิยมเล่นเกมออนไลน์รวมทั้งมีการ
เช่ือมโยงกันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่นเกมท่ีอยู่ใน Twitter หรือ 
Facebook เป็นตน้ 

2.4.2.2 แอพพลิเคชนัในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถปรับขอ้มูลให้
ทนัสมยัตลอดเวลาทั้งขอ้มลูของตนเองหรือของกลุ่มเพื่อนซ่ึงก  าลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มวยัรุ่นอยา่งสูงเช่น
ใน Facebook, Myspace หรือ Hi5 เป็นตน้และแมแ้ต่ Blackberry ก็มีช่องทางเพื่อใหล้กูคา้ไดส้นทนากนั
ผา่นทาง Blackberry Messenger โดยการแลก PIN กบัเพื่อนๆ ในกลุ่ม 

2.4.2.3 แอพพลิเคชนัในกลุ่มมลัติมีเดีย เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียกใชไ้ฟลข์อ้มูลในรูปแบบ
ต่างๆไดแ้ก่เสียงท่ีเป็นไฟลใ์นแบบ MP3, WAV หรือ MIDI เป็นตน้ภาพน่ิงในรูปแบบ gif, jpg หรือ bmp 
เป็นตน้หรือภาพเคล่ือนไหวคลิปวีดีโอในรูปแบบ MP4 หรือ AVI เป็นตน้ 

 
2.5 แอพพลเิคชันและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

บุษรา ประกอบธรรม (2553) งานวิจยัเร่ืองแนวโน้มธุรกิจในกลุ่มสมาร์ทโฟนปี 2010 ได้
กล่าวไวว้่าสมาร์ทโฟนหรือโทรศพัทม์ือถืออจัฉริยะ เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหม้นุษยส์ามารถยอ่กิจกรรม
หลายๆ อยา่งใหม้าอยูใ่นฝ่ามือไดไ้ม่ว่าจะเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ต การดูหนัง ฟัง
เพลง หรือแมแ้ต่เป็นผูช่้วยส่วนตวัก็สามารถท าไดซ่ึ้งสามารถท าไดดี้ไม่แพเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว 
สมาร์ทโฟนจึงเป็นหน่ึงอุปกรณ์ท่ีสามารถตอบโจทยใ์หก้บัคนรุ่นใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงสมาร์ทโฟนแต่
ละค่ายจะมีการใช้ระบบปฏิบติัการท่ีมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น Windows Mobile, Symbian, 
Android, Blackberry หรือ iPhone  เป็นตน้รวมทั้งแอพพลิเคชนัใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุน้
ยอดขายของตนเองใหเ้พ่ิมข้ึน 

สุชาดา  พลาชยัภิรมยศ์ิล (2554) งานวิจยัเร่ือง แนวโนม้การใชง้านโมบายแอพพลิเคชนั โดย
กล่าวถึงการใช ้Mobile Devices อยา่งสมาร์ทโฟนเพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมาซ่ึงเป็น
ผลมาจากการพฒันา Mobile Application และเทคโนโลยขีองตวัเคร่ืองโทรศพัทจ์ากค่ายผูผ้ลิตโทรศพัท์
โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของบริษทัต่างๆท่ีแข่งขนักนัเพื่อชิง
ความเป็นหน่ึงในตลาดดา้น Mobile Application ซ่ึงการพฒันาแอพพลิเคชนัแบ่งเป็นการพฒันาแอพ
พลิเคชนัระบบ (Operation System) และแอพพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ท่ีตอบสนองการใชง้านบนอุปกรณ์และ
ด้วยแอพพลิเคชันท่ีเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนท าให้ผูใ้ช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มใช้
โปรแกรมต่างๆเพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัไดแ้ก่ ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมต่อและ
สืบคน้ขอ้มลูบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ชมภาพยนตร์  ฟังเพลงหรือแมแ้ต่การเล่นเกมซ่ึงมีทั้งออนไลน์
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และออฟไลน์  ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี   ท าให้บริษัทชั้นน าด้าน
โทรศพัทม์ือถือหลายแห่งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทม์ือถือโดยเช่ือวา่จะ
มีอตัราการ Download เพื่อใชง้านท่ีเติบโตอยา่งเห็นไดช้ดั 

นอกเหนือจากงานวิจยัแลว้ปัจจุบนัยงัมีแอพพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้หาสถานท่ีต่างๆ
และมีคุณสมบติัและฟังกช์นัการท างานดงัจะกล่าวพอสงัเขป ดงัน้ี 

Highway Police Thailand แอพพลิเคชนัประเภทการท่องเท่ียวอพัเดทเมื่อ 15 เม.ย. 2013
เวอร์ชนั 1.1.2 ขนาด 14.2 MB ภาษาองักฤษ พฒันาโดย Jira  mang.2010 © 97 System Pattaya  เป็น แอพ
พลิเคชนัท่ีช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในท่ีต่างๆ ของประเทศไทย คุณสมบติัหลกั สามารถดูรายช่ือ 
ขอ้มูลสถานท่ีตั้ง เบอร์โทรศพัท์ของสถานีต ารวจทางหลวง และหน่วยบริการประชาชนไดทุ้กท่ีใน
ประเทศไทย แสดงผลท่ีตั้ งของสถานีต ารวจทางหลวงและหน่วยบริการประชาชนบน Map 
 สามารถติดต่อไปยงัผูบ้งัคบัการ ผูก้  ากบัการ และสารวตัรทางหลวงของแต่ละจงัหวดัได ้ และสามารถดู
ขอ้มลูโรงพยาบาล ประกนัภยั รถยก และมลูนิธิ ในจงัหวดัต่างๆท่ีเกิดอุบติัเหตุได ้จากการทดลองใชง้าน
พบขอ้ดีของแอพพลิเคชนัคือ เลือกภาษาไดส้องภาษาคือภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีขอ้มลูใหเ้ลือกใช้
หลากหลาย ส่วนขอ้ดอ้ยท่ีพบคือการประมวลผลขอ้มลูชา้เช่นเมนูแผนท่ีและการจราจร บางขอ้มูลไม่มี
การอพัเดทเช่นขอ้มลูควรรู้และไอคอนบางตวัในเมนูแผนท่ีไม่ส่ือความหมาย 

Tourist Buddy แอพพิเคชนัประเภทการท่องเท่ียวอพัเดทเมื่อ 14 เม.ย.2013 เวอร์ชนั 1.3 
ขนาด 7 MB ภาษาองักฤษ พฒันาโดย Yanisa  Vanichachiva ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยอจัฉริยะเสมือนจริง 
ในการช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว คุณสมบติัหลกัคือสามารถดูรายช่ือ ขอ้มลูสถานท่ีตั้ง เบอร์โทรศพัท์ของ
สถานีต ารวจท่องเท่ียวและหน่วยบริการประชาชนท่ีอยูใ่กลผู้ใ้ชท่ี้สุดทุกท่ีในประเทศไทย  แสดงผลท่ีตั้ง
ของสถานีต ารวจท่องเท่ียวบน Map ตลอดจนขอ้มูลเบอร์โทรศพัท์ท่ีจ  าเป็น เช่น เบอร์สายด่วน 1155  
เบอร์สนามบินทุกแห่ง  ค าเตือนและขอ้ปฏิบติัของนกัท่องเท่ียวว่ามีส่ิงใดบา้งท่ีอาจเป็นอนัตราย รวมไป
ถึงพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ ท่ีส าคญัจะมีพิกดัและสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่ประเทศ และขอ้มูลเทศกาล
ท่องเท่ียวตลอดทั้งปี จากการทดลองใชง้านพบข้อดีของแอพพลิเคชนัคือเลือกภาษาไดส้องภาษาคือ
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีขอ้มูลให้เลือกหลากหลาย ส่วนขอ้ดอ้ยท่ี หมุดพิกดัมีขนาดใหญ่ท าให้
หมุดซอ้นกนัมากท าใหไ้ม่สะดวกในการคน้หา 

ROADiE live ประเภทเครือข่ายสังคมอพัเดทเมื่อ 30 เม.ย.2013 เวอร์ชนั1.2 ขนาด 6.2 MB 
ภาษาองักฤษ พฒันาโดย Nattachitra Chotpradit.© TOT คุณสมบติัหลกั สามารถดู Feed อพัเดทรายงาน
ล่าสุดท่ีอยูร่อบตวั หรือรายงานจากเพื่อน มีแผนท่ีสภาพจราจร คน้หาสถานที แผนท่ีน าทาง GPS หมุด
หน้าแผนท่ีสามารถแสดงเวลา และไอคอนรูปถ่ายและบนัทึกรูปถ่ายลงในอลับมัอตัโนมติั Check in 
สถานท่ีโปรด แสดงความคิดเห็น Share ขอ้มูลสู่โซเชียลเน็ตเวิร์ค จากการทดลองใชง้านพบขอ้ดีของ
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แอพพลิเคชนัคือ มีขอ้มลูใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย ส่วนขอ้ดอ้ยท่ีพบคือการประมวลผลขอ้มูลชา้มากเช่น
เมนู ROADiE และไอคอน ROADiEไม่ส่ือความหมายท าใหใ้ชง้านไม่สะดวก 

Around Me แอพพลิเคชนัจากต่างประเทศประเภทวิถีชีวิต (Lifestyle) อพัเดทเมื่อ 30 เม.ย. 
2013 เวอร์ชนั 6.1.7 ขนาด 6.9 MB ภาษาองักฤษ พฒันาโดย Attorno A Me S.R.L.© Attorno A Me 

S.R.L. มีให้เลือกหลายภาษาคือ English, Chinese, French, German, Italian, Japanese, Korean, 
Portuguese, Russian, Spanish คุณสมบติัหลกั สามารถช่วยคน้หาสถานท่ีท่ีอยู่ใกลท่ี้สุดเช่น ร้านอาหาร 
ธนาคาร สถานีบริการน ้ ามนั สถานีบริการแก๊ส สถานีบริการรถแท็กซ่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานบนัเทิง 
ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม  และท่ีเด่นสุดคือบริการเสริมท่ีมีคุณลกัษณะความเป็น
จริงและใหทิ้ศทาง GPS ท่ีขบัเคล่ือนไปยงัปลายทางท่ีผูใ้ชเ้ลือก จากการทดลองใชง้านพบขอ้ดีของแอพ
พลิเคชนัคือ มีหลายภาษาและมีขอ้มลูใหเ้ลือกใชห้ลากหลาย ส่วนขอ้ดอ้ยท่ีพบคือเม่ือเร่ิมเขา้ใชง้านการ
ประมวลผลขอ้มลูชา้  ไอคอนคน้หาไม่ส่ือความหมายท าใหใ้ชง้านไม่สะดวก 

FM91 BKK ประเภทการน าทาง อพัเดทเมื่อ 18 เม.ย. 2013 เวอร์ชนั 2.0 ขนาด 9.4 MB 
ภาษาองักฤษ พฒันาโดย National Electronic and Computer Technology Center.© 2012 National 
Electronics and Computer Technology Center and www.fm91bkk.com  คุณสมบติัหลกัสามารถ
โทรศพัทข์อความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆอตัโนมติั  ติดตามข่าวสารของ สวพ 91 (สถานีวิทยุเพื่อ
ความปลอดภยัและการจราจร 91) ผา่น Facebook, Twitter, ฟังวิทยอุอนไลน์ได ้สามารถส่งขอ้ความขอ
ความช่วยเหลือและแจง้ข่าวโดยการพิมพส่์งขอ้ความพร้อมถ่ายรูปเหตุการณ์และต าแหน่งปัจจุบนัจะถกู
ส่งตรงถึง Staff ของ สวพ. สามารถแจง้เตือนเม่ือเขา้ใกลช่้วงอนัตราย จากถนนทางหลวง 4 สาย (ทาง
หลวงหมายเลข 1,2,3,4) สามารถแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกลแ้ยกไฟแดงท่ีมีกลอ้งจับความเร็ว (เฉพาะ
กรุงเทพฯ)  ดูภาพจากกลอ้ง CCTV ได ้(Traffy)  และสามารถแสดงจุดเกิดอุบติัเหตุ จราจร หรือข่าวสาร
ต่างๆ ลงบนแผนท่ีได้ จากการทดลองใช้งานพบข้อดีของแอพพลิเคชันคือ มีข้อมูลให้เลือกใช้
หลากหลาย ส่วนขอ้ดอ้ยท่ีพบคือ ไอคอนคน้หาแผนท่ีจะอยูใ่น Traffy ท าใหใ้ชง้านไม่สะดวก และภาพ
จาก CCTVใน Traffy ไม่ชดัเจน 

จากตัวอย่างแอพพลิเคชันท่ีกล่าวมานั้ นทางผูพ้ ัฒนาได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ออกแบบ Copfinder ให้เป็นแอพพลิเคชนัประเภทเคร่ืองอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัและ
สามารถแสดงฟังกช์นัการท างานหลกัๆ ไดด้งัน้ี 
 
 
 

DPU

https://itunes.apple.com/us/genre/ios-lifestyle/id6012?mt=8
https://itunes.apple.com/th/genre/ios-karna-thang/id6010?mt=8
http://www.fm91bkk.com/


12 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงช่ือแอพพลิเคชนัท่ีเก่ียวกบัการคน้หาสถานท่ีพร้อมดว้ยคุณสมบติัและฟังกช์นัการ
ท างานของระบบ 
 

คุณสมบติั/ฟังกช์นั Highway 
Police 

Thailand 

Tourist 
Buddy 

ROADiE 
live by 
TOT 

Around 
Me 

FM91 
BKK 

Copfinder 
โดยผูว้ิจยั 

การแสดงผลลพัธข์องสถานท่ี

โดยแผนท่ี 

            

ฟังกช์นัการคน้หาโดยใชค้  าคน้             

ฟังกช์นัการคน้หา Hot Line             

ฟังกช์นัการคน้หาดว้ยทาง

หลวงหมายเลข 1,2,3,4แผนท่ี 

ยดึตามต าแหน่งพกิดัปัจจุบนั

ของผูใ้ช ้

            

ระบบ

โทรศพัท์

อตัโนมติั 

ฟังกช์นัแผนท่ี             

ฟังกช์นัค  าคน้             

Hot Line             
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการและเคร่ืองมือ 

 
การด าเนินการพฒันาระบบ Copfinder : แอพพพลิเคชนัส าหรับการคน้หาสถานีต ารวจและ

หมายเลขฉุกเฉิน บนโทรศพัทม์ือถือไอโฟน เป็นการพฒันาระบบข้ึนมาใหม่ ไดม้ีการศึกษารวบรวม
ขอ้มลูต่างๆเพื่อน ามาพฒันาระบบ โดยมีขั้นตอนการการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

3.1  การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ขอ้มลู 
 3.2  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 3.3  การพฒันาระบบ  
  
3.1  การวเิคราะห์ปัญหาและศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาไดศ้ึกษาปัญหา
และขอ้จ ากดัในดา้นต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาระบบตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินโครงการอนัไดแ้ก่  

1.  ศึกษาเคร่ืองมือในการพฒันา App  
2.  ศึกษาองคป์ระกอบส าหรับการพฒันา App 
3.  ศึกษาทางเลือกส าหรับการพฒันา App 
4.  ศึกษาความหมายและประเภทของ Mobile Application 
5.  ศึกษางานวิจยัและ App ท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.  ศึกษาภาษาออ็บเจกทีฟซี (Objective-C) 
7.  ศึกษาทฤษฎี iOS SDK 
8.  ศึกษาโปรแกรม Xcode 
9.  ศึกษาการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ส าหรับ iPhone 
10. ศึกษาฐานขอ้มลู SQLite 
11. ศึกษาโปรแกรม Photoshop 
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3.1.2  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขอ้มลูช่ือสถานีต ารวจและหมายเลขโทรศพัทน์ั้นไดจ้ากสมุดโทรศพัท์ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติประจ าปี 2556 และเว็บไซต์ต่างๆ อาทิเช่น http://dir.sanook.com/emergency.php?police, 
www.policecall.tel/ เป็นตน้ 

ส่วนขอ้มลูต าแหน่งพิกดัท่ีตั้งของสถานีต ารวจไดจ้ากเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีมีโปรแกรมแผนท่ี 
อาทิเช่น http://map.longdo.com/tag/police , www.thailand-map-guid.com/latlong/ , 
http://map.rimnam.com/ , http://maps.google.co.th/ 
 
3.2  การวเิคราะห์และการออกแบบระบบ 

3.2.1  สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
 

 
 
ภาพที่ 3.1  แสดงถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ Copfinder 

 
                   จากภาพท่ี 3.1 สามารถอธิบายการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างของระบบ Copfinder มี
การออกแบบโครงสร้างการท างานและการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบซ่ึงประกอบดว้ยหน้าจอการท างาน
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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1.  หนา้จอแรกส าหรับการเขา้สู่ระบบ คือ ไอคอนช่ือ Copfinder เมื่อผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบท า
การกดเลือกจะมีการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มลูหนา้จอหลกัซ่ึงประกอบดว้ย ไอคอน Home, Map, Search, Hot 
Line และ About 

2.  หนา้จอ Home คือหนา้จอท่ีเป็นภาพโลโกข้องระบบ  
3.  หน้าจอ Map คือหน้าจอท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการคน้หาขอ้มูลสถานีต ารวจและหมายเลข

ฉุกเฉินท่ีใกลก้บัต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชไ้ดจ้ากแผนท่ี   ระบบแผนท่ีในโทรศพัท ์(Apple Map System) 
จะประมวลผลขอ้มลูโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู Police Station และ Province 

4. หน้าจอ Search คือหน้าจอท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการค้นหาขอ้มูลสถานีต ารวจและหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีผูใ้ชต้อ้งการติดต่อ  ระบบจะประมวลผลขอ้มูลโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล Police Station 
และ Province 

5. หน้าจอ Hot Line คือหน้าจอท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการค้นหาขอ้มูลและหมายเลขฉุกเฉินเพื่อ
ติดต่อกับสถานีต ารวจหรือหน่วยงานสายด่วนท่ีผูใ้ช้ต้องการ ระบบจะประมวลผลข้อมูลโดยมีการ
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู Hot Line 

6. หนา้จอ About คือหนา้จอท่ีมีขอ้มลูของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ  
3.2.2  การประเมินผลการใชง้านระบบ 

ผูพ้ฒันาไดส้ร้างแบบประเมินความพึงพอใจโดยการสร้างแบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
3.2.2.1 ก าหนดวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามตามขอบเขตความสามารถการท างานของ

ระบบท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 1  
3.2.2.2 ก าหนดลกัษณะของค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม ซ่ึงจะใช้ค  าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) เพื่อให้ผูใ้ชง้านไดแ้สดงความ
คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะ 

3.2.2.3  เขียนค าถามตามลกัษณะท่ีก  าหนดไว ้โดยใหค้  าถามมีความชดัเจน และแบ่งระดบัการ
ประเมินเป็น 5 ระดบั 

5 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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เกณฑก์ารประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ซ่ึงการ
วิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวดัค่าของขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) 
และวดัการกระจายของขอ้มลูโดยใชค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ตารางที่ 3.1  การแปลความหมายของระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบ 
 
ค่าเฉล่ียของระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

4.50-5.00 มากท่ีสุด 
3.50-4.49 มาก 
2.50-3.49 ปานกลาง 
1.50-2.49 นอ้ย 
1.00-1.49 นอ้ยท่ีสุด 

                                                                                                                                           

3.3  การพฒันาระบบ 
3.3.1  เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันาระบบ  

1.  ระบบปฏิบติัการ Mac-OS Version 10.8 เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชส้ าหรับเคร่ือง Mac 

2.  iOS Version 6.0 เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชส้ าหรับ iOS Devices 

3.  Xcode Version 4.6 เป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาแอพพิเคชนัแบบบูรณาการ 

4.  ภาษา Objective-C ส าหรับเขียนค าสัง่การท างานบน Xcode 

5.  SQLite Database ใชส้ าหรับสร้างระบบการจดัการฐานขอ้มลู 

6.  โปรแกรม  Photoshop ส าหรับการจดัการรูปภาพ 

3.3.2  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การพฒันาระบบเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์และประเมินงานเพ่ือให้สามารถสรุปเป็น

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างานและระยะเวลาในการพฒันาระบบดงัน้ี                                        
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ตารางที่ 3.2  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 
ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556  
 

ที่ ขั้นตอนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 

1 ศึกษาระบบในปัจจุบนั สภาพปัญหา
และขอ้จ ากดัต่างๆ ของ
สภาพแวดลอ้มในการพฒันาระบบ
และวางแผนขั้นตอนในการท างาน    

         

2 ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆและภาษาท่ีใช้
ในการพฒันาโปรแกรม ทฤษฎีและ
เทคโนโลยีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาระบบ 

         

3 ออกแบบหน้าจอการท างานและ
จดัท าฐานขอ้มลู 

         

4 ขั้นตอนการพฒันาระบบ          
5 ทดสอบโปรแกรมและ 

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 
         

6 ทดสอบการติดตั้ง  และใชง้านจริง          
7 สรุปผลงานน าเสนอผลงานและ

ส่งผลงาน 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
จากการด าเนินการพฒันา Copfinder : แอพพลิเคชนั ส าหรับคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลข

ฉุกเฉิน  เน้ือหาในบทน้ีจะแบ่งผลการด าเนินการออกเป็น 2 หัวขอ้ คือผลของการออกแบบและพฒันา
ระบบ โดยกล่าวถึงรายละเอียดของระบบหลกัๆ เช่น การออกแบบกระบวนการท างานของระบบ การ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างของแอพพลิเคชัน หน้าจอหลกั หน้าจอแสดงแผนท่ี
สถานีต ารวจใกลต้  าแหน่งผูใ้ช ้หนา้จอการคน้หาสถานีต ารวจ หนา้จอการคน้หาขอ้มูลด่วน หน้าจอขอ้มูล
เก่ียวกับผูพ้ฒันา และส่วนหลงัจะเป็นผลของการทดสอบระบบโดยผูใ้ช้ทั่วไปทดลองใช้งานระบบ 
เพื่อให้ได้ระบบท่ีท างานถูกต้องตามฟังก์ชันงานของระบบ มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผลเพื่อประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจของระบบ และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแสดงเป็น
ล าดบัดงัน้ี 

4.1  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ 
 

4.1  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 
 หลงัจากท่ีมีการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบการพฒันาระบบในบทท่ี 3 แลว้นั้น ผูพ้ฒันาได้
น ามาออกแบบขั้นตอนกระบวนการท างานของระบบ เพื่อจดัวางโครงสร้างและก าหนดรูปแบบของแอพ
พลิเคชนัใหท้ างานไดอ้ยา่งมีระเบียบแบบแผน 
      4.1.1  กระบวนการท างานของระบบ 
 ผงัภาพแสดงภาพรวมของกระบวนการท างานของระบบ โดยผูใ้ชง้านทัว่ไป ตอ้งท าการ
เขา้ระบบ เพื่อใชง้านผา่นไอคอนแอพพลิเคชนั ช่ือ Copfinder  บนโทรศพัท์มือถือไอโฟน ดงัแสดง
ใน Use Case Diagram ต่อไปน้ี   
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ภาพที่ 4.1  แผนภาพแสดง Use Case Diagram  ของ Copfinder Application  
 

จากภาพท่ี 4.1  จากแผนภาพแสดง Use Case Diagram น้ีมีการอธิบายรายละเอียดของ
ขอ้มลู (Use Case Descriptions) ไวใ้นภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.1  อธิบายผูใ้ชร้ะบบงาน  
 

Actor ค าอธิบาย 
ผูใ้ชร้ะบบทัว่ไป เป็นกลุ่มผูใ้ชง้าน Copfinder Application  

Apple Map System เป็นระบบแผนท่ีในโทรศพัทไ์อโฟน 
 

 4.1.2  การออกแบบระบบฐานขอ้มลู 
Copfinder Application โดยสรุปการเก็บขอ้มลูการใชง้านในระบบฐานขอ้มลูได ้3 ตาราง ซ่ึง

มีความสมัพนัธก์นัดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 โดยอธิบายรายละเอียดของขอ้มลูไวใ้นพจนานุกรมขอ้มลู ( Data 
Dictionary ) ในภาคผนวก ก 

 

 

 
ภาพที่ 4.2  Database Schema Design ของระบบ Copfinder 
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4.1.3  แบบจ าลองการท างานของระบบ Information Design : Blueprint 
การออกแบบโครงสร้างของระบบ Copfinder Application มีการออกแบบโครงสร้าง

การท างานท่ีจะน าเสนอรูปแบบการเขา้ถึงขอ้มลูของระบบดงัแสดงในภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 4.3  Information Design : Blueprint ของระบบ Copfinder 
 
 จากภาพท่ี 4.3  แสดงการออกแบบโครงสร้างของระบบ Copfinder มีการออกแบบการ
ท างานและการเขา้ถึงขอ้มลูของระบบซ่ึงประกอบดว้ยหนา้จอการท างานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. หนา้จอแรกส าหรับการเขา้สู่ระบบ คือ ไอคอนช่ือ Copfinder เมื่อผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบ
และท าการกด (Tap) เลือกท่ีไอคอนระบบจะมีการเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลหน้าจอหลกัซ่ึงประกอบดว้ย
ไอคอน Home, Map, Search, Hot Line, About 
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 2. หนา้จอ Home คือหนา้จอท่ีเป็นภาพโลโกข้องระบบ  
 3. หนา้จอ Map คือหนา้จอท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการคน้หาขอ้มลูสถานีต ารวจและหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีใกลก้ับต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ช้ได้จากแผนท่ี ระบบแผนท่ีในโทรศพัท์ (Apple Map 
System) จะประมวลผลขอ้มลูโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู Police Station และ Province 
 4. หน้าจอ Search คือหน้าจอท่ีผูใ้ช้สามารถท าการค้นหาข้อมูลสถานีต ารวจและ
หมายเลขฉุกเฉินท่ีผูใ้ชต้อ้งการติดต่อ ระบบจะประมวลผลขอ้มูลโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล 
Police Station และ Province 
 5. หนา้จอ Hot Line คือหนา้จอท่ีผูใ้ชส้ามารถท าการคน้หาขอ้มูลและหมายเลขฉุกเฉิน
เพื่อติดต่อกบัสถานีต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ระบบจะประมวลผลขอ้มูลโดยมีการ
เช่ือม ต่อกบัฐานขอ้มลู Hot Line 
 6. หนา้จอ About คือหนา้จอท่ีมีขอ้มลูของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพฒันาระบบ 
 4.1.4 การออกแบบฟังกช์นัการท างาน Web Application Extension (WAE) ของระบบ Copfinder  

 การออกแบบฟังก์ชนัการท างาน WAE ของระบบ Copfinder มีการออกแบบฟังก์ชนัการ
ท างานท่ีจะน าเสนอรูปแบบการเขา้ถึงขอ้มลูของระบบดงัแสดงในภาพต่อไป  
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ภาพที่ 4.4  การออกแบบฟังกช์นัการท างาน WAE ของหนา้จอ Home 
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ภาพที่ 4.5  การออกแบบฟังกช์นัการท างานการท างาน WAE ของหนา้จอ  Map 
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ภาพที่ 4.6  การออกแบบฟังกช์นัการท างาน WAE ของหนา้จอ Search 
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ภาพที่ 4.7  การออกแบบฟังกช์นัการท างาน WAE  ของหนา้จอ Hot Line 
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ภาพที่ 4.8  การออกแบบฟังกช์นัการท างาน WAE  ของหนา้จอ About 
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4.1.5  หนา้จอการท างานของระบบ Copfinder   
จากการวิเคราะห์และการออกแบบระบบท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นผูพ้ฒันาไดพ้ฒันาหน้าจอ

การท างานของระบบ Copfinder (โดยอธิบายรายละเอียดการท างานแต่ละฟังก์ชัน (Activity 
Diagram) ไวใ้นภาคผนวก ค ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  แสดงไอคอน Copfinder หนา้จอโทรศพัทม์ือถือไอโฟน 
ที่มา:  กองสารนิเทศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 
จากภาพท่ี 4.9 ภาพไอคอน Copfinder เมื่อผูใ้ชง้านท าการ Download และติดตั้ง Copfinder  

Application จาก App Store เพื่อมาใชง้านบนโทรศพัทม์ือถือไอโฟน   
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ภาพที่ 4.10  แสดงหนา้จอ Home คือหนา้จอท่ีเป็นภาพโลโกข้องระบบ Copfinder  
 

จากภาพท่ี 4.10  เมื่อผูใ้ชง้าน Tap เลือกไอคอน Copfinder ระบบจะแสดงหนา้จอ Home 
และไอคอนการใชง้านในระบบ 
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ภาพที่ 4.11  แสดงหนา้จอ Map  
                     

จากภาพท่ี 4.11 แสดงหนา้จอ Map ผูใ้ชส้ามารถท าการคน้หาขอ้มูลของสถานีต ารวจและ
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใกลท่ี้สุดกบัต าแหน่งพิกดัปัจจุบนัของผูใ้ช ้ระบบแผนท่ีในโทรศพัท์ (Apple Map 
System) จะประมวลผลขอ้มลูโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู Police Station และ Province  หมุดพิกดัสี
น ้ าเงินแสดงต าแหน่งของผูใ้ชง้านระบบ (Current Location) หมุดพิกดัสีแดงแสดงต าแหน่งของสถานี
ต ารวจท่ีอยูใ่กลต้  าแหน่งผูใ้ชง้านเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ระบบจะมีการประมวลผลขอ้มูล
ใหม่เมื่อผูใ้ชม้ีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งทุกๆ 50 เมตร 
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ภาพที่ 4.12  แสดงหนา้จอ Map  
                     

จากภาพท่ี 4.12 แสดงหน้าจอ Map เมื่อผูใ้ชง้าน Tap เลือกหมุดพิกดัของสถานีต ารวจท่ี
ตอ้งการ ระบบจะท าการประมวลผลข้อมูลจากฐานขอ้มูล Police Station และ Province แลว้น ามา
แสดงผลประกอบดว้ยช่ือสถานีต ารวจ หมายเลขฉุกเฉินและไอคอน Calling ท่ีผูใ้ชส้ามารถโทรศพัท์
ติดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั  
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ภาพที่ 4.13  แสดงหนา้จอ Map   
                    

จากภาพท่ี 4.13  แสดงหนา้จอ Map เมื่อผูใ้ชง้าน Tap เลือกไอคอน Calling ฟังก์ชนั ระบบ 
Calling จะท างานโดยมฟัีงกช์นัใหผู้ใ้ชเ้ลือกใช ้ หากผูใ้ชเ้ลือก Call ระบบจะท าการเช่ือมต่อโทรศพัทไ์ป
ยงัสถานีต ารวจท่ีผูใ้ชเ้ลือกโดยอตัโนมติั แต่ถา้ผูใ้ชเ้ลือก Cancel ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้จอตามภาพท่ี 
4.12 
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ภาพที่ 4.14  แสดงหนา้จอ Search 

 
จากภาพท่ี 4.14  แสดงหนา้จอ Search ผูใ้ชง้านสามารถท าการคน้หาขอ้มูลสถานีต ารวจ

และหมายเลขฉุกเฉินท่ีตอ้งการติดต่อไดด้ว้ยการใชค้  าคน้หรือการ Tap เล่ือนหนา้จอข้ึนลงเพ่ือคน้หา

ข้อมูลช่ือตามล าดับตัวอกัษรภาษาไทย ก-ฮ ระบบจะประมวลผลข้อมูลโดยการเช่ือมต่อกับ

ฐานขอ้มลู Police Station และ Province 
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ภาพที่ 4.15  แสดงหนา้จอ Search 

 
จากภาพท่ี 4.15  แสดงหนา้จอ Search เมื่อผูใ้ชง้านพิมพค์  าคน้โดยพิมพเ์ฉพาะช่ือสถานี

ต ารวจท่ีตอ้งการคน้หา  ระบบจะท าการประมวลผลขอ้มูลโดยมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล Police 
Station และ Province  เพื่อน ามาแสดงผลประกอบด้วยช่ือสถานีต ารวจ หมายเลขฉุกเฉินและ
ไอคอน Calling ท่ีผูใ้ชส้ามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั 
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ภาพที่ 4.16  แสดงหนา้จอ Search   

                
จากภาพท่ี 4.16  แสดงหน้าจอ Search เมื่อผูใ้ชง้าน Tap เลือกไอคอน Calling ฟังก์ชนั 

ระบบ Calling จะท างาน โดยมีฟังกช์นัใหผู้ใ้ชเ้ลือกใช ้หากผูใ้ชเ้ลือก Call ระบบจะท าการเช่ือมต่อ
โทรศพัทไ์ปยงัสถานีต ารวจท่ีผูใ้ชเ้ลือกโดยอตัโนมติั แต่ถา้ผูใ้ชเ้ลือก Cancel ระบบจะยอ้นกลบัไป
หนา้จอตามภาพท่ี 4.15 
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ภาพที่ 4.17  แสดงหนา้จอ Hot Line 

 
จากภาพท่ี 4.17 แสดงหนา้จอ Hot Line เมื่อผูใ้ชง้านเลือกท าการคน้หาขอ้มลูและหมาย เลข

ฉุกเฉินเพื่อติดต่อกบัสถานีต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ระบบจะประมวลผลขอ้มลูโดยมกีาร
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มลู Hot Line ผูใ้ชส้ามารคน้หาโดยการเล่ือนหนา้จอข้ึนลง ระบบจะแสดงผลหน้าจอ
ประกอบดว้ยช่ือหน่วยงานและหมายเลขฉุกเฉินพร้อมไอคอน Calling ท่ีผูใ้ชส้ามารถโทรศพัทติ์ดต่อได้
โดยอตัโนมติั  
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ภาพที่ 4.18  แสดงหนา้จอ Hot Line 

                  
จากภาพท่ี 4.18  แสดงหนา้จอ Hot Line เมื่อผูใ้ชง้านเลือกไอคอน Calling ฟังก์ชนั ระบบ 

Calling จะท างาน โดยมีฟังกช์นัใหผู้ใ้ชเ้ลือกใช ้หากผูใ้ชเ้ลือก Call ระบบจะท าการเช่ือมต่อโทรศพัทไ์ป
ยงัหน่วยงานท่ีผูใ้ชเ้ลือกโดยอตัโนมติั  แต่ถา้ผูใ้ชเ้ลือก Cancel ระบบจะยอ้นกลบัไปหน้าจอตามภาพท่ี 
4.17 
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ภาพที่ 4.19  แสดงหนา้จอ About 

                  
จากภาพท่ี 4.19  แสดงหนา้จอ About เป็นหนา้จอท่ีมีขอ้มลูของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาระบบ 
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4.2  ผลการประเมนิความพงึพอใจของระบบ 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีทดลองใชง้านระบบ 

เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูและแปรผลการทดสอบระบบ โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อประเมินหาระดบัความ
เหมาะสม/ความพึงพอใจของระบบ Copfinder ท่ีพฒันาข้ึน แบบสอบถามท่ีใชใ้นการประเมินแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบ 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
ส าหรับตวัอยา่งของแบบสอบถามไดก้ล่าวไวใ้นภาคผนวก ง ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 

40 คนเป็นผูท้ดลองใช้งานทัว่ไป เลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ตั้งใจ (Accidental Sampling) และ
ก าหนดเกณฑใ์นการประเมินผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจ เป็นมาตราส่วนในการประมาณค่าเป็น 
Rating Scale เป็น 5 ระดบั เกณฑก์ารประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม/ความพึง
พอใจ ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวดัค่าของขอ้มลูโดยใช้
ค่าเฉล่ียเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ดงัท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไวแ้ลว้ในบทท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจ Copfinder : แอพพลิเคชนั ส าหรับ
การคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
ประสบการณ์ในการใชแ้อพพลิเคชนัเก่ียวกบัแผนท่ี ประสบการณ์ในการใชง้านระบบอ่ืนๆบนมือถือ
และประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบ  โดยน าเสนอในรูปของจ านวนความถ่ีและร้อยละ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูเพศ 
 

เพศ จ านวนคน ร้อยละ 
ชาย 21 52.5 
หญิง 19 47.5 
รวม 40 100 

 
จากตาราง 4.2  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 40 คนเป็นเพศชายจ านวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 และเป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
 

ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูอาย ุ
 

อาย ุ จ านวนคน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 25 ปี 30 75 

25-30 ปี 2 5 
31-35 ปี 3 7.5 
36-40 ปี 1 2.5 

41ปีข้ึนไป 4 10 
รวม 40 100 

 
จากตาราง 4.3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี

อาย ุต ่ากว่า 25 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอายุ 41 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน      
คิดเป็นร้อยละ 10  อาย ุ31-35 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ7.5 อาย ุ25-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 และอาย ุ36-40 ปี จ  านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 12.5 

ปริญญาตรี 33 82.5 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 5 

รวม 40 100 

 
จากตาราง 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ศกึษาใน

ระดบัปริญญาตรีจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่าจ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5   
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลผูม้ีประสบการณ์ในการใชโ้ทรศพัท์มือถือ    
สมาร์ทโฟน 
 

มปีระสบการณ์ในการใช้มอืถอืสมาร์ทโฟน จ านวนคน ร้อยละ 
เคย 38 95 

ไม่เคย 2 5 
รวม 40 100 

 
จากตาราง 4.5  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูเ้คยมี

ประสบการณ์ในการใชโ้ทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 95  และผูท่ี้ไม่เคย
มีประสบการณ์ในการใชโ้ทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลผูม้ีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ช้งาน           
แอพพลิเคชนัเก่ียวกบัระบบแผนท่ี 
 

ประสบการณ์ในการใช้แอพพลเิคชันเกีย่วกบัระบบแผนที ่ จ านวนคน ร้อยละ 
เคย 33 82.5 

ไม่เคย 7 17.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.6  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูเ้คยมี
ประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชนัเก่ียวกบัระบบแผนท่ี  จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5    
และผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้แอพพลิเคชนัเก่ียวกบัระบบแผนท่ี  จ  านวน 7 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลผูม้ีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชง้านระบบ
อ่ืนๆบนมือถือ 
 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้ใช้งานระบบอืน่ๆบนมอืถอื จ านวนคน ร้อยละ 
เคย 36 90 

ไม่เคย 4 10 
รวม 40 100 

 
จากตาราง 4.7  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูเ้คยมี

ประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชง้านระบบอ่ืนๆบนมือถือ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90  และผูท่ี้ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชง้านระบบอ่ืนๆบนมือถือ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 

 

 

DPU



43 
 

 

ตารางที ่ 4.8 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูผูม้ีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบ 
 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้พฒันาระบบ จ านวนคน ร้อยละ 
เคย 4 10 

ไม่เคย 36 90 
รวม 40 100 

 
จากตาราง  4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่เคยมี

ประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และผูท่ี้เคยมีประสบการณ์ใน
การเป็นผูพ้ฒันาระบบจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

ตอนท่ี 2  ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบ 
2.1  ความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements Test) 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลความ เหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูดว้ยแผนท่ี 
 

ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลด้วยแผนที ่ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 1 2.5 
มาก 19 47.5 

มากท่ีสุด 20 50 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.9  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มูลดว้ยแผนท่ีในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50   รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และ    
พึงพอใจระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 

DPU



44 
 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูดว้ยค าคน้ 
 

ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลด้วยค าค้น จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 1 2.5 
มาก 20 50 

มากท่ีสุด 19 47.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.10  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูดว้ยค าคน้ในระดบัมาก จ  านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 47.5 และ พึงพอใจ
ระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูเร่งด่วน 
 

ความสามารถของระบบในการค้นหาข้อมูลเร่งด่วน จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 1 2.5 
มาก 17 42.5 

มากท่ีสุด 22 55 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.11  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความ   
พึงพอใจในความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มูลเร่งด่วนในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 22 คน      
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คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 พึงพอใจ
ระดบัปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของข้อมูลความ เหมาะสม/ความพึงพอใจใน
ความสามารถของระบบในการเช่ือมต่อขอ้มลูดว้ยโทรศพัท์ 
 

ความสามารถของระบบในการเช่ือมต่อข้อมูลด้วยโทรศัพท์ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 0 0 
มาก 17 42.5 

มากท่ีสุด 23 57.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.12  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความ     
พึงพอใจในความสามารถของระบบในการเช่ือมต่อขอ้มูลดว้ยโทรศพัท์ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน     
23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  

 
2.2  ความพึงพอใจดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional Test) 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความ
รวดเร็วในการประมวลผลของขอ้มลู 
 

ความรวดเร็วในการประมวลผลของข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 2 5 
มาก 19 47.5 

มากท่ีสุด 19 47.5 
รวม 40 100 
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 จากตาราง 4.13  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มลูของระบบในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 พึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และพึงพอใจในระดบัปาน
กลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความถูก
ตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผลขอ้มลู 
 

ความถูกต้องของผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการประมวลผลข้อมูล จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 6 15 
มาก 15 37.5 

มากท่ีสุด 19 47.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.14  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความถกูตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผลขอ้มูลในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ    
พึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความถูก
ตอ้งของขอ้มลูท่ีใชง้านผา่นโทรศพัทม์ือถือ 
 

ความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มอืถือ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 2 5 
มาก 15 37.5 

มากท่ีสุด 23 57.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.15  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความถูกตอ้งของข้อมูลท่ีใชง้านผ่านโทรศพัท์มือถือในระดับมากท่ีสุด จ  านวน 23 คน     
คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ    
พึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
 2.3  ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจในการจดั
วางต าแหน่งของส่วนต่างๆบนหนา้จอ 
 

การจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบนหน้าจอ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 2 5 
มาก 19 47.5 

มากท่ีสุด 19 47.5 
รวม 40 100 
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จากตาราง 4.16  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความ        
พึงพอใจในการจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆ บนหนา้จอในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 พึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และพึงพอใจในระดบั   ปาน
กลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในปริมาณ
ของขอ้มลูในแต่ละหนา้จอ 
 

ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลในแต่ละหน้าจอ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 4 10 
มาก 22 55 

มากท่ีสุด 14 35 
รวม 40 100 

    
 จากตาราง 4.17  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความเหมาะสมของปริมาณขอ้มลูในแต่ละหนา้จอในระดบัมาก จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความ
ชดัเจนของขอ้มลูการแสดงบนหนา้จอ 
 

ความชัดเจนของข้อมูลการแสดงผลบนห้าจอ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 2 5 
มาก 13 32.5 

มากท่ีสุด 25 62.5 
รวม 40 100 

    
 จากตาราง 4.18  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความ       
พึงพอใจในความชดัเจนของขอ้มูลการแสดงบนหน้าจอในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในรูปแบบ
ตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้
 

รูปแบบตวัอกัษรที่เลอืกใช้ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 1 2.5 
มาก 19 47.5 

มากท่ีสุด 20 50 
รวม 40 100 

   
 จากตาราง 4.19  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในรูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใชใ้นระดบัมากท่ีสุด  จ  านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา
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คือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  และพึงพอใจในระดบัปานกลาง
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในการใชสี้
ในการการออกแบบโดยภาพรวม 
 

การใช้สีในการออกแบบโดยภาพรวม จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 2 5 
มาก 23 57.5 

มากท่ีสุด 15 37.5 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.20  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความ     
พึงพอใจในการใชสี้ในการออกแบบโดยภาพรวมในระดบัมาก จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และพึงพอใจในระดบั
ปานกลางจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

 
ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในภาพกบั
เน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัสามารถส่ือความหมายได ้
 

ภาพกบัเนือ้หาสอดคล้องกนัสามารถส่ือความหมายได้ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 6 15 
มาก 18 45 

มากท่ีสุด 16 40 
รวม 40 100 
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 จากตาราง 4.21  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน  ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัสามารถส่ือความหมายไดใ้นระดบัมากจ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45  รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และ   
พึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความง่าย
ต่อการใชง้านระบบ 
 

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 1 2.5 
มาก 14 35 

มากท่ีสุด 25 62.5 
รวม 40 100 

   
 จากตาราง 4.22  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความง่ายต่อการใชง้านระบบในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5  
รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และพึงพอใจในระดบัปาน
กลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มลูความเหมาะสม/ความพึงพอใจในความน่า
ใชข้องระบบโดยภาพรวม 
 

ความน่าใช้ของระบบโดยภาพรวม จ านวนคน ร้อยละ 
นอ้ยท่ีสุด 0 0 
นอ้ย 0 0 

ปานกลาง 0 0 
มาก 17 42.5 

มากท่ีสุด 23 57.5 
รวม 40 100 

   

 จากตาราง 4.23  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในความน่าใชข้องระบบโดยภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5  
รองลงมาคือพึงพอใจในระดบัมาก จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  

 
ตารางที่ 4.24 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ (System 
Requirements Test) จ  านวน 4 ขอ้ค าถาม 

 
ความพงึพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้
งานระบบ 

X S.D. ระดับความเหมาะสม/
ความพงึพอใจ 

ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
ดว้ยแผนท่ี 

4.47 0.55 มาก 

ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
ดว้ยค าคน้ 

4.45 0.55 มาก 

ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
เร่งด่วน 

4.53 0.55 มากท่ีสุด 

ความสามารถของระบบในการเช่ือมต่อขอ้มลู
ดว้ยโทรศพัท ์

4.58 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.51 0.54 มากท่ีสุด 

DPU



53 
 

 

หมายเหตุ.  โดยน าเสนอในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความเหมาะสม/
ความพึงพอใจของผูท้ดลองใชง้านระบบโดยผูพ้ฒันาใชเ้กณฑ์ของค่าเฉล่ียในการอภิปรายผลท่ีได้
กล่าวไวแ้ลว้ตามตารางท่ี 3.1  

 
จากตาราง 4.24  แสดงความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นการตอบสนองต่อการใชง้าน

ระบบ(System Requirements Test) จ  านวน 4 ขอ้ค าถาม ในความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่าใหค้วามพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจในความสามารถของระบบในการเช่ือมต่อ
ขอ้มลูดว้ยโทรศพัทใ์นระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.58 ความสามารถของระบบในการคน้หา
ขอ้มลูเร่งด่วนในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.53 ความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มลูดว้ยแผน
ท่ีในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.47 และความสามารถของระบบในการคน้หาขอ้มูลดว้ยค าคน้ในระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย 4.45 

 
ตารางที่ 4.25 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นการท าไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional 
Test) จ  านวน 3 ขอ้ค าถาม 

 
ความพงึพอใจด้านการท างานตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ 

X S.D. ระดับความเหมาะสม/
ความพงึพอใจ 

ความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มลู 4.43 0.59 มาก 
ความถกูตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการ
ประมวลผลขอ้มลู 

4.33 0.73 มาก 

ความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีใชง้านผา่น
โทรศพัทม์ือถือ 

4.53 0.60 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.43 0.64 มาก 
 
จากตาราง 4.25  แสดงความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นความพึงพอใจดา้นการท าได้

ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) จ  านวน 3 ข้อค าถาม ในความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่าใหค้วามพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.43 เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจในความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีใชง้าน
ผา่นโทรศพัทม์ือถือในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.53 ระดบัความพึงพอใจในความรวดเร็ว
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ในการประมวลผลขอ้มูลในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.43   ระดบัความพึงพอใจในความถูกตอ้งของ
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการประมวลผลขอ้มลูในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.33   

 
ตารางที่ 4.26 ความเหมาะสม/ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 
จ  านวน 8 ขอ้ค  าถาม 

 
ความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ 

X S.D. ระดับความเหมาะสม/
ความพงึพอใจ 

การจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบนหนา้จอมี
ความเหมาะสม 

4.43 0.59 มาก 

ขอ้มลูในแต่ละหนา้จอมีปริมาณเหมาะสม 4.25 0.63 มาก 
ความชดัเจนของขอ้มลูการแสดงผลบนหนา้จอ 4.58 0.59 มากท่ีสุด 
รูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใชม้ีความเหมาะสม 4.48 0.55 มาก 
การใชสี้ในการออกแบบโดยภาพรวมมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.57 มาก 

ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัสามารถส่ือ
ความหมายได ้

4.25 0.71 มาก 

ความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
ความน่าใชข้องระบบโดยภาพรวม 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.44 0.59 มาก 
 
จากตาราง 4.26  แสดงความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ 

(Usability Test) จ  านวน  8 ขอ้ค  าถาม ในความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าให้ความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ระดับความพึงพอใจในความง่ายต่อการใชง้านระบบในระดับมากท่ีสุดโดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60 ความชดัเจนของขอ้มูลการแสดงผลบนหน้าจอและความน่าใชข้องระบบโดย
ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.58 รูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใชม้ีความเหมาะสมใน
ระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.48 การจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบนหน้าจอมีความเหมาะสมในระดบั
มากมีค่าเฉล่ีย 4.43 การใชสี้ในการออกแบบโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
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4.33 ขอ้มลูในแต่ละหนา้จอมีปริมาณเหมาะสมและภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัสามารถส่ือ
ความหมายไดใ้นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.25   

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
 3.1 หากแอพพลิเคชนัการคน้หาสถานีต ารวจทัว่ประเทศไทยน้ีอยู่ใน App Store ท่าน
คิดว่าท่านจะ Download มาใชง้านหรือไม่  

 
ตารางที่ 4.27  หากแอพพลิเคชนัการคน้หาสถานีต ารวจทัว่ประเทศไทยน้ีอยู่ใน App Store ท่านคิด
ว่าท่านจะ Download มาใชง้านหรือไม่  
 

ความคดิเหน็ต่อการที่จะ Download มาใช้งาน จ านวนคน ร้อยละ 
Download มาใชง้าน 40 100 

ไม่ Download มาใชง้าน 0 0 
รวม 40 100 

 
 จากตาราง 4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 40 คน แสดงความคิดเห็นหาก
แอพพลิเคชนัการคน้หาสถานีต ารวจทัว่ประเทศไทยน้ีอยู่ใน App Store จะ Download มาใชง้านรวม
ทั้งส้ิน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซ่ึงใหเ้หตุผลในการ Download โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อการแจง้เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
2. เป็นประโยชน์เพ่ือความปลอดภยัของตนเอง 
3. สะดวกต่อการใชง้านหากมีเร่ืองท่ีเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายจะสามารถโทรออกไดท้นัที 
4. สะดวกในการคน้หาสถานีต ารวจ ในกรณีเกิดเหตุร้ายในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของสถานี

ต ารวจนั้นๆ 
5. สะดวกสบายเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถติดต่อกบัสถานีต ารวจไดโ้ดยตรงไม่

ตอ้งผา่นหมายเลข 191 
6. แผนท่ีสามารถท าใหท้ราบขอ้มลูสถานีต ารวจท่ีอยูใ่กลก้บัต าแหน่งปัจจุบนัของ

ตนเอง 
7. มีระบบท่ีทนัต่อเหตุการณ์ ตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านไดก้บัการด าเนิน

ชีวิตในปัจจุบนัท่ีสงัคมมีความเส่ียงสูง 
8. เพื่อตอบสนองในการใชง้านและใหท้นัเหตุการณ์ในยคุ IT (Information 

Technology) 
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3.2  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีตอ้งการใหป้รับปรุงและพฒันา  
นอกจากผูท้ดลองใชง้านไดใ้ห้เหตุผลในการ Download แลว้ยงัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพฒันาระบบซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ดา้นกราฟฟิกความสวยงามอยากใหม้ีสีท่ีเป็นธีมเฉพาะของต ารวจ 
2. หนา้ Home ควรมีภาพแนะน าการใช ้App  
3. ควรมีขนาดตวัอกัษรท่ีใหญ่กว่าปัจจุบนั 
4. ท าเป็น 3D ในสถานท่ีส าคญัๆ Update ตลอดเวลา และมีภาพถ่ายเหมือนจริงเมื่อ

เลือกเขา้ไปในสถานท่ีจริง 
5. ในส่วน Hot Line ขอ้มลูมีนอ้ยและไม่สามารถคน้หาดว้ยค าคน้ได ้
6. ปุ่มท่ีใชส้ าหรับโทรศพัท์ควรออกแบบให้มีมิติท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถทราบว่าจะตอ้งกด

บริเวณใด 
7. ควรปรับปรุงรูปแบบการออกแบบภาพถ่ายท่ีชดัเจนและใหม้ีความเป็นสากล 
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ในบทน้ีจะกล่าวถึง ขอ้สรุปจากการพฒันาระบบ Copfinder : แอพพลิเคชนั ส าหรับการคน้หา

สถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

5.1  สรุปผลและวจิารณ์ 
การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีไดท้  าการพฒันา Copfinder : แอพพลิเคชัน ส าหรับการค้นหา

สถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน มีวตัถุประสงค์เพื่อใชค้้นหาข้อมูลของสถานีต ารวจและหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีสามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั ช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถขอช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นทั้งของตนเอง ประชาชนทัว่ไป และชุมชนในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจนั้นๆ หรือสถานี
ต ารวจท่ีใกลเ้คียงกบัจุดเกิดเหตุ เป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสอบถามขอ้มูล
ต่าง  ๆของสถานีต ารวจโดยการประยกุตใ์ชโ้ทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  

Copfinder แอพพลิเคชนัมีการออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้และใชง้านง่ายมีฟังก์ชนัการ
ท างานด้วยระบบแผนท่ีซ่ึงสามารถค้นหาสถานีต ารวจท่ีใกลก้ับต าแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ชง้านพร้อม
หมายเลขฉุกเฉินสามารถโทรศพัท์ติดต่อไดโ้ดยอตัโนมติั มีระบบคน้หาโดยใชค้  าคน้ และระบบคน้หา 
Hot Line พร้อมหมายเลขฉุกเฉินซ่ึงสามารถโทรศพัทติ์ดต่อไดโ้ดยอตัโนมติัเช่นกนั 

จากผลการประเมินความเหมาะสม/ความพึงพอใจของผูท้ดลองใชง้านจ านวน 40 คนส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.5 อายตุ  ่ากว่า 25 ปีร้อยละ 75 การศึกษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ 82.5 มี
ประสบการณ์ในการใชส้มาร์ทโฟนร้อยละ 95 เคยใชง้านระบบแผนท่ีร้อยละ 82.5 เคยใชง้านระบบอ่ืนๆ
บนมือถือร้อยละ 90 แต่ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบร้อยละ 90 มีความคิดเห็นต่อ 
Copfinder แอพพลิเคชนั ในดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements Test) ให้ความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และมีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ียอยูท่ี่ 0.54 ดา้นการท างานไดต้ามฟังก์ชนังานของระบบ (Functional Test) ให้ความ
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พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.43 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.64 ดา้นความง่ายต่อการ
ใชง้านระบบ (Usability Test) ให้ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉล่ีย 0.59 เมื่อประเมินผลรวมทั้ง 3 ดา้นผูท้ดลองใชง้านมีความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบทั้ง 3 
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.46 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียท่ีตั้งไวท่ี้ 3.5 คะแนนข้ึนไป ส่วนค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเฉล่ียอยูท่ี่ 0.59 และร้อยละ 100 ใหค้วามคิดเห็นว่าจะ Download มาใชง้านดว้ยเหตุผลเร่ืองความ
สะดวกรวดเร็วของระบบ 

ดงันั้นจึงพอสรุปได้ว่า Copfinder แอพพลิเคชนัท างานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ 
สามารถน าไปใชง้านบนโทรศพัท์มือถือไอโฟน ช่วยในการคน้หาขอ้มูลของสถานีต ารวจและหมายเลข
ฉุกเฉินเพื่ออ  านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้านสามารถโทรศพัท์ติดต่อและสอบถามขอ้มูลต่างๆตลอดจนขอ
ความช่วยเหลือไดต้ลอดเวลา  

 
5.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาขั้นต่อไป 

5.2.1 เพ่ิมฟังกช์นัการท างานตามความเหมาะสมและความตอ้งการใชง้าน เช่น การค านวณระยะทาง
จากต าแหน่งของผูใ้ชไ้ปยงัสถานีต ารวจ การปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface หรือ 
UI) เป็นตน้ ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา  

5.2.2 เพ่ิมหมวดหมู่ขอ้มลู เช่นช่ือผูบ้งัคบับญัชาของสถานีต ารวจนั้นๆ และหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน
ของผูบ้งัคบับญัชา ทั้งน้ีอาจตอ้งขอความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเปิดเผยขอ้มลูเป็นสาธารณะ 

5.2.3 เพ่ิมขอ้มลูหน่วยงาน Hot Line เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน 
5.2.4 ผูพ้ฒันาตอ้งมีการอพัเดทเวอร์ชนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูเช่นขอ้มลูหมายเลขฉุกเฉิน

ของสถานีต ารวจ เป็นตน้ 
5.2.5 การพฒันาเวอร์ชนัท่ีสามารถเลือกภาษาไดเ้ช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการรองรับ

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC หรือ ASEAN Economics Community) ของประเทศ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม  

5.2.6 หากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์สมาร์ทโฟนไดรั้บการพฒันาใหม้ปีระสิทธิภาพ
สูงยิง่ข้ึน เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการพฒันา Copfinder กจ็ะสามารถพฒันาฟังกช์นัและการออกแบบ
ส่วนติดต่อผูใ้ชไ้ดห้ลากหลายยิง่ข้ึนเช่นกนั เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ยงัคงยดึหลกัการ
ใชง่้ายสะดวกและรวดเร็ว  
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การออกแบบตารางฐานข้อมูล 
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Data Dictionary 
 
ตารางที่ 1  Police Station ใชแ้สดงรายละเอียดการเก็บช่ือสถานีต ารวจ 
   
ล ำดบั แอทริบิวต์ ควำมหมำย ชนิด ขนำด คย์ี 

1. ID รหสัสถานีต ารวจ INTEGER 11 PK 
2. Station_Name ช่ือสถานีต ารวจ TEXT 255  
3. Longitude พิกดัเสน้แวง DOUBLE 64   (บิต)  
4. Latitude พิกดัเสน้รุ้ง DOUBLE 64   (บิต)  
5. Tellephone เบอร์โทรศพัท ์ TEXT 255  
6. Address จงัหวดั TEXT 255  
7. Province_Id รหสัจงัหวดั INTEGER 11  

 
ตำรำงที่ 2  Hot Line ใชแ้สดงรายละเอียดการเก็บช่ือหน่วยงานท่ีตอ้งการคน้หาเร่งด่วน 
   
ล ำดบั แอทริบิวต์ ควำมหมำย ชนิด ขนำด คย์ี 

1. ID รหสัจงัหวดั INTEGER 11 PK 
2. Name ช่ือจงัหวดั TEXT 255  
3. Tellephone เบอร์โทรศพัท ์ TEXT 255  

4. Icon ช่ือ Icon TEXT 255  

5. Status แจง้สถานะ INTEGER 11  

 
ตำรำงที่ 3  Province ใชแ้สดงรายละเอียดการเก็บช่ือของจงัหวดั 
 
ล ำดับ แอทริบิวต์ ควำมหมำย ชนิด ขนำด 

 
คย์ี 

1. ID รหสัของจงัหวดั INTEGER 11 PK 
2. Pro_Name ช่ือของจงัหวดั TEXT 255  
3. Zone กลุ่มของของจงัหวดั INTEGER 11  
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ภาคผนวก ข 
Use Case Scenario 
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ตารางที่ 1  Use Case Description Home 
 
Use Case Name Home 
Actor User 
Preconditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบโดยเลือกเมนู Home 
Post Condition ระบบแสดงรูปภาพช่ือระบบ 
Flow of Events Actor System 

1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชง้านเลือกเมนู  Home 
 
 
 
3. ผูใ้ช้สามารถอ่านรายละเอียด
ขอ้มลูได ้
 

 
 
2.1 ระบบแสดง หนา้ Home 
2.2 ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มลู 
 
 

Exception Flow - 
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ตารางที่ 2  Use Case Description Map 
 
Use Case Name Map Location 
Actor User , Apple Map System 
Pre conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบโดยเลือกเมนู Map  เพื่อคน้หาขอ้มลูของ สถานีต ารวจ 
Post conditions ระบบแสดง ช่ือสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน 
Flow of Events Actor System 

1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชง้านเลือกเมนู  Map 
Apple Map System จะท าการ
จดัการกบัระบบฐานขอ้มลูท่ีใช้
งานบน Copfinder 
 
 3.  ผูใ้ช ้Tap เลือกหมุดของ
พิกดัต  าแหน่งสถานีต ารวจ (สี
แดง) 
4. ผูใ้ช ้Tap เลือกฟังกช์นั 
Calling  
 
5.  ผูใ้ช ้Tap เลือก Call   
 
6.  หากผูใ้ชเ้ลือก Cancel 

 
2  ระบบประมวลผลขอ้มลูและแสดง  
Map ประกอบดว้ย หมุดของพิกดั
ต าแหน่งของผูใ้ช ้ (สีน ้ าเงิน) 
และหมุดของพิกดัต  าแหน่งสถานี
ต ารวจ (สีแดง)  
3. ระบบแสดงช่ือและหมายเลขฉุกเฉิน
ของสถานีต ารวจ ท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
4. ระบบแสดง ฟังกช์นั Calling ท่ีมี
หมายเลขฉุกเฉินเพื่อใหผู้ใ้ชก้ดโทรออก 
5.  ฟังกช์นั Calling จะท างานโดยการ
เช่ือมต่อโทรศพัทโ์ดยอตัโนมติั 
6.  ระบบจะยอ้นกลบัไปฟังกช์นัขอ้ 3 
 

Exception Flow ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงการเลือกหมุดของพิกดัของสถานีต ารวจท่ี
ตอ้งการไดจ้ากหมุดพกิดัต าแหน่งท่ีระบบแสดงท่ีใกลห้มุดพิกดัต  าแหน่ง
ของผูใ้ช ้  
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ตารางที่ 3  Use Case Description Search Police Stations 
 
Use Case Name Search Police Station  
Actor User 
Pre Conditions ผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบโดยเลือกเมนู Search เพื่อคน้หาขอ้มลู สถานีต ารวจ 
Post Conditions ระบบแสดงช่ือและหมายเลขฉุกเฉินของสถานีต ารวจ 
Flow of Events Actor System 

1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชง้านเลือกเมนู  Search 
 
 
 
 
3.ถา้ผูใ้ชก้ดบริเวณกล่องรับ
ขอ้ความ Search เพื่อพิมพ์
ค  าคน้ 
4. ผูใ้ชพ้ิมพช่ื์อสถานีต ารวจท่ี
ตอ้งการคน้หา 
5. ผูใ้ช ้Tap เลือกฟังกช์นั 
Calling  
 
6.  ผูใ้ช ้Tap เลือก Call   
 
7.  หากผูใ้ชเ้ลือก Cancel 
 

 
2. ระบบประมวลผลขอ้มลูและแสดง 
หนา้ Search ประกอบดว้ยกล่องรับ
ขอ้ความ Search  พร้อมช่ือสถานีต ารวจ
และหมายเลขฉุกเฉิน 
 
3.  ระบบแสดงแป้นพิมพ ์
 
4. ระบบแสดงช่ือและหมายเลขฉุกเฉิน
ของสถานีต ารวจ 
 5. ระบบแสดง ฟังกช์นั Calling ท่ีมี
หมายเลขฉุกเฉินเพื่อใหผู้ใ้ชก้ดโทรออก 
6.  ฟังกช์นั Calling จะท างานโดยการ
เช่ือมต่อโทรศพัทโ์ดยอตัโนมติั 
7.  ระบบจะยอ้นกลบัไปฟังกช์นัขอ้ 4 
 

Exception Flow 1.  ผูใ้ชส้ามารถคน้หาโดยการเล่ือนหนา้จอข้ึงลงเพื่อเลือกสถานี
ต ารวจท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงจะเรียงล าดบัช่ือตามตวัอกัษรไทย ก-ฮ 

2. ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขการคน้หาขอ้มลูของสถานีต ารวจ
ท่ีตอ้งการไดจ้ากกล่องรับขอ้ความ Search 
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ตารางที่ 7  Use Case Description Hot Line Data 
 
Use Case Name Hot Line Data 
Actor User 
Pre Conditions ผูใ้ช้เข้าสู่ระบบโดยเลือกเมนู Hot Line เพื่อค้นหาช่ือหน่วยงานท่ี

ตอ้งการ 
Post Conditions ระบบแสดงหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงานท่ีคน้หา 
Flow of Events Actor System 

1. ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชง้านเลือกเมนู  Hot 
Line 
 
 
 
3. ผูใ้ชเ้ลือกช่ือหน่วยงานท่ี
ตอ้ง   การคน้หาโดยการ
เล่ือนหนา้จอโทรศพัทข้ึ์นลง 
4. ผูใ้ช ้Tap เลือกฟังกช์นั 
Calling  
 
5.  ผูใ้ช ้Tap เลือก Call   
 
6.  หากผูใ้ชเ้ลือก Cancel 
 

 
2.  ระบบประมวลผลขอ้มลูและแสดง 
หนา้จอ Hot Line ประกอบดว้ย 
ช่ือและหมายเลขฉุกเฉินของหน่วยงาน 
 
3.ระบบแสดงช่ือและหมายเลขฉุกเฉิน
ของหน่วยงาน 
 
4. ระบบแสดง ฟังกช์นั Calling ท่ีมี
หมายเลขฉุกเฉินเพื่อใหผู้ใ้ชก้ดโทรออก 
5.  ฟังกช์นั Calling จะท างานโดยการ
เช่ือมต่อโทรศพัทโ์ดยอตัโนมติั 
6.  ระบบจะยอ้นกลบัไปฟังกช์นัขอ้ 3 
 

Exception Flow ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขการคน้หาขอ้มลูของหน่วยงานท่ีตอ้งการ
โดยการเล่ือนหนา้จอโทรศพัทข้ึ์นลง 
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ภาคผนวก ค 
ผงัแสดงกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ของกจิกรรม 
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ตารางที่ 1  ส่วนประกอบของ Activity Diagram   
 

ช่ือสัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ 
Initial Activity แสดงจุดเร่ิมตน้ของการท ากิจกรรม  

 
 

Activity ก าหนดกิจกรรมท่ีกระท าโดยผู ้ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัระบบหรือกิจกรรมท่ีระบบ
กระท า 

 

 
 

Decision เง่ือนไขท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือเป็น
ทางเลือกในการท ากิจกรรม 

 
Final Activity แสดงจุดส้ินสุดของการท ากิจกรรม  
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รูปที่ 1  Activity Diagram View Home Data 

     

SystemUser

Select Home Menu Show Home Page

Show Home DataView Home Data
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รูปที่ 2  Activity Diagram Map Location 
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รูปที่ 3  Activity Diagram Search Police Station 
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รูปที่ 4  Activity Diagram Hot Line Data 
 

SystemUser

Select Hot Line Menu Query Hot Line Data and Tellephone Number

View Hot Line Data and Tellephone Number

Callling

yes
no

Select Callling

Select Police Station
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รูปที่ 5  Activity Diagram View About Data 
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ภาคผนวก ง 
ตวัอย่างแบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 
 

Copfinder : แอพพลิเคชัน ส าหรับการค้นหาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน  
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

ด้วยข้าพเจ้า ดาบต ารวจชูชาติ  พินธุกนก อยู่ระหว่างท าการศึกษาและพฒันาระบบ 
Copfinder : แอพพลิเคชนั ส าหรับการคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน บนโทรศพัท์มือถือ
ไอโฟน เพื่อใชป้ระกอบงานวิจัยระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเวบ็   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอรับรองว่าข้อมูลน้ีจะถูกเก็บเป็นความลบัเฉพาะไม่น าไป
เปิดเผย จึงขอใหท่้านไวว้างใจ และขอใหท่้านตอบแบบสอบถามให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
และโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกส่วน  การศึกษาน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่าน จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 
 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบความพึงพอใจระบบ Copfinder : แอพพลิเคชนั
ส าหรับการคน้หาสถานีต ารวจและหมายเลขฉุกเฉิน บนโทรศพัทม์ือถือไอโฟน ส าหรับเป็นขอ้มลู
ในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

2. ความคิดเห็นท่ีท่านไดต้อบแบบสอบถามน้ีจะมีคุณค่ายิ่งและจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามใดๆ ทั้งส้ิน 
 3. ขอ้มลูน้ีจะถกูเก็บเป็นความลบัเฉพาะ กรุณาตอบใหต้รงความเป็นจริงมากท่ีสุด 
               4.โปรดอ่านขอ้ความอย่างละเอียดและเลือกโดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน ในช่องระดบัท่ี
เป็นจริงหรือใกลเ้คียงตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด  
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบ 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในหนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัขอ้มลูของท่าน 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1  เพศ     ชาย      หญิง        
  
1.2  อาย ุ  ต  ่ากว่า 25 ปี  25-30 ปี   31-35 ปี  36-40 ปี     41 ปีข้ึนไป 
 
1.3 ระดบัการศึกษา  
       ต  ่ากว่าปริญญาตรี      ปริญญาตรี       ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
 
1.4 มีประสบการณ์ในการใชโ้ทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน 
     เคย                             ไม่เคย   
 
1.5 มีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชง้านแอพพลิเคชนัเก่ียวกบัระบบแผนท่ี 
     เคย   ไม่เคย   
 
1.6 มีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชง้านระบบอ่ืนๆบนมือถือ 
     เคย     ไม่เคย 
    
 1.7 มีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบ 
     เคย     ไม่เคย 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความคดิเห็นเกีย่วกบัประสิทธิภาพของระบบ  
ค าช้ีแจง 
1.   แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามภายหลงัจาก
การไดท้ดลองใชแ้อพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ดา้นคือ 
      1.1  ดา้นการตอบสนองต่อการใชง้านระบบ (System Requirements Test) 
            เป็นการประเมินผลความถูกตอ้งและประสิทธิภาพของระบบว่าตอบสนองต่อการใชง้าน
มากนอ้ยเพียงใด 
     1.2  ดา้นการท างานไดต้ามฟังกช์นังานของระบบ (Functional  Test) 
            เป็นการประเมินผลความถูกต้องและประสิทธิภาพในการท างานของระบบว่าสามารถ
ท างานไดต้ามฟังกช์นัของระบบมากนอ้ยเพียงใด 
     1.3  ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability  Test) 
           เป็นการประเมินลกัษณะการออกแบบของระบบว่าง่ายต่อการใชง้านมากนอ้ยเพียงใด 
2. ในการตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง
แบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยตวัเลขระดบัความเหมาะสม/ความ
พึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 
 

ระดับคะแนนความคดิเห็น ความหมาย 

5 มากที่สุด มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

4 มาก มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 

3 ปานกลาง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

2 น้อย มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

1 น้อยที่สุด มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ตวัอย่างการประเมนิ 
 

รายการประเมนิ ระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความน่าเช่ือถือของระบบ      
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านการตอบสนองต่อการใช้งานระบบ (System Requirements Test) 
 

รายการประเมนิ ระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความสามรถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
ดว้ยแผนท่ี 

     

ความสามรถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
ดว้ยค าคน้ 

     

ความสามรถของระบบในการคน้หาขอ้มลู
เร่งด่วน 

     

ความสามรถของระบบในการเช่ือมต่อขอ้มลู
ดว้ยโทรศพัท ์

     

 
 
แบบสอบถามความพงึพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional  Test) 
 

รายการประเมนิ ระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มลู      

ความถกูตอ้งของผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการ
ประมวลผลขอ้มลู 

     

ความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีใชง้านผา่น
โทรศพัทม์ือถือ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
 

รายการประเมนิ ระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

การจดัวางต าแหน่งของส่วนต่างๆบน
หนา้จอมีความเหมาะสม 

     

ขอ้มลูในแต่ละหนา้จอมีปริมาณเหมาะสม      

ความชดัเจนของขอ้มลูการแสดงผลบน
หนา้จอ 

     

รูปแบบตวัอกัษรท่ีเลือกใชม้ีความเหมาะสม      

การใชสี้ในการออกแบบโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสม 

     

ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัสามารถ
ส่ือความหมายได ้

     

ความง่ายต่อการใชง้านระบบ      

ความน่าใชข้องระบบโดยภาพรวม      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 
3.1 หากแอพพลเิคชันการค้นหาสถานีต ารวจทั่วประเทศไทยนีอ้ยู่ใน App Store  ท่านคดิว่า

ท่านจะ Download มาไว้เพือ่ใช้งานหรือไม่ 
 

 Download มาใชง้าน   
เพราะ…………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ไม ่Download มาใชง้าน  
เพราะ………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆที่ต้องการให้ปรับปรุงและพฒันา 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบประเมนิความพงึพอใจ 
 

ดาบต ารวจชูชาติ  พินธุกนก 
โทร 081-4943837 

Cop2534@gmail.com 
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ประวตัผิู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล ดาบต ารวจชูชาติ  พินธุกนก 
ประวติัการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
ปีการศึกษา 2553 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ผบ.หมู่ งานฝ่ายดนตรี  สวสัดิการต ารวจ  
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
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