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บทคัดย่อ 

 
ในอดีต ปัจจัย 4 ซ่ึงได้แก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็น

ส่ิงจ าเป็นท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการ แต่ดว้ยสภาพสังคมในปัจจุบนัท าให้ ทุกคนมีภาระค่าใชจ่้ายและ
ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบับทบาทท่ีไดรั้บในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงเราคงไม่สามารถปฎิ
เสธไดว้า่ ในปัจจุบนัเราใช ้“เงิน” เป็นส่ือในการแลกเปล่ียนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงปัจจยัในการชีวิต และ
เน่ืองจากรายการค่าใช้จ่ายท่ีมากมายนั้นเอง หลายคนคงเคยประสบกบัปัญหาในการจดัการและ
บริหารเงิน เพื่อใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบัรายรับในแต่ละเดือน  

จากปัญหาดงักล่าว สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะสร้างไอโอเอสแอพพลิเคชนัเพื่อ
ช่วยให้คนทัว่ไปสามารถ บริหารจดัการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการการบนัทึกรายได้และ
ค่าใชจ่้าย โดยเม่ือมีรายการค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนและท าการบนัทึกอยา่งต่อเน่ืองก็จะสามารถน าไปสู่การ
ตรวจสอบพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยไดด้ว้ยนอกจากนั้นยงัสามารถประเมินความเหมาะสมของ
รายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนต่อรายรับ และอาจส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายไดอ้ยา่ง
เหมาะสมดว้ย 
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ABSTRACT 

 

In the past, the four requisites, which are food, habitat, clothing, and medicine, seem 
to be the most important things for human life. However, with the current social condition, 
everybody has different responsibilities and expenses depending on a role he or she play during 
that moment. Thus, it is difficult to deny that “money” become an intermediary for exchanging 
for everything including the four requisites. Due to enormously expenses of each people living in 
the current social condition, many people have encountered a problem of financial controlling and 
managing to make their monthly expenses conforming to their gained revenue. 

From the mentioned problem, this thematic paper aims at developing an iOS 
Application to help its users effectively manage their financial. This includes recording their 
revenues and expenses.  Continuously recording the revenues and expenses will lead to an audit 
of spending behaviors and help the users evaluate whether that expenses are appropriate or not 
and whether they conform to their gained revenue. Finally, it may result in an improvement in 
spending behavior. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีเพราะได้รับความเมตตาจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  ตอ้งขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.วรสิทธ์ิ ชูชยัวฒันา ท่ีได้
สละเวลาอนัมีค่าช่วยตรวจทานช้ีแนะถึงขอ้บกพร่องต่างๆนบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ดว้ยความใส่ใจอนัดียิง่ตลอดมา ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ. ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ปุณฑณา สร้อยสน ท่ีคอยให้ค  าแนะน าสั่งสอนอบรม 
(ตั้งแต่เรียน ปริญญาตรี - ปริญญาโท) และใหก้ าลงัใจกบัผูเ้ขียนในทุกๆเร่ืองเสมอมา 

ขอบกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาวิศวกรรมเวบ็ทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประศาสน์วชิาใหผู้เ้ขียนไดมี้ความรู้ติดตวัมาท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่นอ้ง เพื่อนๆ ของขา้พเจา้ ท่ีคอยเป็นก าลงัใจท่ีส าคญั
ใหข้า้พเจา้มาโดยตลอด 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ นายเพทาย บุญวฒันสุนทรท่ีท าการช่วยเหลือดูแลขา้พเจา้และ
ใหก้ าลงัใจตลอดมารวมถึงทุกๆเร่ืองตลอดจนสารนิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ผูเ้ขียนหวงัว่าสารนิพนธ์เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้ต้องการศึกษาการพฒันาแอพ
พลิเคชนัไอโฟน หากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ตอ้งขออภยัมา ณ. ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การใชจ่้ายเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของมนุษย ์แต่เราอาจลืมคิดค านวณค่าใชจ่้ายในแต่ละ

วนัของเราอนัเน่ืองมาจากมีรายรับนอ้ยลงรายจ่ายเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้งินท่ีสามารถใชไ้ดใ้นแต่ละเดือน

เกิดความไม่สมดุล ท าใหเ้กิดปัญหาเร่ืองการใชเ้งินระหวา่งเดือนและสุดทา้ยก่อใหเ้กิดหน้ีสินตามมา 

ดงันั้นเพื่อป้องกนัเพื่อมิให้เกิดการผดิพลาดในการค านวณเงินในแต่ละวนั   ผูพ้ฒันาจึง

เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบนัทึกรายรับรายจ่าย โดยผูพ้ฒันาจะจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบของ 

แอพพลิเคชัน่บนไอโฟน ( iOS) เพื่อง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใชง้าน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของงำน 

1.  ออกแบบและพฒันาแอพพลิเคชนัเพื่อช่วยควบคุมค่าใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัรายได ้

2.  สามารถค านวณเงินท่ีเราใชจ่้ายแลว้ และเตือนยอดเงินเหลือท่ีสามารถใชไ้ด ้
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  เพื่อใหผู้ใ้ชมี้ความสะดวกในการใชง้านมากข้ึน 

2.  ท าใหแ้ละเห็นจุดบกพร่องในการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในขั้นตอนบนัทึกรายวนั 

3.  เพื่อก าหนดเป้าหมายการใชเ้งินไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

1.4 ขอบเขตของระบบ 

1.  แอพพลิเคชนัสามารถท าการค านวณค่าใชจ่้ายในแต่ละวนัได ้ 

2.  แอพพลิเคชนัสามารถแนบไฟลเ์สียงได ้

3.  แอพพลิเคชนัสามารถบอกสถานะเงินคงเหลือได้ 

4.  แอพพลิเคชนัสามารถแสดงไอคอนการ์ตูนในหนา้แรกเพื่อส่ือถึงสถานะการใชเ้งินใน

ปัจจุบนัท่ีเป็นขอ้ความและยอดเงินคงเหลือ 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ทฤษฎีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาแอพพลิเคชนัควบคุมรายรับรายจ่ายมีส่วนสอดคลอ้ง

กบัการท าบญัชีทัว่ๆไป 
 

2.1  ความหมายของบัญชีครัวเรือน 
ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัรา เรืองสินภิญญา (2555,น3) บญัชีครัวเรือน(home accounting)  

เป็นการประยกุตท์างการบญัชีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูจ้ดัทา
บญัชีครัวเรือนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ท าให้เกิดการประหยดัและการออม และในท่ีสุดจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสินไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จากรายงานการวิจยัหลายฉบบัไดส้นบัสนุนถึงประโยชน์
ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่พบว่าบุคคลส่วนใหญ่ย ังคงไม่มีการจัดท า เอกสารน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจดัทาบญัชีครัวเรือน อนัจะเป็นผลให้มีการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

บญัชีครัวเรือนเป็นการน าการบญัชีมาประยุกตเ์พื่อเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเป็นบญัชีท่ีใชส้ าหรับบนัทึกรายไดแ้ละรายจ่ายรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีบนัทึกอาจ
เป็นรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคลหรือรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนในการผลิตของธุรกิจขนาด
ยอ่มเพื่อท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบกิจการทราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการประกอบธุรกิจนั้นโดยใน
เอกสารน้ีจะกล่าวถึงการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเป็นของส่วนบุคคลหรือครอบครัวทั้งน้ี
ขอ้มูลรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีไดจ้ากการบนัทึกจะถูกวเิคราะห์เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 

บญัชีครัวเรือนกบัชีวิตประจ าวนั การด าเนินชีวิตประจาวนัย่อมมีรายรับและรายจ่าย
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนรายรับไดม้าจากการท ามาหาเล้ียงชีพทั้งจากอาชีพหลกัและอาชีพรองส่วนรายจ่ายก็
ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่างๆได้แก่ค่าอุปโภคและบริโภคท่ีจาเป็นต่อการด ารงชีวิตซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีมี
จ านวนเพิ่มสูงข้ึนมาโดยตลอดและไม่มีแนวโนม้ท่ีจะลดลงบญัชีครัวเรือนเป็นบญัชีท่ีสาหรับบนัทึก
รายได้และรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัของเราว่าในแต่ละวนัเรามีรายได้เข้ามาแล้วจ่าย
ค่าใชจ่้ายออกไปเท่าไรปัจจุบนัยอดเงินคงเหลือมีเท่าไรท าให้เกิดการวางแผนการใชจ้่ายต่อไปอยา่ง
รอบคอบใชจ่้ายอยา่งพอเพียงเท่าท่ีมีอยา่งระมดัระวงั 
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ภทัรา เรืองสินภิญญา ( 2552, น 72) ในการวิจยัของผูเ้ขียน เร่ือง “พฤติกรรมการบนัทึก
บญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคล ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี” 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคล และไม่มีแนวโน้มท่ีจะทาการ
บนัทึกบญัชีในอนาคต แมว้่าจะมีทศันคติท่ีดีมากต่อการบนัทึกบญัชีก็ตาม และส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการเรียนรู้ในหวัขอ้การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
บนัทึกบญัชีท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงไดแ้ก่ ระดบัความรู้ดา้นการบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระดบัความรู้ดา้นการบญัชีน้อยจึงเป็นผลให้ไม่มีการบนัทึกบญัชีดงันั้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน
จ าเป็นต่อชีวติประจ าวนั 

 
2.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การวจิยัของวาริพิณ มงคลสมยั (2551) เร่ือง “การจดัการความรู้ทางการบญัชีเพื่อพฒันา
วิสาหกิจชุมชนในการผลิต ผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.
มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ส าพูน” พบวา่ ผลการบนัทึกบญัชีท าให้ชุมชนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
และเป็นก าลงัใจในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวมากข้ึน 
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แอพพลิเคชันท่ีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายประจ าวนันั้นมีฟังก์ชนัหลกัคือ 
การท างานโดยสามารถบนัทึกขอ้มูลรายรับจ่าย จดัการยอดยกมาระหวา่งเดือน และสรุปการใชเ้งิน
ในแต่ละเดือน ซ่ึงแต่ละแอพพลิเคชันนั้นมีฟังก์ชันการท างานท่ีคล้ายๆ ผูว้ิจยัจึงได้ท าตาราง
เปรียบเทียบแต่ละแอพพลิเคชนัเพื่อหาขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละแอพพลิเคชนั ตามตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1  แอพพลิเคชนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ฟังกช์นัการท างาน 
แอพพลิเคชนั 

แอพพลิเคชนั

iSpanding
Home 
Budget

Money
Money 
Smart

Budget

1. แสดงยอดเงิน     

2. แสดงรูปกราฟฟิก     

3. แสดงปฏิทิน     

4. บนัทึกขอ้มูลรายได ้     

5. บนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย     

6. บนัทึกยอ่     

7. บนัทึกเสียง     

8. แนบรูปถ่ายในแต่ละ
ฟังกช์นัการท างาน 

    

9. แสดงยอดยกมาเดือนท่ีผา่น
มา 

    

10. สรุปยอดค่าใชจ่้ายแต่ละ
เดือน 

    

11. สรุปยอดค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั     

12.แสดงสถานะยอดเงิน
คงเหลือเป็นการ์ตูนอารมณ์
ต่างๆ 

    

 
ทีม่า: ขอ้มูลตารางเปรียบเทียบ ณ เดือน มกราคม 2556 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการและเคร่ืองมือ 

 
การน าเอาระบบการจดบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายเขา้มาประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้

บนอุปกรณ์มือถือ ส าหรับโครงงานช้ินน้ีโดยมีขั้นตอนการพฒันาระบบดงัน้ี 
3.1  ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ 
3.2  ออกแบบระบบ 
3.3  การพฒันาแอพพลิเคชัน่ 
 

3.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ 
ในปัจจุบนัมีแอพพลิเคชันเก่ียวกบัการเงิน การคุมค่าใช้จ่ายท่ีอยู่บน App Store นั้น

สามารถใช้งานไดอ้ยา่งดี แต่ก็มีลกัษณะท่ีใชง้านยุ่งยาก ทางผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาปัญหาและลด
ขั้นตอนการใช้งาน และเพิ่มเติมฟังก์ชันให้สะดวกในการใช้งานโดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษางานแอพพลิเคชันท่ีอยู่บน App Store ปัจจุบนัเพื่อทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสีย
ต่างๆซ่ึงพบวา่มีการใชง้านท่ียุง่ยาก จึงน าส่วนเหล่านั้นมาปรับปรุงและประยกุตใ์หใ้ชง้านง่ายข้ึน 

2. ศึกษางานบทความเก่ียวกบัทฤษฎีการท าบญัชีครัวเรือนเป็นการประยุกต์ทางบญัชีให้
เขา้กบัแอพพลิเคชนัท่ีจะพฒันา 
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3.2 ออกแบบระบบ 
3.2.1  ออกแบบผงังานการท างานของแอพพลิเคชนั (Flow Chart) ตามภาพท่ี 3.1 

 
 

     

           

                   SQLite
               

       

                   FacebookE-MAIL

Twitter

 
 

ภาพที ่3.1  แสดงขั้นตอนการท างานแถบ iSpending 
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                   SQLite

           

                 

         

                     

      

                                                       

              

               
       

           
              

 

ภาพที ่3.2  แสดงขั้นตอนการท างานแถบ ปฏิทินการเงิน 
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SQLite

                     
               

                                               

           

 

ภาพที ่3.3  แสดงขั้นตอนการท างานแถบ สรุปการเงิน 
 

     

                   

           

 

ภาพที ่3.4  แสดงขั้นตอนการท างานแทบ็ เก่ียวกบั 
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3.2.3  ออกแบบ การจ าลองกระบวนการท่ีท าให้เกิดกิจกรรม ( Sequence Diagram ) ตามภาพท่ี 
3.5 ภาพท่ี 3.7 และภาพท่ี 3.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5  Sequence Diagram  ภาพรวมของแอพพลิเคชนั iSpending 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่3.6  Sequence Diagram  การจดัการเงิน 

  

ขอ้มูลเงิน ตวัละคร ค านวน คชจ. ฐานขอ้มูล แบ่งปันขอ้มลู 

เขา้เมนู เร่ืองราว 
โปรแกรมค านวน ลกัษณะตวัละครใหเ้ขา้ขอ้มลูการเงิน 

 
ขอ้มลูการเลือกตวัละคร 

ผูใ้ชง้าน 

ขอ้มลูการเงิน 

แสดงขอ้มลูจ านวนเงินพร้อมตวัละคร 

แบ่งปันขอ้มลูการเงิน หรือ แบ่งปันตวัละผา่น Social network 

ปฏิทิน 
 

รายได ้

 
ค่าใชจ่้าย ฐานขอ้มูล 

เขา้เมนู การจดัการเงิน 
 เลือกวนั/เดือน เพ่ิมรายได ้

แสดงขอ้มลูการเงิน 

บนัทึกขอ้มลู 

ผูใ้ชง้าน ฐานขอ้มูล 

เลือกวนั/เดือน เพ่ิมรายได ้

เลือกวนั/เดือน เพ่ิมรายได ้

บนัทึกขอ้มลู 

บนัทึกขอ้มลู 

แสดงสถานะการเงินคร้ังแรก 
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ภาพที ่3.7  Sequence Diagram  สรุปขอ้มูลการเงิน  

ตารางสรุป รายละเอียด ฐานขอ้มูล 

เขา้เมนู สรุปขอ้มลูการเงิน 
 

กดดูรายละเอียด 

ดึงขอ้มลูสรุป 

 

แสดงขอ้มลู 

ขอ้มลูสินคา้ 

ขอ้มลูรายละเอียด 

ผูใ้ชง้าน 

ดึงขอ้มลูรายละเอียด 

แสดงขอ้มลู DPU
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3.2.3  ออกแบบหนา้จอ 
1.  แถบเมนู - เร่ืองราว เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลการเงินและActor ท่ีบ่งบอกสถานะการเงิน

ปัจจุบนั ตามภาพท่ี 3.8 
 

                                          

         

                  
                     

 
 

ภาพที ่3.8  แถบเมนู - เร่ืองราว 
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2.  แถบเมนู - ปฏิทินการเงิน เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลการเงินท่ีอยูใ่นรูปแบบปฏิทินเลือก
วนัเพื่อดู และบนัทึกขอ้มูลการเงินได ้ ตามภาพท่ี3.9 
 

                                          

             

               Xx,xxx.xx   

         Xx,xxx

             -x,xxx

+      

    
                       

      

 
 

ภาพที ่3.9  แถบเมนู - ปฏิทินการเงิน 
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3.  กดปุ่ม [+] เพื่อท ารายการบนัทึกรายได ้ค่าใชจ่้าย และบนัทึกยอ่ในวนัท่ีเลือกได ้ 
ล าดบัท่ี 1 เลือกเมนูรายไดเ้พื่อบนัทึกขอ้มูลรายได ้พร้อมแนบรูป  ตามภาพท่ี3.10 

 

                                          

             +      

      

                       dd/mm/yyyy

      

          

         

      

                  

      

              

          

      

   

            

          

 
ภาพที ่3.10  การบนัทึกขอ้มูลรายได ้
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ล าดบัท่ี 2 เลือกเมนูรายไดเ้พื่อบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย พร้อมแนบรูป  ตามภาพท่ี3.11 
 

                      

      

                  

          

      

   

+                     

                                          

             +      

      

                       dd/mm/yyyy

      

          

         

      

            

          

 
ภาพที ่3.11  การบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย 
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ล าดบัท่ี 3 เลือกเมนูรายไดเ้พื่อบนัทึกขอ้มูลบนัทึกยอ่ พร้อมแนบเสียงและรูป  ตามภาพท่ี3.12 
 

               

      

   

                    |       

                                          

             +      

      

                       dd/mm/yyyy

      

          

         

      

 
ภาพที ่3.12  การบนัทึกขอ้มูลบนัทึกยอ่ 
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4.  แถบเมนู - สรุปการเงิน เป็นเมนูท่ีแสดงขอ้มูลสรุปการเงิน ตามภาพท่ี 3.13 สามารถ

เลือกเดือน หรือเดือนล่าสุด เพื่อแสดงขอ้มูลการเงินรวม กดปุ่มรายละเอียดเพื่อแสดงรายการเป็น

ล าดบัรายไดค้่าใชจ่้ายทั้งเดือน 

                                          

           
              |            

                  x,xxx
          (     ) xx,xxx

              xx,xxx

                x,xxx
                  xx,xxx

          

                
                

 
 

ภาพที ่3.13  สรุปการเงิน 
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5.  แถบเมนู - เก่ียวกบั แสดงผูจ้ดัท าแอพพลิเคชัน่และอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ตาม

ภาพท่ี  3.14 

                                          

         

                     iSpending         
                                            
                                     
                        

                          .                   
                             

 

ภาพที ่ 3.14  เก่ียวกบั 
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3.2.4  ออกแบบฐานข้อมูล ผูพ้ ัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ออกแบบฐานข้อมูล(SQLite) ช่ือ
ตารางขอ้มูลรายได ้ตารางท่ี 3.1 ตารางขอ้มูลค่าใชจ่้าย ตารางท่ี 3.2 ตารางขอ้มูลบนัทึกยอ่ ตารางท่ี 
3.3  และตารางขอ้มูลยอดยกมา ตารางท่ี 3.4 เพื่อเก็บขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ไดท้  าการบนัทึก
รายการการเงินต่างๆ 
 
ตารางที ่3.1 ตารางขอ้มูลรายได ้
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ค าอธิบาย คีย์ 
income_id Integer 5 รหสั PK 
income _date Date - วนัท่ีเก็บขอ้มูล  
income _type Integer 1 ประเภทการบนัทึกขอ้มูล รายได ้type = 1  
income _desc Varchar 50 รายละเอียด  

income _amount Decimal 13,2 จ านวนเงิน  

income _icon Char 2 ไอคอนแสดงประเภทขอ้มูล  

income _position Varchar 10 ต าแหน่งของรูปภาพ เก็บต าแหน่ง x,y  

income _image BLOB - รูปท่ีไดจ้ากการแนบ จดัเก็บเป็นไบนาร่ี  
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ตารางที ่3.2  ตารางขอ้มูลค่าใชจ่้าย 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ค าอธิบาย คีย์ 
outcome_id Integer 5 รหสั PK 
outcome _date Date - วนัท่ีเก็บขอ้มูล  
outcome _type Integer 1 ประเภทการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย  type = 2  
outcome _desc Varchar 50 รายละเอียด  

outcome _amount Decimal 13,2 จ านวนเงิน  

outcome _icon Char 2 ไอคอนแสดงประเภทขอ้มูล  

outcome _position Varchar 10 ต าแหน่งของรูปภาพ เก็บต าแหน่ง x,y  

outcome _image BLOB - รูปท่ีไดจ้ากการแนบ  

 
ตารางที ่3.3  ตารางขอ้มูลบนัทึกยอ่  
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ค าอธิบาย คีย์ 
note_id Integer 5 รหสั PK 
note_date Date - วนัท่ีเก็บขอ้มูล  
note_type Integer 1 ประเภทการบนัทึกขอ้มูลบนัทึกยอ่  type = 3  
note_desc Varchar 200 รายละเอียดบนัทึกยอ่  

note_icon Char 2 ไอคอนแสดงประเภทขอ้มูล  

note_position Varchar 10 ต าแหน่งของรูปภาพ เก็บต าแหน่ง x,y  

note_image BLOB - รูปท่ีไดจ้ากการแนบ  

note_sound BLOB - เสียงท่ีไดจ้ากการบนัทึกเสียง  
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ตารางที ่3.4 ตารางขอ้มูลยอดยกมา 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด ขนาด ค าอธิบาย คีย์ 
balance_id Integer 5 รหสั PK 
balance_date Date - วนัท่ีเก็บขอ้มูล  
balance_type Integer 1 ประเภทการบนัทึกขอ้มูลยอดยกมา type = 4  
balance_amount Decimal 13,2 จ านวนเงิน  

balance_icon Char 2 ไอคอนแสดงประเภทขอ้มูล  

 
3.3  การพฒันาแอพพลเิคช่ัน 

การพฒันาแอพพลิเคชัน่โดยใชโ้ปรแกรม XCode IDEตามรูปท่ี 3.15 ท่ีสามารถพฒันา
แอพพลิเคชัน่บน Mac OS และ iOSซ่ึงผูพ้ฒันาไดเ้ลือกการพฒันาบนระบบปฏิบติัการ iOS ท่ีเป็น 
iPhone และใช้ภาษา Objective-C พฒันาแอพพลิเคชั่นโดยการน ารายละเอียดการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบท่ีไดอ้อกแบบไวน้ั้น มาพฒันาใหไ้ดร้ะบบท่ีสมบูรณ์ 
 

 
ภาพที ่3.15 โปรแกรม Xcode (developer.apple.com.,2013) 

 
การออกแบบระบบผูพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ไดเ้ลือกโปรแกรม MicrosoftVisio 2010 ใน

การออกแบบโฟลวช์าร์ต และหนา้จอแอพพลิเคชัน่ 
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ตารางที ่3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการพฒันาแอพพลิเคชนั 
 

แผนด าเนินงาน 
2555 2556 

กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. 
1. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการ 
ของแอพพลิเคชนั 

         

2. ศึกษาเคร่ืองมือต่างๆและภาษา 
ท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 

         

3. วเิคราะห์และออกแบบพฒันา 
แอพพลิเคชนั  

         

4. การพฒันาแอพพลิเคชนั          
5. การทดสอบและแกไ้ขขอ้ผิด 
พลาดของแอพพลิเคชนั 

         

6. ทดสอบการติดตั้งและใชง้าน 
จริง 

         

7. น าเสนอผลงานและส่งผลงาน          
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การออกแบบแอพพลิเคชนัส าหรับควบคุมรายรับรายจ่าย iSpending ไดแ้บ่งผลของการ

ด าเนินงานดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการใช้งานแอพพลเิคช่ัน 

1.  เขา้ใชง้านผา่นไอคอน iSpending บนโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูใ้ชง้าน ตามภาพท่ี 4.1 
 

 

 ภาพที ่4.1  แอพพลิเคชนั iSpending  
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2. เม่ือเขา้ใชง้านแอพพลิเคชนัจะพบหนา้แรกท่ีแสดงตวัละครพร้อมขอ้ความสถานะการเงิน

ตาม และแถบเมนูดา้นล่าง 4 เมนู ตามภาพท่ี 4.3 

 

 
 
ภาพที ่4.2  แทบ็เมนูแอพพลิเคชนั iSpending 
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2.1  เมนู iSpending คือหนา้แรกท่ีเขา้ใชแ้อพพลิเคชนั แสดงตวัละครพร้อมขอ้ความ
สถานะการเงิน  ตามภาพท่ี 4.3  
 

 
 

ภาพที ่4.3  หนา้แรกท่ีเขา้ใชแ้อพพลิเคชนั  
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หนา้แรกสามารถกดแชร์ขอ้มูลไดโ้ดยกดปุ่ม  Share it   จะมีเมนูตามภาพท่ี 4.4 
 

 
 

ภาพที ่4.4  แอพพลิเคชนัท่ีสามารถแชร์ขอ้มูลได ้
 
  

DPU



 
27 

แชร์ขอ้มูลผา่น Facebook ตามภาพท่ี 4.5 
 

 
 

ภาพที ่4.5  แชร์ขอ้มูลผา่น Facebook 
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แชร์ขอ้มูลผา่น Facebook ตามภาพท่ี 4.6 
 

 
 

ภาพที ่4.5  แชร์ขอ้มูลผา่น Twitter 
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2.2  เมนูปฏิทินการเงิน                     คือ แสดงการการเงินในแต่ละละวนัโดยท่ีผูใ้ชง้าน 
เลือกวนัท่ี แอพพลิเคชนัพร้อมท่ีจะเพิ่มขอ้มูล รายได ้ค่าใช้จ่าย บนัทึกย่อ ภาพท่ี 4.6  และแสดง
ขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านท่ีไดป้้อนไปก่อนหนา้น้ี  
 

 
 

ภาพที ่4.6  เมนูเลือกประเภทการบนัทึกขอ้มูลการเงิน 
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สามารถเลือกเพิ่มขอ้มูลโดยกดปุ่ม              ดา้นบนขวา แสดงเมนูให้เลือก รายได ้ คือ 

การบนัทึกขอ้มูลรายได ้ ผูใ้ชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลท่ีของรายได ้และจ านวนเงินตามภาพท่ี 4.7 

 

 
 
ภาพที ่4.7  หนา้ฟอร์มป้อนขอ้มูลรายได ้
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ผูใ้ชง้านสามารถแนบรูปถ่ายท่ีมาของรายไดน้ี้ โดยกด รูปกลอ้งดา้นล่าง     ตาม
ภาพท่ี 4.8 
 

 
 

ภาพที ่4.8  แนบรูปถ่ายหนา้ฟอร์มป้อนขอ้มูลรายได ้
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เลือกเมนู ถ่ายรูป ตามภาพท่ี 4.9 
 

 
 

ภาพที ่4.9  เมนู เลือก ถ่ายรูป 
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กดปุ่มถ่ายรูป กดถ่ายรูปแล้ว             แอพพลิเคชันจะแสดงรูปในกรอบส่ีเหล่ียม 

ผูใ้ชง้านสามารถเล่ือนและจดัต าแหน่งรูปไดต้ามตอ้งการ ตามภาพท่ี 4.10  กด Use  เม่ือตอ้งการรูป 
หรือ Retake เม่ือตอ้งการถ่ายรูปใหม่ 
 

 
 

ภาพที ่4.10  เล่ือนและจดัต าแหน่งรูป 
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ค่าใชจ่้าย คือ การบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย ผูใ้ชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลท่ีของค่าใชจ่้ายและ
จ านวนเงินตามภาพท่ี 4.11 
 

 
 

ภาพที ่4.11  หนา้ฟอร์มป้อนขอ้มูลค่าใชจ่้ายและสามารถกดปุ่มเลือกประเภทของค่าใชจ่้ายได ้
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ผูใ้ชง้านสามารถแนบรูปถ่ายท่ีมาของค่าใชจ่้ายน้ี โดยกด รูปกลอ้งดา้นล่าง    ตาม
ภาพท่ี 4.12 เม่ือแนบรูปเรียบร้อยแลว้ กด Save 
 

 
 

ภาพที ่4.12  แนบรูปถ่ายท่ีมาของค่าใชจ่้าย 
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บนัทึกยอ่ คือ การบนัทึกขอ้มูลไวส้ าหรับจดบนัทึกขอ้ความ รูปถ่าย และบนัทึกเสียงเพื่อ
ช่วยเตือนความจ า  ตามภาพท่ี 4.13 
 

 
 

ภาพที ่4.13  หนา้ฟอร์มป้อนขอ้มูลบนัทึกยอ่ 
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เม่ือตอ้งการบนัทึกขอ้มูลเสียง ใหก้ดปุ่มบนัทึกเสียง    ตามภาพท่ี 4.14 
 

 
 

ภาพที ่4.14  การบนัทึกยอ่ดว้ยเสียง  
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เม่ือกดปุ่ม     แล้ว ปุ่มจะเปล่ียนเป็นแท็บเมนูบาร์ส าหรับอดัเสียง โดยปุ่ม  

 เพื่ออดัเสียง ตามภาพท่ี 4.15 
 

 
 

ภาพที ่4.15  แทบ็เมนูบาร์ส าหรับอดัเสียง 
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เม่ือกดปุ่ม     อีกคร้ัง ปุ่มจะเปล่ียนสีเป็นสีแดง      เม่ือกดปุ่มสีแดง  แลว้ เรา
สามารถพดูบนัทึกเสียงท่ีตอ้งการจะบนัทึกเม่ือ เสร็จแลว้กดปุ่มสีแดง อีกคร้ัง  ตามภาพท่ี 4.16 
 

 
 

ภาพที ่4.16  แทบ็เมนูบาร์ ก าลงัอดัเสียง 
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จากนั้นกดปุ่มเล่น   เพื่อฟังเสียงการบนัทึก ตามภาพท่ี 4.17  ถา้ไม่ตอ้งการบนัทึก

ใหม่อีกคร้ังใหก้ดปุ่ม    แต่ถา้ตอ้งการบนัทึกใหม่อีกคร้ังใหก้ด    แลว้เร่ิมท าการบนัทึก
ใหม่ 
 

 
 

ภาพที ่4.17 เปิดเล่นเสียงท่ีอนัไวแ้ลว้ 
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ผูใ้ชง้านสามารถแนบรูปถ่ายท่ีมาของบนัทึกยอ่  โดยกดรูปกลอ้ง    ตามภาพท่ี 

4.18 เม่ือเลือกรูปและปรับขนาดของรูปเสร็จแลว้ กดปุ่ม     จบการท างานในฟังก์ชนัการ
บนัทึกยอ่ 
 

   
 

ภาพที ่4.18 แนบรูปถ่ายส าหรับบนัทึกยอ่ 
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2.3 เมนูสรุปการเงิน    คือ สรุปรายละเอียดท่ีเราบนัทึกขอ้มูลของรายได ้
ค่าใชจ่้าย ตามภาพท่ี 4.19 
 

   
 

ภาพที ่4.19 สรุปรายละเอียดต่างๆของการบนัทึก 
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2.4  เมนู  คือรายละเอียดของผูพ้ฒันาระบบ iSpending ตามภาพท่ี 4.20 
 

 
 

ภาพที ่4.20 ขอ้มูลท่ีแสดงในเมนูเก่ียวกบั 
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4.2 ผลการประเมินความพงึพอใจ 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชง้านแอพพลิเคชนั 

เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและแปรผลการทดสอบแอพพลิเคชัน่ โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของระบบจาก 2 กลุ่ม คือ บุคคลทัว่ไปจ านวน 10 คน และนกัศึกษาจ านวน 10 คน
โดยก าหนดเกณฑใ์นการทดสอบไว ้5 ระดบั   

 
ตารางที ่4.1 สถานะของผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชแ้อพพลิเคชนั 

 
สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ (%) 

1.  นกัศึกษา 10 50 
2.  บุคคลทัว่ไป 10 50 

รวม 20 100 
 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่สถานะของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนสองกลุ่มคือ 1) นกัศึกษา  
2) บุคคลทัว่ไป ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 50 จากจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 20 ชุด 
 
ตารางที ่4.2 ลกัษณะของโทรศพัทข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ลกัษณะของโทรศพัท ์ จ านวน ร้อยละ (%) 
1.  สมาร์ทโฟน 20 100 
2.  โทรศพัทป์ระเภทอ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 100 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ลกัษณะของโทรศพัทข์องผูต้อบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 
100 จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 20 ชุด 
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ตารางที ่4.3  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
1.  มากท่ีสุด 4.51-5 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
2.  มาก 4.01-4.50 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัดี 
3.  ปานกลาง 3.51-4.00 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
4.  นอ้ย 3.01-3.50 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
5.  นอ้ยท่ีสุด < 3.00 ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบันอ้ยมาก 

 
โดยหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินมีดงัต่อไปน้ี 
1. ความยากง่ายของการใชง้าน 
2. ความสวยงามของแอพพลิเคชนั 
3. ตวัการ์ตูนท่ีแสดงสถานะการเงินกบัการบนัทึกขอ้มูลรายรับรายจ่าย 
4. การแชร์สถานะของขอ้มูลการเงิน 
 

ตารางที ่4.4  ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชนัในดา้นต่างๆ 
 

ความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชนั X   แปลผล 
1.  ความยากง่ายของการใชง้าน 4.05 มาก 
2.  ความสวยงามของแอพพลิเคชนั 4.20 มาก 
3.  ตวัการ์ตูนท่ีแสดงสถานะการเงินกบั
การบนัทึกขอ้มูลรายรับรายจ่าย 4.25 มาก 
4.  การแชร์สถานะของขอ้มูลทางการเงิน 4.15 มาก 

ค่าเฉล่ียทั้งหมด 4.16 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4  จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแอพพลิเคชนัโดยบุคคลทัว่ไป
จ านวน 10 คนและการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาจ านวน 10 คน ดว้ยแบบประเมินท่ีสร้าง
ข้ึนการวิเคราะห์ขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  จึงพบวา่แอพพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนและทดสอบโดยผู ้
ทดลองใชง้านมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
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ตารางที ่4.5 การตดัสินใจในการดาวโหลดแอพพลิเคชนัหลงัจากทดลองใช ้iSpending 

 
การตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ (%) 

1.  โหลด 20 100 
2.  ไม่โหลด 0 0 

รวม 20 100 
 

จากตารางท่ี 4.5  จากการประเมินแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีจะใชแ้อพพลิเค
ชนัมี 20 % และไม่ใช่แอพพลิเคชนั 0%  โดยพบสาเหตุวา่แอพพลิเคชนัน้ีมีประโยชน์ส าหรับการใช้
เงินในชีวติประจ าวนัมาก แอพพลิเคชนัเขา้ใจง่ายไม่ซ ้ าซ้อน ลดระยะเวลาในการบนัทึกบญัชีรายรับ
จ่ายในชีวิตประจ าวนัจากการจดบนัทึกตามกระดาษ สมุดบญัชี หรือ EXCEL สะดวกต่อการใชง้าน
และการพกพา 
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บทที่5 
สรุปอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงขอ้สรุปจากการด าเนินโครงงานปัญหาและอุปสรรคระหว่างการ
พฒันารวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆในการศึกษาต่อไปโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.1  สรุปผลและวจิารณ์ 

จากการพฒันาแอพพลิเคชนัส าหรับควบคุมรายรับรายจ่ายนั้น ท าให้เห็นวา่ผูท้ดลองใช้
จะรู้สึกวา่เป็นแอพพลิเคชนัท่ีสนุกไม่น่าเบ่ือและใชง้านง่าย มีการบนัทึกขอ้มูลท่ีไม่ซ ้ าซ้อนมีฟังก์ชนั
สามารถแจง้เตือนสถานะการเงินของเรา ณ.ปัจจุบนัได้  แอพพลิเคชันท่ีไม่ตึงเครียดมากเกินไป
เหมือนแอพพลิเคชนัทัว่ไป ลดความซบัซอนในการเลือกการบนัทึกขอ้มูลและมีสรุปยอดค่าใชจ่้าย
ต่อเดือนและขอ้มูลยอ้นหลงั 
 
ตารางที ่5.1 ผลท่ีจากการพฒันาแอพพลิเคชนั 
 

ฟังก์ชันการท างานแอพพลเิคชัน สรุปผลและวจิารณ์ 
1. แสดงยอดเงิน 

2. แสดงรูปกราฟิก 

3. แสดงปฏิทิน 

4. บนัทึกขอ้มูลรายได ้ 

5. บนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย 

6. บนัทึกยอ่ 

7. บนัทึกเสียง 

8. แนบรูปถ่ายในแต่ละฟังกช์ัน่การท างาน 

9. แสดงยอดยกมาเดือนท่ีผา่นมา 

10. สรุปยอดค่าใชจ่้ายและสรุปยอดค่าใชจ่้ายยอ้นหลงั 

11. แสดงสถานะยอดเงินคงเหลือเป็นการ์ตูนอารมณ์ต่างๆ 
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5.2 ปัญหาทีพ่บในการด าเนินงาน 
เน่ืองจากการต้องการพฒันาแอพพลิเคชันส าหรับควบคุมรายรับรายจ่ายให้มีความ

ทนัสมยัสดใสและน่ารักผูพ้ฒันาจะตอ้งคิดคอนเซบของไอคอนตวัการ์ตูนเพื่อให้สอดคล้องกับ
แอพพลิเคชั่นท าให้มีการเปล่ียนขนาดและรูปแบบของไอคอนตลอดเวลา เม่ือเง่ือนไขของการ
ค านวนเงินเปล่ียนตวัการ์ตูนตอ้งเปล่ียนตาม 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองแอพพลิเคชันใช้งานแลว้ ผูใ้ช้งานมีขอ้เสนอแนะให้มีการพฒันาแอพ
พลิเคชนัต่อดงัน้ี 

1.  การบนัทึกขอ้มูลท่ีมีการแนบรูปภาพตอ้งเพิ่มไดม้ากกวา่ 1 รูป 
2.  การบนัทึกเสียงต่อรายการควรเพิ่มการบนัทึกไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง 
3.  การบนัทึกยอดสรุปรวมของเดือนตอ้งมีผลรวมของยอดเงินในแต่ละหมวด 
4.  เม่ือบนัทึกค่าใชจ่้ายแลว้สามารถแชร์ขอ้มูลสู่โซเชียลเน็ตเวิร์คได ้
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

วทิยานิพนธ์ 
 
วาริพิณ มงคลสมยั. (2551). การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิต      

ผลิตภัณฑ์ลาไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ้  
อ.เมือง จ.สาพูน. (รายงานผลการวจิยั).เชียงใหม่ : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัรา เรืองสินภิญญา. (2555).  บัญชีครัวเรือน : คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

 
สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

 
เวบ็ไซตส์ าหรับโหลดโปรแกรมพฒันาแอพพลิเคชัน่. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556,จาก 
 https://developer.apple.com/technologies/tools/whats-new.html 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

ดว้ยขา้พเจา้ นางสาวสุพรรษา อนันต์  อยู่ระหว่างท าการศึกษาและพฒันาระบบ 
iSpending :: แอพพลิเคชนัส าหรับควบคุมรายรับรายจ่ายบนโทรศพัทมื์อถือไอโฟนเพื่อใชป้ระกอบ
งานวิจยัระดบัปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมเวบ็  หลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ี ในการตอบแบบสอบถาม
ของท่านไม่มีผลต่อการปฏิบติังานใดๆ ทัง่ส้ินและขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะไม่น าขอ้มูลน้ีไปเปิดเผย
ในท่ีใด และขอให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด และโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกส่วนการศึกษาน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
ท่าน จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
ค าช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบความพึงพอใจในการใชง้านระบบ iSpending 
:: แอพพลิเคชนัส าหรับควบคุมรายรับรายจ่ายบนโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ส าหรับเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในโอกาสต่อไป 

2.   ความคิดเห็นท่ีท่านไดต้อบแบบสอบถามน้ีจะมีคุณค่ายิ่งและจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามใดๆ ทั้งส้ิน 

 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความพึงพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชนั 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแอพพลิเคชนั 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1. ต าแหน่ง 
 บุคคลทัว่ไป    นกัศึกษา 

2.โทรศัพท์ทีท่่านใช้ในปัจจุบัน 
 ใช่ Smart Phone   ไม่ใช่ Smart Phone 

 
ตอนที ่2 ข้อมูลความพงึพอใจในการใช้งานแอพพลเิคชัน 
ระดับความพงึพอใจและความหมาย 

ระดับคะแนน ความหมาย 
5 มากท่ีสุด ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
4 มาก  ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัดี 
3 ปานกลาง ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 นอ้ย ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด  ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในระดบันอ้ยมาก 

 

 

โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่เป็นจริงท่ีสุด 
รายการ รายการ ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ความยากง่ายของการใชง้าน      
2. ความสวยงามของแอพพลิเคชนั      
3. ตวัการ์ตูนท่ีแสดงสถานะการเงินกบัการ
บนัทึกขอ้มูลรายรับรายจ่าย 

     

4. การแชร์สถานะของขอ้มูลการเงิน      
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ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแอพพลเิคชัน 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัขอ้มูลของท่าน  
3.1 หากมีแอพพลิเคชันส าหรับควบคุมรายรับรายจ่าย ( iSpending ) ให้ Download ใน App Store  
ท่านคิดว่าท่านจะDownload มาใว้เพือ่ใช้งานหรือไม่    
 Download   ไม่ Download    เพราะ..……………………………………………. 
 
3.2 ข้อเสนอแนะอืน่ๆทีต้่องการให้ปรับปรุงและพฒันา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล สุพรรษา  อนนัต ์
ประวติัการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปีการศึกษา 2550 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ธุรกิจส่วนตวั 
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