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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยี

ดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  2) เพ่ือพัฒนาระบบ
แนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี เพ่ือแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ท่ีสนใจโครงการพระราชดําริจํานวน 30 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินถามความพึงพอใจ (2) ระบบแนะนํา
เส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัด โปรแกรม Google map API และ ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ฐานข้อมูล 
MySQL โดยนําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดความพอใจ หาค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 3.97 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 แสดงว่าผู้ใช้งาน
โปรแกรมมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาในระดับมาก สามารถนําไปใช้ได้ 
คําสําคัญ:  โครงการพระราชดาํร,ิ กูเก้ิลแมพ เอพีไอ, ฐานข้อมูล, ภาษาคอมพิวเตอร์ พีเอสพี, มายเอสคิวแอว, แนะนํา

เส้นทาง  
 

ABSTRACT 
The objective of this study were 1) To collect information analyze the systems A study of 

His Majesty the King's Project in Ubon Ratchathani Province. 2) To develop A study of His Majesty 
the King's Project in Ubon Ratchathani Province. (1) The assessment questions, satisfaction (2) This 
development research employed, using HTML, PHP, MySQL, Google map API.  The evaluation of 
performance and satisfaction was evaluated by 30  . The scores from the test program. The mean 
(��) values, standard deviation (SD). The result from questionnaires found users mean equaled 3.97 
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with standard deviation at 0.67. The result shows that users satisfy with the system and the system 
is usable and useful. 
Keywords: King's Project, Google Map API, database, PHP language, MySQL, Itinerary 
 
บทนํา 

เน่ืองจากปัจจุบันอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์นําทางผ่านดาวเทียม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ใช้ชีวิตประจําวันเพื่อสนองตอบความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่ีทุกเวลาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาโดยเฉพาะเทคโนโลยีส่ือสารความเร็วสูงให้นักพัฒนาโปรแกรมได้คิดค้น
โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีแตกต่างกันของผู้ใช้บริการและ
ตอบสนองความต้องการใช้งานเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีมีความหลากหลายยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันการใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
น้ันได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย อีกท้ังมีแรงขับเคล่ือนหลักมาจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีฟังก์ชันการทํางานท่ี
หลากหลายซ่ึงอาจจะส่งผลต่อรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับผู้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น (หฤทัย อาษากิจ, 2558) สภาพการณ์
การเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการปรับเปล่ียนเพื่อก้าวทันกับสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระแสแห่งโลกในยุคดิจิตัล 
(Digital Age) น้ันส่งผลต่อการแสวงหารูปแบบและการปรับกระบวนทัศน์ในการทํางาน (Paradigm Shift) ท่ีมีความหลากหลายให้สอด
รับและก้าวทันความเปล่ียนแปลงกับโลกยุคใหม่ซ่ึงเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วดังน้ันแนวความคิดรูปแบบและวิธีการท่ีใช้กันในแบบเดิมน้ัน
อาจมีการวิเคราะห์ทบทวนเพื่อศึกษาผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมและทางการศึกษาพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ขึ้นมาใช้เพื่อจุดมุ่งหมายสําคัญ (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2556) 

ตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติกว่า 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 
ได้เสด็จพระราชดําเนินการเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชดําริให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่า ซ่ึงทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคัญคือ 
“ความอยู่ดีกินดีและความผาสุก”ของประชาชนท้ังส้ิน การแบ่งประเภทโครงการสํานักงาน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ออกเป็น 8 ประเภท ดังน้ี 1) โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า 2) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3) โครงการ
พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 4) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 5) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/
ส่ือสาร 7) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 8) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ โดยแบ่งเป็น
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีมีโครงการในพระราชดําริด้านต่าง ๆ เช่นแหล่งนํ้า ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสวัสดิการทางสังคม/ด้านการศึกษา ซ่ึงกระจายตามอําเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
เช่น อําเภอโขงเจียม โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านปาก อําเภอเขื่องในมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพ
อุบลราชธานี โครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านยางน้อยเป็นต้น หากผู้ที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมหรือไปท่องเท่ียวเพื่อซ้ือสินค้าหรือติดต่อต้อง
ค้นหาในเว็บท่ัวไปซ่ึงยังไม่มีการเก็บเป็นแผนท่ีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ สถานท่ีต้ัง และเส้นทางการเดินทาง 

ดังน้ัน วิจัยน้ีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อ
แนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจให้สามารถค้นหาข้อมูลโครงการในอันเกิดจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า ด้านการเกษตร ใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อ
แนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   

2. เพื่อพัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
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1) การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
การสํารวจและรวบรวมข้อมูลในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อนําข้อมูลมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในขั้นตอน

ต่อไป ในการสํารวจและรวบรวมข้อมูลจะมีกระบวนการดังต่อไปน้ี  เร่ิมต้นจากการเก็บข้อมูล รายละเอียดของโครงการฯ จํานวน 10 
แห่ง ดังตารางด้านล่างน้ี 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อาํเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี 
 

ลําดับ โครงการ พระราชดาํริของ หมายเหต ุ
1 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านยางน้อย อําเภอเขืองใน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

2 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ หมู่บ้านนักรบไทย                         
อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

3 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบา้นปากลา อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

4 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ บ้านเวินบึก อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

5 โครงการอ่างเก็บนํ้าหว้ยพลาญเสืออันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริจังหวัดอุบลราชธานี  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

6 โครงการตามพระราชดําริ ป่าดงนาทาม                          
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาอาชีพและแหล่งนํ้า 

7 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น อ.โพธิ์ไทร  
จังหวัดอุบลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พัฒนาอาชีพ 

8 โครงการอ่างเก็บนํ้าหว้ยจันลา-ระบบส่งนํ้าห้วยจันลา                
อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอบุลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

9 โครงการจัดหาแหล่งนํ้าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านดงนา                         
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พัฒนาแหล่งนํ้า 

10 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ อําเภอบุณฑริก บา้นสมพรรัตน์ 
อําเภอบุณฑริก จังหวัดอบุลราชธานี 

พระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 
2) การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน 
วิเคราะห์ระบบงาน เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานท่ีผู้ใช้ต้องการ พิจารณาขอบเขตของข้อมูลท่ีที่ต้องการของระบบโดยจะมีการ

ใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ในการออกแบบและอธิบายการทํางานโดยรวมของระบบท่ีนําเข้าข้อมูล 
3) พัฒนาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์ 
โดยจัดทําในรูปแบบของ Web Application on Mobile เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการ

ออกแบบโครงสร้างเว็บแอพพลิเคชันออนโมบาย ในการค้นหาข้อมูลโครงการฯ จะนําเอา Google Map API มาช่วยในการเพิ่มตําแหน่ง
ท่ีต้ังโครงการ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนาโปรแกรม jqueryMobile  และเก็บข้อมูลโครงการ ท่ีต้ัง (พิกัด) รายละเอียด
โครงการ สถานท่ี ระบบพิกัดตําแหน่งโครงการ และเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ พีเอชพี (PHP) PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor คือ ภาษาคอมพวิเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สําหรับจัดทําเวบ็ไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคําส่ังมาจากภาษา ภาษาซี และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี น้ันง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลัก
ของภาษาน้ี คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์ (ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์, 2556) 
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 ฐานข้อมูล MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
รองรับคําส่ัง SQL เป็นเคร่ืองมือสําหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอื่นอยา่งบูรณาการ เพือ่ให้ได้ระบบงานท่ี
รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556) 

4) การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
ออกแบบส่วนของหน้าหลัก ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนํา

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สามารถใช้งานได้ทั้งในมือถือและคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
ภาพที่ 1 หน้าจอระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 2 ส่วนของการค้นหาโครงการผ่านหน้าคอมพวิเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี  
 

5) การทดสอบโปรแกรม 
ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing โดยการนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจและรวบรวมเข้ามาทดสอบในระบบจากน้ัน

ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบ และนําระบบน้ีไปให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบ เพื่อทดสอบหาฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ และประเมินความพึง
พอใจในการใช้งานระบบ 

กระบวนการทดสอบน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรมท่ีจัดทําขึ้น ให้มีความสามารถใน
การทํางานได้ตามท่ีได้ต้ังขอบเขตการทํางานไว้ และโปรแกรมท่ีจัดทําขึ้นน้ันควรมีการแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีจําเป็นและควรจะมีใน
ระบบ รวมถึงการออกรายงานของระบบท่ีจัดทําขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยระบบน้ีว่ามีประสิทธิภาพตามขีด
ความสามารถท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่ 
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ผลการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีสนใจเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เคร่ืองมือ

ทางการวิจัยคือแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด โดยเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสุ่มท่ี
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้วิจัยว่าต้องการสุ่มใครบ้างแล้วกําหนดลงไปได้เลย การสุ่มแบบเจาะจงผู้วิจัยมีความสนใจท่ีต้องการเก็บข้อมูลจากคน
กลุ่มน้ีเท่าน้ัน (ธานินทร์ ศิลปารุ, 2552) การสรุปผลการวิจัยแบ่งเน้ือหาเป็น  2 ส่วน คือ (1) สอบถามผู้เช่ียวชาญประเมิน (2) ผู้ใช้งาน
ระบบ 

 
ตารางที่ 2 ระดับเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินระบบ  
 

คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย 
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด 

 
ที่มา : ธานินทร์, 2552 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญท่ีทําการประเมินแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 2 ด้าน 1. ด้านประสิทธิภาพในการ

ทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) และ 2. ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability Test)   ได้
ขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่านดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test)  

 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(��) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความถูกต้องการจัดเก็บขอ้มูล 4.33 0.58 มาก 
2. ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
3. ความถูกต้องในการแก้ไขข้อมูล 4.00 0.00 มาก 
4. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.00 1.00 มาก 
5. ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล 4.33 0.58 มาก 

 รวม 4.13 0.43 มาก 
 
สรุปผลได้รายละเอียด  พบว่า ผลรวมของค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.13 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า  ความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี   ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูล และ ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล มีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 4.33 อันดับท่ีสอง ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.00 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5  
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
19 ธันวาคม 2560 

150 

ตารางที่ 4 ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability Test)  
 

ข้อ 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(��) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4.10 0.00 มาก 
2. ความสวยงามของหน้าระบบ 3.68 0.58 มาก 
3. ความเหมาะสมแสดงผลบนหน้าจอ 3.67 0.58 มาก 
4. การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
5. การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

 รวม 3.87 0.23 มาก 
 
สรุปผลได้รายละเอียด  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบผลรวมท้ังหมดท่ีค่าเฉล่ีย 3.87 พบว่า  ความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.10 อันดับท่ีสอง การใช้
รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบมีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่ 3.68  ตามลําดับ 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามของผู้ใช้งานท่ัวไปหรือผู้ใช้งานระบบ  ได้ให้ผู้ใช้งานจํานวน 30 คน ในการใช้งานระบบ 
 

ตารางที่ 5 ประเมินระบบท่ีพัฒนาส่วนของการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน (Usability Test) 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(��) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความ 
หมาย 

1. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 3.97 0.67 มาก 
2. ความสวยงามของหน้าระบบ 3.87 0.51 มาก 
3. ความเหมาะสมแสดงผลบนหน้าจอ 3.83 0.59 มาก 
4. การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม 3.87 0.63 มาก 
5. การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม 3.88 0.63 มาก 

 รวม 3.97 0.67 มาก 
 
 สรุปผลได้ดังน้ี ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบพบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถ

เรียงลําดับได้ดังน้ี   ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.97 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.88 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบ และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.87  ตามลําดับ 
 
สรุป 

สรุปผลการศึกษาเร่ือง ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี  

ผู้เช่ียวชาญประเมิน (1) ด้านประสิทธิภาพในการทํางานได้ตามหน้าท่ีของโปรแกรม (Functional Test) ผลรวมของค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.13 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี   
ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูล และ ความถูกต้องในการแสดงข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.33 อันดับท่ีสอง ความถูกต้องในการเพิ่มข้อมูล 
แก้ไขข้อมูล และ การค้นหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.00 ตามลําดับ (2) ด้านความสามารถในการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ (Usability 
Test) ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อระบบผลรวมท้ังหมดท่ีค่าเฉล่ีย 3.87 พบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึง
สามารถเรียงลําดับได้ดังน้ี  ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.10 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม และ 
การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.00 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.68  ตามลําดับ 
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 ผู้ใช้งานระบบ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบพบว่า  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็นส่วนมาก ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับได้ดังน้ี   ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.97 อันดับท่ีสอง การใช้รูปแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.88 อันดับท่ีสามคือ ความสวยงามของหน้าระบบ และ การใช้ตัวอักษรท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.87  ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 

  อภิปรายผล การศึกษาระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีเพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี ดังน้ี จุดประสงค์ ของการทําวิจัยคือ 1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ระบบแนะนํา
เส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  2) เพื่อพัฒนาระบบ
แนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพื่อพัฒนา
ระบบสนับสนุนการค้นหาข้อมูล จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ท่ีสนใจโครงการพระราชดําริจํานวน 30 คน ซ่ึง
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบประเมินถามความพึงพอใจ (2) โปรแกรม Google map API 
และ ภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL โดยนําคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดของโปรแกรม มาหาค่าเฉล่ีย (�̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า  ได้คะแนนเฉล่ีย 3.97 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 พบว่าผู้ใช้งานโปรแกรมมีความพึงพอใจ
ต่อโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนํา 
เส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและ การประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา (หฤทัย อาษากิจ, 2558) ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจต่อระบบของผู้ใช้โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทําท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทําท้ังประเทศไทยจะได้เป็นแหล่งรวบรวมโครงการพระราชดําริ ท้ังหมด 
2. ควรมีการพัฒนาต่อยอดทําเป็นส่ือมัลติมีเดียเสมือนจริง เพื่อท่ีจะเผยแพร่ โครงการพระราชดําริเสมือนจริง 
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองโครงการท่ีสําเร็จแล้ว เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน หรือ ผู้สนใจได้ทราบถึงโครงการอื่นๆ 
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 รายงานการวิจัยเร่ือง “ระบบแนะนําเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เพื่อแนะนําโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี” จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมิได้รับการสนับสนุนจาก คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีได้อนุเคราะห์งบประมาณในการทําวิจัย  
 ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญในการสร้างเคร่ืองมือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําแบบสอบถาม ทุกท่านท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้
ข้อมูลและตรวจสอบ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
 คุณความดีหรือประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่บุพการี ผู้มีพระคุณทุกท่านและครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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