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บทคัดย่อ 
  โครงกำรเล่มน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดศึ้กษำมำในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจดัท ำโครงกำร ผูจ้ดัท ำโครงกำรได้แสดงควำมเห็นเป็นแนวทำงเดียวกันว่ำจะ
จดัท ำโครงกำรเล่มน้ีในเร่ือง“แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือน
ประเภทต่ำงๆ” โดยจะเน้นกำรใช้โปรแกรม Android Studio 1.5.1 ในกำรจัดท ำเป็นหลัก และ
ส่งเสริมกำรใชโ้ปรแกรมให้เกิดประโยชน์มำกท่ีสุดต่อกลุ่มคนท่ีให้ควำมสนใจเก่ียวกบั กำรสร้ำง
แอพพลิเคชนัดว้ยตนเอง และยงัเป็นอีกหน่ึงส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ีน่ำสนใจอีกดว้ย 
  ปัจจุบนัป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยกำรจำรจรเป็นส่ิงท่ีเห็นกันได้ทุกวนัและทัว่ไป เพื่อ
ควำมปลอดภยัและควำมเป็นระเบียบวินัยในชีวิตประจ ำวนัในสังคมเรำ เช่นป้ำยเตือนอตัรำยจำก
สำรเคมี เตือนวสัดุไวไฟ หรือป้ำยเตือนไฟฟ้ำแรงสูง ป้ำยเหล่ำน้ีลว้นมีประโยชน์ต่อชีวิตเรำทั้งส้ิน 
หรือแมก้ระทัง่ป้ำยห้ำม เช่น ป้ำยห้ำมสูบบุหร่ี ห้ำมถ่ำยรูป ห้ำมรับประทำนอำหำร ป้ำยเหล่ำน้ีลว้น
ท ำใหส้ังคมมีระเบียบวินยัมำกขึ้นรู้จกักำรอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในชีวิตประจ ำวนั เรำจึงจดัท ำแอพพลิเคชนั
ส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
  จำกกำรศึกษำและสืบคน้ขอ้มูลก่อนกำรลงมือปฏิบติัทำงคณะผูจ้ดัท ำไดรั้บควำมรู้ในเร่ือง
ต่ำง ๆ และยงัไดรั้บประสบกำรณ์นอกห้องเรียนเป็นอย่ำงมำกทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงหวงัเป็นอย่ำงมำก
วำ่โครงกำรเล่มน้ีจะมีประโยชน์ต่อผูพ้บเห็นไม่มำกก็นอ้ยตำมควำมเหมำะสม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันน้ีมีแอพพลิเคชันหลำกหลำย ท่ีออกแบบมำส ำหรับ Mobile (โมบำย) หรือ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรำรู้จกักนั ซ่ึงในแต่ละระบบปฏิบติักำรจะมีผูพ้ฒันำแอพพลิเคชัน่ขึ้นมำมำกมำย
เพื่อให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ ดำ้นกำรส่ือสำร ส ำหรับกำรศึกษำก็
เป็นส่ิงท ำจ ำเป็นเช่นกันท่ีต้องมีแอพพลิเคชันในกำรช่วย ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนส่ือ
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอน กำรจดักำรเร่ืองภำษำ และรวมถึงดำ้นอ่ืนๆอีกมำกมำยท่ีแอพพลิเคชัน่
เหล่ำน้ีเขำ้มำในวงกำรกำรศึกษำของเรำทุกวนัน้ีเรำเห็นควำมส ำคญัของแอพพลิเคชนั เรำจึงติดคน้
แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 ปัจจุบนัป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยกำรจำรจรเป็นส่ิงท่ีเห็นกนัไดทุ้กวนัและทัว่ไป ไม่ว่ำจะ
เป็นตำมทอ้งถนน สนำมบิน โรงพยำบำล หำ้งสรรพสินคำ้ สถำยท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ หรือแมก้ระทัง่ใน
สถำนศึกษำและเขตก่อสร้ำง เพื่อควำมปลอดภยัและควำมเป็นระเบียบวินัยในชีวิตประจ ำวนัใน
สังคมเรำ เช่นป้ำยเตือนอตัรำยจำกสำรเคมี เตือนวสัดุไวไฟ หรือป้ำยเตือนไฟฟ้ำแรงสูง ป้ำยเหล่ำน้ี
ลว้นมีประโยชน์ต่อชีวิตเรำทั้งส้ิน หรือแมก้ระทัง่ป้ำยห้ำม เช่น ป้ำยห้ำมสูบบุหร่ี ห้ำมถ่ำยรูป ห้ำม
รับประทำนอำหำร ป้ำยเหล่ำน้ีลว้นท ำให้สังคมมีระเบียบวินัยมำกขึ้นรู้จกักำรอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นใน
ชีวิตประจ ำวนั เรำจึงจดัท ำแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 ชีวิตประจ ำวนัเรำในปัจจุบนั ภำษำองักฤษมีควำมส ำคญัและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ด ำรงชีวิต ภำษำองักฤษปัจจุบนัคือภำษำนำนำชำติ เป็นภำษำกลำงของโลก เป็นภำษำท่ีมนุษยบ์น
โลกใช้ติดต่อระหว่ำงกนัเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ีทุกคนทุกชำติทุกภำษำจึงบรรจุวิชำภำษำองักฤษเป็น
ภำษำท่ีสองรองลงมำจำกภำษำประจ ำชำติ เป็นแกนหลกัของหลกัสูตรกำรศึกษำทุกระดับ ตั้งแต่
ปฐมวยัไปจนถึงกำรศึกษำตลอดชีวิตโดยเฉพำะในอนำคตขำ้งหนำ้ ทกัษะภำษำองักฤษจึงเป็นประตู
ไปสู่อำชีพกำรงำนท่ีกำ้วหนำ้กวำ้งไกลในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเป็นภำษำองักฤษท ำ
ให้ชีวิตมีคุณค่ำ สนุกสนำน มีสีสัน วฒันธรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอย่ำงดี  เรำจึงจดัท ำ แอพพลิเคชนัส่ือ
กำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 ทั้งน้ีเรำจึงเห็นควำมส ำคญัของป้ำยกำรแจง้เตือนในชีวิตประจ ำวนัของเรำและภำษำองักฤษ 
จึงไดจ้ ำท ำโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษขึ้นมำ โดย
มวัตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำศกัยภำพ ของผูเ้รียนภำษำองักฤษ เพื่อน ำไปประยุกตใ์นชีวิตประจ ำวนัได้
อยำ่งสะดวกและปลอดภยั 
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1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดมี้ควำมรู้ทำงดำ้นป้ำยกำรแจง้เตือนเป็นภำษำองักฤษยิง่ขึ้น 
 1.2.2 เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดรู้้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆได้ 
 1.2.3 เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนในระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงสำขำวิชำเทคโนโลย ี
    สำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำรเร่ือง แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอน   
              ภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
1.3 ขอบเขตของโครงการ  
 1.3.1 เม่ือเขำ้สู่แอพพลิเคชนัจะมีหนำ้ Index หนำ้ของแอพพลิเคชนั  
 1.3.2 เม่ือคลิกท่ีหนำ้จอแลว้จะเขำ้สู้หนำ้เมนู ของแอพพลิเคชนั 
 1.3.3 หนำ้เมนูจะมีปุ่ มเมนูบทเรียนเม่ือคลิกเขำ้ไปจะมีบทเรียนให้เลือก 
  1.3.3.1 เมนูท่ี 1 จะเป็น บทเรียนป้ำยจรำจร  
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี1 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                ภำษำองักฤษ 
  2) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี2 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                ภำษำองักฤษ 
         1.3.3.2 เมนูท่ี 2 จะเป็น บทเรียน ป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ  
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ องักฤษและไทย 
                                พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         1.3.3.3 เมนูท่ี 3 จะเป็น บทเรียน ป้ำยรักษำควำมปลอดภยั 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยรักษำควำมปลอดภยั องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         1.3.3.4 เมนูท่ี 4 จะเป็น บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้ 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี1 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  2) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี2 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         1.3.3.5 เมนูท่ี 5 จะเป็น บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบิน 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบินองักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
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  1.3.3.6 เมนูท่ี 6 จะเป็น บทเรียนป้ำยเตือน 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  2) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  1.3.3.7 เมนูท่ี 7 จะเป็น บทเรียนป้ำยหำ้ม 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  2) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                      พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
   1.3.3.8 เมนูท่ี 8 จะเป็น บทเรียนป้ำยหำ้ม 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยหำ้มแบบง่ำยโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่  
  2) เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยห้ำมแบบยำกโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่   
  1.3.3.9 เมนูท่ี 9 จะเป็น หนำ้ผูจ้ดัท ำ 
  1) เม่ือเขำ้ จะเป็นขอ้มูลของผูจ้ดัท ำและวิธีติดต่อ    
  1.3.4 โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรสร้ำงแอพพลิเคชนั 
  1.3.4.1 ใชโ้ปรแกรม Android Studio ในกำรเขียนโคด้แอพพลิเคชนั 
  1.3.4.2 ใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบรูปใน  
      แอพพลิเคชนั 
  1.3.4.3 ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบหนำ้ 
      แอพพลิเคชนั 
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1.4  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.4.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
 1.4.2 จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
 1.4.3 เสนอหวัขอ้โครงกำร 
 1.4.4 ศึกษำโปรแกรม Android studio 
 1.4.5 ศึกษำระบบ Android 
 1.4.6 ศึกษำป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆเป็นภำษำองักฤษ 
     1.4.7 ออกแบบหนำ้ต่ำงๆของแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
     1.4.8 จ ำท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี1 
     1.4.9 จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
     1.4.10 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 2 
     1.4.11 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 3 
     1.4.12 สอบโครงกำรบทท่ี 1-3 
     1.4.13 จดัท ำแบบทดในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
     1.4.14 ปรับปรุงและแกไ้ข 
     1.4.15 ติดตั้งโปรแกรมสมำร์ทโฟน 
     1.4.16 ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 
     1.4.17 ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
     1.4.18 สอบโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 1.4.19 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 5 
     1.4.20 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 4 
 1.4.21 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 
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รูปท่ี1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 

เริ่มตน้ 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 

เสนอ 

 

แกไ้ข 

ศึกษำโปรแกรม Android studio 

ศึกษำระบบ Android 

ศึกษำป้ำยแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆ 

ออกแบบหนำ้ต่ำงๆในแอพพลิเคชนั 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 1 

A 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

A 

สอบบทท่ี 1-3 

B 

แกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 2 

จดัท ำแบบทดสอบในแต่ละบทภำยในแอพพลิเค

ชนั 

 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 3 

ติดตั้งโปรแกรมลงในสมำรทโ์ฟน 

 



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

B 

ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 

 

ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 

สอบโครงกำร 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 5 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 4 

ส้ินสุด 

แกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 



73 

1.5 ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตำรำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรพฒันำ ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึง

เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตำรำงท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 
คิดหวัขอ้
โครงกำร 

         

2 
จัดท ำ เ อกสำร
แบบเสนอร่ำง
โครงกำร 

         

3 
เ ส น อ หั ว ข้ อ
โครงกำร 

         

4 

ศึกษำและ
ออกแบบ
หนำ้ต่ำงๆของ
แอพพลิเคชนั 

         

5 
ศึกษำโปรแกรม 
Android studio 

         

6 
จัดท ำ เ อกสำร
บทท่ี 1 

         

7 
จัดท ำ เ อกสำร
บทท่ี 3 

         

8 
จัดท ำ เ อกสำร
บทท่ี 2 
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ตารางท่ี 3.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

9 
สอบโครงกำร
บทท่ี 1-3 

         

10 

พัฒ น ำ ร ะ บ บ
แอพพ ลิ เคชัน
และป รับป รุ ง
แกไ้ข 

         

11 
สอบโปรแกรม  
และช้ินงำน 

         

12 
จัดท ำ เอกสำร
บทท่ี 4 

         

13 
จัดท ำ เอกสำร
บทท่ี 5 

         

14 
จดัท ำรูปเล่ม
โครงกำรฉบบั
สมบูรณ์ 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  ให้ผูใ้ช้งำนแอพพลิเคชันได้มีควำมรู้ทำงด้ำนป้ำยกำรแจ้งเตือนเป็นภำษำองักฤษยิ่งขึ้น
 1.6.2  ใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดรู้้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆได้ 
 1.6.3  ใชค้วำมรู้จำกกำรเรียน สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 1.7.1 ค่ำหมึกพิมพเ์อกสำร 1,000 บำท 
 1.7.2 ค่ำแผน่ DVD 50 บำท 
 1.7.3 ค่ำท ำเล่มเอกสำรโครงกำร 500 บำท 
 1.7.4 ค่ำกระดำษ 500 บำท 
 1.7.5 สกรีนแผน่                                50   บำท  
 รวม  2,100  
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บทท่ี  2 
     เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ในกำรศึกษำผลงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำงแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษ
เร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆซ่ึงนบัว่ำเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมรควำมส ำคญัมำก จะท ำให้
โครงกำรมีควำมครบถว้นสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นคณะผูจ้ดัท ำไดแ้บ่งเอกสำรและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
หวัขอ้ดงัน้ี 

2.1  ควำมตอ้งกำรของระบบท่ีเหมำะสม 
2.2  ทฤษฎีระบบปฏิบติักำร Android 
2.3  กำรใชโ้ปรแกรมAdobe Color CC และหลกักำรใชท้ฤษฏีสี 
2.4  หลกักำรออกแบบแอพพลิเคชัน่ 
2.5  หลกักำรออกแบบโลโก ้
2.6  เทคนิคกำรแต่งภำพ 
2.7  รูปแบบค ำสั่งของโปรแกรม 
2.8  ทฤษฎีโปรแกรมต่ำงๆท่ีเก่ียวของ 
2.9  หลกักำรใช ้Firebase 
2.10 ป้ำยแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
2.11 กำรแปลภำษำและค ำศพัท ์
2.12 ทฤษฎี JSON 
2.13 ภำษำ JavaScript 
 

2.1  ความต้องการของระบบท่ีเหมาะสม 
       2.1.1  ระบบปฏิบติักำรของ Android 4.0 ขึ้นไป 
       2.1.2  แรมขั้นต ่ำ 1 GB 
       2.1.3  พื้นท่ีใชไ้ม่เกิน 150 MB 
       2.1.4  จอขนำด 4.7-5.0 น้ิว 
 
2.2  ทฤษฎีเกีย่วกบั Android 
 แอนดรอยด์ (Android) คือ ระบบปฏิบติักำรแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ตน้ฉบบั (Open Source) 
โดยบริษทั กูเก้ิล(Google Inc.) ท่ีไดรับควำมนิยมอย่ำงมำกและเป็นท่ีรู้จกัอย่ำงสูง เน่ืองจำกอุปกรณ์
ท่ีใช้ ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์มีจ ำนวนมำกอุปกรณ์มีหลำกหลำยระดับ หลำยรำคำ รวมทั้ง
สำมำรถ ท ำงำนบนอุปกรณ์ท่ีมีขนำดหน้ำจอและควำมละเอียดแตกต่ำงกันได้ ท ำให้ผูบ้ริโภค
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สำมำรถเลือก ไดต้ำมตอ้งกำร และหำกมองในทิศทำงส ำหรับนักพฒันำโปรแกรม (Programmer) 
แลว้นั้นกำรพฒันำโปรแกรมเพื่อใช้งำนบนระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ไม่ใช่เร่ืองท่ียำกเพรำะมี
ขอ้มูลในกำร พฒันำรวมทั้ง Android SDK (Software Development Kit) เตรียมไวใ้ห้กบันักพฒันำ
ได้เรียนรู้ และเม่ือนักพฒันำต้องกำรจะเผยแพร่หรือจ ำหน่ำยโปรแกรมท่ีพฒันำแล้วเสร็จแอน
ดรอยดก์ก็ยงัมี ตลำดใน กำรเผยแพร่โปรแกรม ผ่ำน Android Market แต่หำกจะกล่ำวถึงโครงสร้ำง
ภำษำท่ีใชใ้นกำรพฒันำนั้นส ำหรับ Android SDK จะยึดโครงสร้ำงของภำษำจำวำ (Java language) 
ในกำรเขียนโปรแกรม เพรำะโปรแกรมท่ีพัฒนำมำไดจ้ะต้องทำงำนอยู่ภำยใต้ Dalvik Virtual 
Machineเช่นเดียวกบั โปรแกรมจำวำ ท่ีตอ้งท ำงำนอยูภ่ำยใตJ้ava Virtual Machine (Virtual Machine 
เปรียบไดก้บัสภำพแวดลอ้มท่ีโปรแกรมท ำงำนอยู่ ) นอกจำกนั้นแลว้ แอนดรอยด์ยงัมีโปรแกรมแก
รมท่ีเปิดเผย ซอร์ฟแวร์ตน้ฉบบั (Open Source) เป็นจ ำนวนมำกท ำให้นกัพฒันำท่ีสนใจ สำมำรถน ำ
ซอร์ฟแวร์ตน้ฉบบั มำศึกษำไดอ้ย่ำงไม่ยำก ประกอบกบัควำมนิยมของแอนดรอยด์ไดเ้พิ่มขึ้นอยำง
มำก 
 2.2.1  คู่แข่ง iPhone 

 วงกำรมือถือในปัจจุบนัมีโทรศพัทก์ลุ่มท่ีเรียกว่ำ SmartPhone ซ่ึงคือมือถือท่ีท ำอะไรได้
มำกกว่ำ โทรเขำ้-ออก โดยสำมำรถเขำ้ถึงบริกำรต่ำงๆบนอินเตอร์เน็ตผ่ำน App(แอพลิเคชัน่ หรือ
โปรแกรม)บน Smartphone ท ำใหโ้ทรศพัทมื์อถือในกลุ่ม SmartPhone เป็นอะไรท่ีดึงดูดผูใ้ชง้ำนมือ
ถือท่ีตอ้งกำรอะไรท่ีใหม่ๆ เขำ้ถึงขอ้มูล ข่ำวสำร และเกิด LifeStyle ใหม่ๆ ซ่ึงในปัจจุบนั เจำ้ตลำด 
SmartPhone คือ iPhone ของบริษทัแอปเป้ิล ท่ีโด่งดงัมำตลอดในช่ำม 3-5 ปีท่ีผำ่นมำ โดยยงัไม่มีใคร
มำทำบรัศมีได.้. แต่แลว้ในปีน้ีเรำเร่ิมจะเห็นมือถือหลำยรุ่นท่ีมีหน้ำตำกำรท ำงำนคลำ้ยกัน และมี
ควำมสำมำรถท่ีทดัเทียมกบั iPhone และในบำงกระแสบอกว่ำ ควำมสำมำรถของเจำ้มือถือน้ี ยอด
เยี่ยมยิ่งกว่ำ iPhone เสียอีก… ผูค้นเรียกขำนเจำ้มือถือหลำยรุ่น หลำยยี่ห้อ แต่มีหนำ้ตำกำรท ำงำนท่ี
เหมือนกนัน้ีวำ่ “Android(แอนดรอยด)์ Phone” 
 2.2.2  ต้นก าเนิด แอนดรอนด์ (Android) 

 ยอ้นไปเม่ือประมำณ เดือน ตุลำคม ปี 2003  Andy Rubin ได้ก่อตั้งบริษทั แอนดรอยด์ 
(Android, Inc.) พร้อมกับเพื่อนร่วมงำนท่ีถือว่ำมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละด้ำน 
ร่วมกนัพฒันำมำเร่ือยจนเม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2550 โทรศพัทมื์อถือรุ่นแรก ท่ีใชร้ะบบปฏิบติักำร 
แอนดรอยด ์ก็ไดอ้อกวำงจ ำหน่ำย ซ่ึงสมำร์ทโฟนรุ่นแรกท่ีใชร้ะบบปฏิบติักำรแอนดรอยด ์คือ HTC 
Dream 
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รูปท่ี 2.1 ตน้ก ำเนิด แอนดรอนด ์(Android) 
ท่ีมา  :  (https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด_์(ระบบปฏิบติักำร)) 
 
 2.2.3  ประเภทของชุดซอฟท์แวร์แอนดรอยด์ (Android) 

 เน่ืองจำกระบบปฏิบติักำร Android เป็นซอฟแวร์ระบบเปิด จึงอนุญำตใหน้กัพฒันำหรือ
ผูท่ี้สนใจสำมำรถดำวน์โหลด Source Code ได้ จึงท ำให้ผูพ้ฒันำหลำยๆฝ่ำยน ำ Source Code มำ
ปรับแต่งและพฒันำสร้ำงแอพพลิเคชัน่บนระบบ Android ในฉบบัของตนเองมำกขึ้นโดยสำมำรถ
แบ่งระบบปฏิบติักำรของ Android ออกเป็น 3 กลุ่มประเภทใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
  2.2.3.1 Android Open Source Project (AOSP) เป็นระบบปฏิบติักำรแรกท่ี Google เปิด
ให้สำมำรถดำวน์โหลด Source Code ไปติดตั้งและใช้งำนในอุปกรณ์ต่ำงๆไดโ้ดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
ใดๆ 
  2.2.3.2 Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ท่ีไดรั้บกำรพฒันำร่วมกบั Open 
Handset Alliances (OHA) ซ่ึงบริษทัเหล่ำน้ีจะพฒันำระบบ Android ในแบบฉบบัของตนเอง โดยมี
รูปร่ำงหน้ำตำกำรแสดงผลท่ีแตกต่ำงกนัรวมไปถึงอำจจะมีเอกลกัษณ์และรูปแบบกำรใช้งำนเป็น
ของแต่ละบริษัท และโปรแกรมแอนดรอยด์ประเภทน้ีก็จะได้รับสิทธิบริกำรเสริมต่ำงๆ
จำก  Google ท่ี เ รียกว่ำGMS (Google Mobile Service)  ซ่ึ ง เ ป็นบริกำรเสริมท่ีท ำให้  Android มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นนัน่เอง 
  2.2 .3 .3  Cooking or Customize เ ป็นระบบแอนดรอยด์ ท่ีนักพัฒนำน ำ เอำ  Source 
Code จำกแหล่งต่ำงๆมำปรับแต่งให้อยู่ในแบบฉบบัของตนเอง ซ่ึงกำรพฒันำตอ้งปลดล็อคสิทธิใน
กำรใช้งำนอุปกรณ์ (Unlock) เสียก่อนจึงจะสำมำรถติดตั้งได ้ทั้งน้ีระบบแอนดรอยด์ประเภทน้ีถือ
เป็นประเภทท่ีมีควำมสำมำรถสูงสุด เน่ืองจำกไดรั้บกำรปรับแต่งขีดควำมำสำมำรถต่ำงๆ ใหมี้ควำม
เขำ้กนัไดก้บัอุปกรณ์นั้นๆ จำกผูใ้ชง้ำนจริง 
 2.2.4  โครงสร้าง Android 

 จำกโครงสร้ำงของระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์จะสังเกตไดว้่ำมีกำรแบ่งส่วนประกอบ
ออกเป็นส่วนๆท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกนัโดยส่วนบนสุดจะเป็นส่วนท่ีผูใ้ชง้ำนทำกำรติดต่อโดยตรงซ่ึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3)
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ก็คือส่วนของแอพพลิเคชัน่(Applications)จำกนั้นก็จะลำดบัลงมำเป็นองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ตำมลำดบั
และสุดทำ้ยจะเป็นส่วนท่ีติดต่อกบัอุปกรณ์โดยผ่ำนทำง Linux Kernel โครงสร้ำงของแอนดรอยด์
พอท่ีจะอธิบำยเป็นส่วนๆไดด้งัน้ี 

 

 
รูปท่ี 2.2  โครงสร้ำง Android 
ท่ีมา  :  (https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด_์(ระบบปฏิบติักำร) 
  
                    2.2.4.1 Applications  เป็นส่วนของโปรแกรมท่ีมีมำกบัระบบปฏิบติักำรหรือเป็นกลุ่ม
ของโปรแกรมท่ีผูใ้ชง้ำนไดท้ำกำรติดตั้งไวโ้ดยผูใ้ชง้ำนสำมำรถเรียกใชโ้ปรแกรมต่ำง ๆ ไดโ้ดยตรง
ซ่ึงกำรทำงำนของแต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตำมท่ีผูพ้ฒันำโปรแกรมไดค้ิดและออกแบบและเขียน
โค้ดโปรแกรมต่ำงๆอีกมำกเอำไวโ้ปรแกรมท่ีอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ ท่ีออกแบบมำ
ส ำหรับ Mobile (โมบำย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรำรู้จักกัน ซ่ึงในแต่ละ
ระบบปฏิบติักำรจะมีผูพ้ฒันำแอพพลิเคชัน่ขึ้นมำมำกมำยเพื่อให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน 
                    2.2.4.2 Application Framework เป็นส่วนท่ีมีกำรพฒันำขึ้นเพื่อให้นักพฒันำสำมำรถ
พฒันำโปรแกรมไดส้ะดวกและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้นโดยนกัพฒันำไม่จำเป็นตอ้งพฒันำในส่วน
ท่ีมีควำมยุ่งยำกมำก ๆ  framework แปลตรงตัวก็คือ กรอบงำน หมำยถึงส่วนประกอบต่ำงๆทำง 
software, pattern, structure และ process ท่ีประกอบกันเพื่อช่วยให้กำรพัฒนำงำนประเภทใด
ประเภทหน่ึงท่ี นั้นๆรองรับ ใหเ้ป็นไปไดง้่ำยและสะดวกรวดเร็วขึ้น ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรม 
  2.2.4.3 Libraries เป็นส่วนของชุดค ำสั่งท่ีพฒันำดว้ย C/C++ โดยแบ่งชุดคำสั่งออกเป็น
กลุ่มตำมวตัถุประสงคข์องกำรใชง้ำน  ท่ีเก็บรวบรวมชุดค ำสั่ง (program) ต่ำง ๆและเก็บอยูใ่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เลย เรำอำจเรียกใช้ไดท้นัที ชุดค ำสั่งเหล่ำน้ีมกัจะเป็นชุดค ำสั่งท่ีมีกำรเรียกใช้บ่อย ๆ                     
                    2.2.4.4 Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine ซ่ึงกำรทำงำนของDarvik 
Virtual Machine จะทำกำรแปลงไฟลท่ี์ตอ้งกำรทำงำนใหเ้ป็นไฟล ์.DEX ก่อนเพื่อใหมี้ประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้นเม่ือใชง้ำนกบัหน่วยประมวลผลกลำงท่ีมีควำมเร็วไม่มำกส่วนต่อมำคือ Core Libraries ท่ีเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/แอนดรอยด์_(ระบบปฏิบัติการ)
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ส่วนรวบรวมคำสั่งและชุดค ำสั่งอีกมำกมำยท่ีส ำคญัและใชไ้ดบ้่อยโดยถูกเขียนดว้ยภำษำจำวำ (Java 
Language) 
   2.2.4.5 Linux Kernel เป็นส่วนท่ีทำหน้ำ ท่ีส ำคัญในจัดกำรกับบริกำรหลักของ
ระบบปฏิบติักำรเช่นเร่ืองหน่วยควำมจำพลงังำนติดต่อกบัอุปกรณ์ต่ำง ๆ ควำมปลอดภยัเครือข่ำย
โดยแอนดรอยด์ไดน้ำเอำส่วนน้ีมำจำกระบบปฏิบติักำรลีนุกซ์รุ่น 2.6 (Linux 26. Kernel) ซ่ึงไดมี้
กำรออกแบบมำเป็นอยำ่งดี 
 
2.3  การใช้โปรแกรมAdobe Color CC และหลกัการใช้ทฤษฏีสี 
        ไดน้ ำเอำโปรแกรมAdobe Color CC มำใช้ส ำหรับกำรไล่สีและกำรลงสีในฉำกและตวัละคร
โดยน ำหลกักำรใชท้ฤษฏีสีเขำ้มำเก่ียวขอ้งโดยจะอธิบำยไปจำมล ำดบั 
  2.3.1 การสร้างชุดสีด้วย Adobe Color CC 

     องค์ประกอบท่ีส ำคัญอย่ำงหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมให้งำนสำมำรถส่ือ
ควำมหมำยไดช้ดัเจน และมีควำมสวยงำม ก็คือกำรเลือกใชชุ้ดสีท่ีเหมำะสมกบังำนซ่ึงกำรเลือกใชสี้
ใหส้วยงำม และเหมำะสมกบังำนนั้น โดยฟังกช์ัน่ในกำรใชง้ำนมีอยู ่3 ส่วนหลกัๆ คือ 
  2.3.1.1 กำรสร้ำงชุดสีจำกวงลอ้สี จะเจอในส่วนของกำรเลือกใชสี้จำกวงลอ้สีกำรใช้งำน
สำมำรถคลิกเมำส์ไปท่ีวงกลมสีในวงกลมสีขำวตำมภำพตวัอยำ่งแลว้เล่ือนไปยงัสีท่ีตอ้งกำร วงกลม
สีอีก 4 สีท่ีเหลือก็จะเล่ือนไปยงัสีใหม่ท่ีเขำ้กบัสีท่ีเลือกในตอนแรกนัน่เอง  
 

 
 

รูปท่ี 2.3 กำรสร้ำงชุดสีจำกวงลอ้สี 
ท่ีมา  :  (https://www.9experttraining.com/articles/กำรสร้ำงชุดสีส ำหรับใชใ้นงำนน ำเสนอ- 
           ดว้ย-adobe-color-cc) 

https://www.9experttraining.com/articles/การสร้างชุดสีสำหรับใช้ในงานนำเสนอ-ด้วย-adobe-color-cc
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  2.3.1.2 กำรเลือกชุดสีจำกเมนู Explore เป็นฟังก์ชัน่ ซ่ึงเป็นชุดสีท่ีมีคนสร้ำงเอำไวใ้ห้
เลือกอยู่แลว้โดยเรำสำมำรถเขำ้ไปเลือกได ้ตำมตอ้งกำรตำมอำรมณ์กำรส่ือควำมหมำย เช่นหำก
ตอ้งกำรชุดสีท่ีส่ือถึง modern technology ก็สำมำรถพิมพ์ Keyword ลงไปในช่องคน้หำ กดท่ี Icon 
กลอ้งขวำบนเพื่อ Import ภำพมำท ำ ชุดสี หำกยงัไม่มีรูปสวยๆแจ่มๆเขำ้ไปเลือกโหลดเลยหำกกด 
Import ภำพเขำ้มำแลว้ระบบของเวบ็ไซตจ์ะท ำกำรสร้ำงชุดสีให้อตัโนมติันกำรสร้ำงชุดสีจะมี Color 
Mood ต่ำงๆให้เลือกอยู่ทำงขวำมือเรำสำมำรถเลือก Mood อ่ืนๆได้เช่น ชุดสีโทนสว่ำง, โทนมืด 
ระบบของเวบ็ไซตก์็จะท ำกำรเลือกชุดสีใหม่ใหอ้ตัโนมติั 
 

 
รูปท่ี 2.4 กำรเลือกชุดสีจำกเมนู Explore 
ท่ีมา  :  (https://www.9experttraining.com/articles/กำรสร้ำงชุดสีส ำหรับใชใ้นงำนน ำเสนอ- 
           ดว้ย-adobe-color-cc) 
 
  2.3.1.2 กำรสร้ำงชุดสีจำกภำพ โดยทัว่ไปแลว้ในงำนน ำเสนอส่ิงท่ีขำดไม่ได้คือ
ภำพถ่ำยท่ีใชป้ระกอบเน้ือหำซ่ึงในบำงคร้ังเรำอำจจะเลือกใชสี้ไม่เหมำะกบัโทนภำพถ่ำยท่ีใชใ้นกำร
ประกอบเน้ือหำแต่ Adobe Color CC สำมำรถแก้ปัญหำในส่วนน้ีได้อย่ำงง่ำยดำยเพรำะสำมำรถ
สร้ำงชุดสีจำกภำพได ้ขอ้ดีของกำรใชชุ้ดสีจำกภำพ คือเม่ือเรำตอ้งใชภ้ำพในกำรประกอบเน้ือหำอยู่
แล้วเรำก็เลือกใช้โทนสีท่ีได้จำกภำพถ่ำยในส่วนของตัวอักษร กรำฟิกประกอบก็จะท ำให้งำน
น ำเสนอของคุณดูมีดีไซน์ มีแนวทำงกำรออกแบบท่ีไปในทิศทำงเดียวกนันั่นเอง คุณสำมำรถลำก
ลอ้เล่ือนสีดว้ยตวัเองเพื่อสร้ำงสีใหม่ดูแผนกำรสีของผูอ่ื้นท ำรูปแบบจำกภำพท่ีอปัโหลดและอ่ืน ๆ 
เป็นเวบ็แอ็พพลิเคชนัท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีนกัออกแบบทุกคนควรใช ้ฉันมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ขี้ ผ้ึง

https://www.9experttraining.com/articles/การสร้างชุดสีสำหรับใช้ในงานนำเสนอ-ด้วย-adobe-color-cc
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มำกเกินไปเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องอะโดบีเพรำะมีรำคำแพง แต่ Adobe Color CC ฟรีและเป็นอยำ่งดี
ในส่ิงท่ีมนัไม่คนท่ีมีควำมสำมำรถทำงศิลปะเช่นฉันไม่สำมำรถสร้ำงแผนได้ แน่ใจได้เลยว่ำคุณ
สำมำรถท ำได ้

 
 

รูปท่ี 2.5 กำรสร้ำงชุดสีจำกภำพ 
ท่ีมา  :  (https://www.9experttraining.com/articles/กำรสร้ำงชุดสีส ำหรับใชใ้นงำนน ำเสนอ-ดว้ย 
           -adobe-color-cc) 
 
 2.3.2 หลกัการใช้ทฤษฏีสี 

    สี(COLOUR) หมำยถึง ลักษณะกระทบต่อสำยตำให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยำ คือมี
อ ำนำจให้เกิดควำมเขม้ของแสงท่ีอำรมณ์และควำมรู้สึกได ้กำรท่ีไดเ้ห็นสีจำกสำยตำสำยตำจะส่ง
ควำมรู้สึกไปยงัสมองท ำใหเ้กิดควำมรู้สึก ต่ำงๆตำมอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้ำ สีมี
ควำมหมำยอยำ่งมำกเพรำะศิลปินตอ้งกำรใชสี้เป็นส่ือสร้ำงควำมประทบัใจในผลงำนของศิลปะและ
สะทอ้นควำมประทบัใจนั้นให้บงัเกิดแก่ผูดู้มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำเพรำะทุกส่ิงท่ี
อยู่รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่ำงกนัมำกมำย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษำเพื่อประโยชน์กบัตนเองและ 
ผูส้ร้ำงงำนจิตรกรรมเพรำะ เร่ืองรำวองสีนั้นมีหลักวิชำเป็นวิทยำศำสตร์จึงควรท ำควำมเข้ำใจ
วิทยำศำสตร์ ของสีจะบรรลุผลส ำเร็จในงำนมำกขึ้น ถำ้ไม่เขำ้ใจเร่ืองสีดีพอสมควร ถำ้ไดศึ้กษำเร่ือง
สีดีพอแลว้ งำนศิลปะก็จะประสบควำมสมบูรณ์เป็นอยำ่งยิง่ 
  2.3.2.1 ประเภทของสี  โดยสีธรรมชำติ เป็นสีท่ีเกิดขึ้ นเองธรรมชำติ เช่น สีของ
แสงอำทิตย ์สีของทอ้งฟ้ำยำมเช้ำ เยน็ สีของรุ้งกินน ้ ำ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชำติ ตลอดจนสี
ของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้ำ น ้ ำทะเล สีท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น หรือได้สังเครำะห์ขึ้ น เช่น สี

https://www.9experttraining.com/articles/การสร้างชุดสีสำหรับใช้ในงานนำเสนอ-ด้วย-adobe-color-cc
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วิทยำศำสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจำกแสงต่ำงๆ เช่น ฟฟ้ำ น ำมำผสมโดยกำรทอแสงประสำนกัน 
น ำมำใชป้ระโยชน์ในดำ้นกำรละคร กำรจดัฉำกเวที โทรทศัน์ กำรตกแต่งสถำนท่ี 
  2.3.2.2 วรรณะของสี วรรณะสี คือ ควำมแตกต่ำงของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบ่ง
ตำมควำมรู้สึกด้ำนอุณหภูมิ  โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ  สีวรรณะร้อน (Warm Tone) 
ประกอบด้วยสีเหลือง , ส้มเหลือง, ส้ม, ส้มแดง, แดง และม่วงแดง สีวรรณะเย็น (Cool Tone) 
ประกอบดว้ยสีม่วง, ม่วงน ้ำเงิน, น ้ำเงิน, เขียวน ้ำเงินเขียวและเขียวเหลือง 
  2.3.2.3 รูปแบบของสีท่ีเกิดจำกแสง (RGB)  รูปแบบสีท่ีเกิดจำกแสงจะใชสี้แดง (Red), 
สีเขียว (Green) และสีน ้ ำเงิน (Blue) เป็นแม่สีหลกั เพื่อผลิตแสงสีในรูปแบบต่ำงๆ ยกตวัอย่ำง เช่น
แสงสีแดงผสมกบัแสงสีเขียวจะไดแ้สงสีเหลือง หรือแสงสีแดงผสมกบัแสงสีน ้ ำเงินก็จะไดแ้สงสี
ม่วงแดง เป็นตน้ แนวคิดของรูปแบบสี RGB น้ีมีพื้นฐำนมำจำกทฤษฎีของนกัฟิสิกส์ ‘ยงัและเฮล์ม
โฮลทซ์’ (The Young-Helmholtz Theory – ว่ำดว้ยกำรมองเห็นสีเกิดขึ้นเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงกนั
ของเซลล ์Cone ในเรติน่ำ) RGB จึงเป็นรูปแบบของสีท่ีใชอ้ธิบำยปรำกฏกำรณ์แสงเป็นหลกั ดงันั้น
ระบบดังกล่ำวจึงถูกน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรผลิตสีให้กับจอภำพแทบทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น
โทรทศัน์, โปรเจกเตอร์ และอ่ืนๆอีกมำกมำย กำรรวมตวัของสีในรูปแบบน้ีเรำเรียกกว่ำเป็นกำร
รวมตวัแบบบวก (Addictive Color) เม่ือรวมตวักนัทั้งสำมแม่สีจะไดสี้ขำว 
 

 
รูปท่ี 2.6 รูปแบบของสีท่ีเกิดจำกแสง 
ท่ีมา  :  (https://www.9experttraining.com/articles/กำรสร้ำงชุดสีส ำหรับใชใ้นงำนน ำเสนอ-ดว้ย 
           -adobe-color-cc) 
 
  2.3.2.6 รูปแบบของสีท่ีเกิดจำกวตัถุ (CMYK) CMYK เป็นรูปแบบสีท่ีถูกก ำหนดขึ้นมำ
ใหใ้ชส้ ำหรับงำนศิลปะหรืองำนส่ือส่ิงพิมพล์งบนวตัถุ ประกอบดว้ย 4 แม่สีหลกัไดแ้ก่สีฟ้ำ (Cyan), 

https://www.9experttraining.com/articles/การสร้างชุดสีสำหรับใช้ในงานนำเสนอ-ด้วย-adobe-color-cc
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สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีด ำ (Black) สำเหตุท่ีตอ้งมีสีด ำเน่ืองจำกวำ่กำรผสมสี
ระหวำ่งสีฟ้ำ + สีม่วงแดง และสีเหลืองท ำใหไ้ดสี้ด ำท่ีไม่ด ำสนิท ดงันั้นระบบพิมพ ์4 สีจึงหมำยถึง 4 
แม่สีน้ีนัน่เอง กำรรวมตวัของสีในรูปแบบน้ีเรำเรียกว่ำเป็นกำรรวมตวัแบบลบ (Subtractive Color) 
ทำ้ยท่ีสุดแลว้กำรรวมตวัของทุกแม่สีจะไดสี้ด ำ ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัระบบ RGB CMYK ย่อมำจำกค ำ
ว่ำ Cyan Magenta Yellow และ Black เป็นระบบสีมำตรฐำนท่ีเหมำะกับงำนพิมพ์ พิมพ์ออกทำง
กระดำษหรือวสัดุผิวเรียบอ่ืน ๆ โดยท ำกำรแกไ้ขจุดบกพร่องของระบบสี RGB ท่ีเคร่ืองพิมพ ์ไม่
สำมำรถพิมพสี์บำงสีออกไปได ้ซ่ึงประกอบดว้ยสีหลกั 4 สี  
 

 
รูปท่ี 2.7 รูปแบบของสีท่ีเกิดจำกวตัถุ 
ท่ีมา  :  (https://www.9experttraining.com/articles/กำรสร้ำงชุดสีส ำหรับใชใ้นงำนน ำเสนอ- 
           ดว้ย-adobe-color-cc) 
 
  2.3.2.5 ควำมสัมพนัธ์ของระบบสี RGB และ CMYK จำกระบบสีสองระบบท่ีกล่ำวมำ
นั้น ท ำให้เรำทรำบถึงควำมตรงกนัขำ้มของแต่ละแม่สีในทั้งสองระบบดว้ย ไดแ้ก่ สีแดงในระบบ 
RGB ตรงข้ำมกับสีฟ้ำในระบบ  CMYK, สีเขียวในระบบ  RGB ตรงข้ำมกับสีม่วงแดงในระบบ 
CMYK และ สีน ้ำเงินในระบบ RGB ตรงขำ้มกบัสีเหลืองในระบบ CMYK ทั้งหมดน้ีเพรำะสีขำวใน
ระบบแสงสีตรงขำ้มกบัสีด ำในระบบสีวตัถุธำตุ 
 
2.4 หลกัการออกแบบแอพพลเิคชัน 
       Android Design ว่ำด้วยเร่ือง Size และ Density ของหน้ำจอครำวน้ีก็เป็นเร่ืองทฤษฎีเป็นหลกั
เหมือนเดิม ครำวน้ีก็ขอเจำะลึกในเร่ืองของหนำ้จอท่ีเป็นปัญหำระดบัชำติของแอนดรอยด ์เน่ืองจำก
กำรท่ีอุปกรณ์แอนดรอยด์มีกำร Fragment มำกเกินไป หรือก็คือควำมแตกต่ำงของตวัเคร่ืองท่ีมีเยอะ
มำกมำย โดยเฉพำะขนำดหนำ้จอจะเห็นว่ำขนำดหนำ้จอบนแอนดรอยด์มีเยอะมำก ควำมละเอียดก็

https://www.9experttraining.com/articles/การสร้างชุดสีสำหรับใช้ในงานนำเสนอ-ด้วย-adobe-color-cc
http://www.akexorcist.com/2013/03/android-design-size-density.html
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ด้วยเช่นกันนั้ นเองเรำจะเห็นได้นั้ น อย่ำงเช่นขนำดหน้ำจอโดยทั่วไปท่ีขนำด 1920 x 1080 
      พวกโปรแกรมทั้งหมด สร้ำงมำท่ีขนำดตำยตวั ถำ้จอเล็กก็จะมีแถบเล่ือนให้ ถำ้ใหญ่ก็แค่ขยำย 
ซ่ึงไม่ใช่กำรท ำงำนแบบ Full Screen จริงๆเลย ถำ้กำรท ำงำนแบบ Full Screen จริงๆ ให้นึกถึงพวก
เกม เปิดทีเตม็ทั้งหนำ้จอ แต่ถึงกระนั้นตวัเกมบน Windows ก็ไม่ไดร้องรับกบัหนำ้จอทุกขนำดเสมอ
ไป เพรำะบำงเกมปรับควำมละเอียดไดไ้ม่ครบทุกขนำด มีแต่ท่ีผูท้  ำก ำหนดเท่ำนั้น และอีกอยำ่งหน่ึง
ก็คือให้ลองสังเกตุเคร่ืองท่ีจอเล็กประมำณ 13 น้ิว แต่ใช้ควำมละเอียด 1920 x 1080 ได ้ถำ้ใครเคย
เล่น จะเห็นว่ำ UI ต่ำงๆบนจอ จะมีขนำดเล็กตำมไปดว้ย เน่ืองมำจำกกำรท่ีจอเล็กแต่ควำมละเอียด
สูงนัน่เอง  
      แต่ส ำหรับบนแอนดรอยด์ต่อใหค้วำมละเอียดสูง แลว้จอขนำดเท่ำไรก็ตำม ก็จะไม่เกิดปัญหำ UI 
บนจอมีขนำดเล็กเลย เพรำะกำรออกแบบตัวระบบน่ีล่ะ ดังนั้นกำรออกแบบหน้ำ UI ของแอน
ดรอยด ์จึงตอ้งมีเร่ืองน้ีเพิ่มเขำ้มำ 
 

 
 

รูปท่ี 2.8 หลกักำรออกแบบแอพพลิเคชัน่ 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  2.4.1 ขนาดของหน้าจอ (Size)  
  เร่ืองของดีไซน์กันต่อบำ้ง ครำวน้ีก็เป็นเร่ืองทฤษฎีเป็นหลกัเหมือนเดิม ครำวน้ีก็ขอ
เจำะลึกในเร่ืองของหน้ำจอท่ีเป็นปัญหำระดับชำติของแอนดรอยด์  เน่ืองจำกกำรท่ีอุปกรณ์แอน
ดรอยดมี์กำร Fragment มำกเกินไป หรือก็คือควำมแตกต่ำงของตวัเคร่ืองท่ีมีเยอะมำกมำย โดยเฉพำะ

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
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ขนำดหนำ้จอจะเห็นว่ำขนำดหนำ้จอบนแอนดรอยด์มีเยอะมำก ควำมละเอียดก็ดว้ย  อย่ำงเช่นขนำด
หนำ้จอ 1920 x 1080 บนหนำ้จอขนำด 4.7 น้ิวกบั 5 น้ิว 

    ระบบของแอนดรอยด์ไดมี้กำรแบ่งขนำดหนำ้จอ 4 ขนำด คือ small, normal, large และ 
xlarge ซ่ึงแบ่งตำมขนำดจอฝ่ังท่ีสั้นท่ีสุดในหน่วย dp  

 

                 
 

รูปท่ี 2.9 ขนำดของหนำ้จอ (Size) 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
   2.4.1.1 Tablet และ Phone เม่ือพิจำรณำขนำดดงักล่ำว จะเห็นว่ำ Tablet และ Phone บำง
รุ่น ไปซ้อนทบักนัในขนำด large แต่นัน่ก็ไม่ใช่ปัญหำอะไรมำกนกั จะเห็นว่ำขนำด small, normal 
และ large จะเป็นขนำดส ำหรับ Phone และขนำด large จะเป็นส ำหรับ Tablet ท่ีมีขนำดเล็ก และ
ขนำด xlarge จะเป็นส ำหรับ Tablet ขนำดใหญ่ควำมหนำแน่นของหนำ้จอ (Density) จ ำนวนพิกเซล
ต่อ 1 น้ิว  ขนำดจอท่ีเท่ำกนั แต่จอหน่ึงมีควำมละเอียดมำกกว่ำ อีกจอนอ้ยกว่ำ จอท่ีมีควำมละเอียด
มำกก็จะมีควำมหนำแน่นของหนำ้จอเยอะตำม ดงันั้นจึงเห็นว่ำ บนแอนดรอยด์จะไม่ไดส้นใจเร่ือง
ควำมละเอียดของจอ แต่วำ่จะมองเป็นค่ำควำมหนำแน่นของหนำ้จอไปเลยวำ่มีค่ำเท่ำไร 

 2.4.1.2 ส ำหรับควำมหนำแน่นของหนำ้จอ จะแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ ldpi, mdpi, hdpi 

และ xhdpi โดยจะแบ่งออกตำมค่ำ dpi กำรจดัวำง subpixel แบบ PenTile ถูกเปิดเผยขึ้นคร้ังแรกผ่ำน

สมำร์ทโฟน Google Nexus One ซ่ึงใชจ้อแสดงผลแบบ AMOLED และมีกำรเรียงตวัของ subpixel 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
https://news.siamphone.com/linkout.php?out=http://www.siamphone.com/spec/htc/google_nexus_one.htm
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สีแดง เขียว น ้ำเงิน ท่ีต่ำงจำกปกติท่ีมกัจะยำวเท่ำๆ กนัและเรียงต่อกนัเป็นส่ีเหล่ียมผืนผำ้ แต่รูปแบบ

กำรเรียง subpixel แบบ PenTile จะมี subpixel ท่ีมีขนำดต่ำงกนั และ มีจ ำนวนท่ีนอ้ยกวำ่แบบปกติ 

 

 
รูปท่ี 2.10 ควำมหนำแน่นของหนำ้จอ (Density) 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 2.4.1.3 Density แบบเก่ำ น่ีคือ Density แบบเก่ำ ท่ีตอนน้ีไดเ้ปล่ียนไปแลว้ ในล่ำสุดน้ีจะ

แบ่งค่ำควำมหนำแน่นของจอออกเป็น 6 แบบ คือ ldpi, mdpi, tvdpi, hdpi, xhdpi และ xxxhdpi เพิ่ม

มำอีกสำมขนำด ส ำหรับ tvdpi เกิดมำจำกช่องว่ำงระหว่ำง mdpi กบั hdpi มำกเกิน และมี Tablet ท่ีมี

หนำ้จอ 1280 x 720 หรือ 1280 x 800 มี DPI ประมำณ 210 ซ่ึงจะเกิดปัญหำในกำรออกแบบหนำ้จอ

ของ Tablet ขนำด 7 น้ิว ดงันั้น Tablet ขนำด Large จะไม่มีตวัไหนท่ีเป็น hdpi เลย มีแต่ mdpi และ 

tvdpi หรือไม่ก็ขำ้มไปเป็น xhdpi ทนัที  

 2.4.1.4 เร่ืองของ xxhdpi ส ำหรับ xxhdpi เกิดมำจำกกำรท่ีผูผ้ลิตพฒันำจอควำมละเอียด
มำกขึ้น ระบบแอนดรอยดก์็เลยเตรียมค่ำส ำหรับ xxhdpi ไวก่้อนหนำ้แลว้ เพื่อรองรับกบัพวก Phone 

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
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ท่ีมีควำมละเอียดจอเป็น Full HDส ำหรับในตอนน้ียงัไม่มี Tablet ท่ีมี Density เป็น xxhdpi นะ เพรำะ 
Nexus 10 ท่ีมีควำมละเอียดสูงสุด 2560 x 1600 ยงัแค่ xhdpi ตอ้งเป็น Tablet 10 น้ิว ท่ีควำมละเอียด 
3840 x 2160 ขึ้นไป หรือ Tablet 7 น้ิว ท่ีควำมละเอียด 2560 x 1440 ขึ้นไป ถึงเป็น xxhdpi โดย tvdpi 
จะถูกน ำเขำ้มำใชต้ั้งแต่ Android 3.2 ขึ้นไป ส่วน xxhdpi จะมีเขำ้มำใน Android 4.1 หรือ Jelly Bean 
(จริงๆแลว้ xhdpi ก็เร่ิมน ำเขำ้มำใชใ้น Android 2.3 เอง )ส่วน xxxhdpi มำพร้อมกบั Android 4.4 ซ่ึง
ทำง Android ไดท้ ำเตรียมพร้อมไว ้เพรำะในตอนน้ีมือถือท่ีมี Density ระดบั xxhdpi เป็นเร่ืองปกติ
แลว้ (แมแ้ต่ Nexus 5 ก็เช่นกัน) และเม่ือมีกำรแข่งขนัทำงเทคโนโลยีมือถือในรุ่นใหม่ๆมำกขึ้น
เร่ือยๆ จึงไม่แปลกเลยท่ีจะมีมือถือท่ีมีหนำ้จอควำมละเอียดสูงกวำ่ 1920x1080  
  2.4.2 Size และ Density กบัการออกแบบ 
           ทีน้ีเวลำจะออกแบบ UI ก็ตอ้งพิจำรณำถึง Size และ Density ดว้ย เม่ือหำควำมเป็นไปได้

ของ Size และ Density จะได ้4 x 7 = 35 แบบ 
 

 
รูปท่ี 2.11 Size และ Density กบักำรออกแบบ 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  ผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำนอำจจะอ่ึงว่ำตอ้งมำนัง่ท ำทั้ง 35 รูปแบบเลยหรือ? ซ่ึงในควำมเป็นจริง
แลว้ บำงอนัก็สำมำรถตดัออกไปไดเ้หมือนกนั เพรำะไม่มีผูผ้ลิตรำยไหนบำ้จ้ีท ำมือถือท่ีมีขนำดจอ 3 
น้ิว มีควำมละเอียด 800 x 480 (small-xhdpi) อยูแ่ลว้ จอมนัเลก็เกิน จึงไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำควำม
ละเอียดให้สูงขนำดนั้น และ large-small จะเป็นส ำหรับ Tablet รุ่นเก่ำๆ 7 น้ิว 800 x 480 ถ้ำไม่
ซีเรียสว่ำแอปฯ ตอ้งรองรับเคร่ืองเก่ำๆพวกน้ีก็ตดัออกได้เพรำะงั้นก็ตดัอนัท่ีไม่จ ำเป็นออกก็ได้
เช่นกนั ก็จะเหลือแค่น้ี 
 

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://3.bp.blogspot.com/-2b9YaL3xoc8/UysnlNao33I/AAAAAAAAe6c/I3vVoEPnRt0/s1600/Possibility.png
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รูปท่ี 2.12 กำรออกแบบ table 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
  ถึงแมว้่ำจะตดัอนัท่ีไม่จ ำเป็นออกแลว้ แต่ว่ำก็ยงัเยอะอยู่ดี ซ่ึงจริงๆแลว้เจำ้ของบล็อกมี
วิธีท่ีไม่ตอ้งท ำให้ครบทุกขนำด แต่เจำ้ของบล็อกยงัไม่อธิบำยนะ ไวค้รำวหน้ำ เด๋ียวเยอะ เพียงแค่
อยำกจะให้รู้ถึงขนำดหน้ำจอท่ีเป็นไปไดท้ั้งหมด เพื่อให้เขำ้ใจก่อนว่ำหน้ำจอมีกำรแบ่งออกเป็น
แบบน้ีขอยกตวัอย่ำงจำกเคร่ืองจริงๆบำ้งวำ่มี Size และ Density เป็นยงัไง เพื่อให้ผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำน
เขำ้ใจวิธีกำรดู Size และ Density มำกขึ้น เวลำดูก็ให้เทียบจำกตำรำง Size และ Density ท่ีอธิบำย
ขำ้งบน ขอยกตวัอยำ่งจำกเคร่ืองจริงๆบำ้งวำ่มี Size และ Density เป็นยงัไง เพื่อใหผู้ท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำน
เขำ้ใจวิธีกำรดู Size และ Density มำกขึ้น เวลำดูก็ให้เทียบจำกตำรำง Size และ Density ท่ีอธิบำย
ขำ้งบนนะ ส่วนวิธีกำรหำค่ำ Density ก็ให้ใช้เว็ปน้ีช่วยค ำนวน DPI Calculator วิธีคิด dpi จริงๆก็มี
นะ แต่ขี้ เกียจอธิบำย เด๋ียวบทควำมจะยำว  
  ขนำดจอท่ีเท่ำกนั แต่จอหน่ึงมีควำมละเอียดมำกกว่ำ อีกจอนอ้ยกวำ่ จอท่ีมีควำมละเอียด
มำกก็จะมีควำมหนำแน่นของหนำ้จอเยอะตำม ดงันั้นจึงเห็นว่ำ บนแอนดรอยด์จะไม่ไดส้นใจเร่ือง
ควำมละเอียดของจอ แต่วำ่จะมองเป็นค่ำควำมหนำแน่นของหนำ้จอไปเลยวำ่มีค่ำเท่ำไร 

 

 
 

รูปท่ี 2.13 กำรออกแบบตำรำงของ Samsung 

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://members.ping.de/~sven/dpi.html
http://1.bp.blogspot.com/-f8CIYWpx9kw/UysowtXwPAI/AAAAAAAAe6k/fPPiDNIq6Mg/s1600/Possibility-Used.png
http://1.bp.blogspot.com/-SVQ-zNJKC8c/UUVaw6iZ1WI/AAAAAAAAVrI/ieO2P0mA23Y/s1600/Samsung_Galaxy_Y.png
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

ส ำหรับ Samsung Galaxy Y จะเห็นว่ำมีขนำดหน้ำจอแค่ 3 น้ิว ค ำนวณ Density ของจอ
ออกมำจะไดเ้ป็น 133.33 dpi ก็จะเป็น ldpi ส ำหรับขนำดหนำ้จอ 320 x 240 px เม่ือค ำนวณเป็น dp 
จะไดเ้ป็น 426.67 x 320 dp จึงเป็น small สรุปคือเป็นเคร่ืองขนำด small-ldpi สมำร์ทโฟนขนำดจ๋ิว 
ในรำคำท่ีใครๆ ก็สำมำรถเป็นเจำ้ของได ้รูปทรงมีขนำดเล็กกะทดัรัด แต่ดว้ยกำรออกแบบของฝำ
หลงัท่ีมีลกัษณะพื้นผิวขรุขระ ท ำให้กำรจบักระชบัมือ และช่วยป้องกนัรอยน้ิวมือ หน้ำจอสัมผสั
ควำมละเอียด 240 x 320 ขนำด 3 น้ิว รองรับกำรใชง้ำน 3G, 2G, EDGE, Wi-Fi, พร้อมกลอ้งถ่ำยภำพ
ควำมละเอียด 2 ลำ้นพิกเซล และแบตเตอร่ีควำมจุ 1,200 

 
รูปท่ี 2.14 กำรออกแบบตำรำงของ LG Nexus 4 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 ส ำหรับ LG Nexus 4 จะเห็นวำ่ขนำดหนำ้จอเป็น 4.7 น้ิว ค ำนวณ Density ไดเ้ป็น 317.60 
dpi ก็จะคือ xhdpi ส ำหรับขนำดหน้ำจอ 1280 x 768 px เม่ือค ำนวณเป็น dp จะได ้640 x 384 dp จึง
เป็น normal ดงันั้นก็สรุปไดว้ำ่เป็น normal-xhdpi 

                                                       

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://2.bp.blogspot.com/-3EXlVJgnP-4/UUVcVDX4HuI/AAAAAAAAVrQ/SNbTMheWFH4/s1600/LG_Nexus_4.png
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รูปท่ี 2.15 กำรออกแบบตำรำงของ Samsung note 10.1 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 ส ำหรับ Galaxy Note 10.1 มีขนำดหน้ำจอ 10.1 น้ิว พอค ำนวณ Density ไดแ้ค่ 149.45 
dpi จะไดเ้ป็น mdpi และมีขนำดหนำ้จอ 1280 x 800 px เม่ือค ำนวณเป็นหน่วย dp จะไดเ้ป็น 1280 x 
800 dp จึงมีขนำดเป็น xlarge ดงันั้นสรุปไดว้ำ่เป็น xlarge-mdpi          

 
รูปท่ี 2.16 สรุปกำรออกแบบหนำ้จอ 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
     2.4.5 Android Design Screen Rotation ท าอย่างไรให้รองรับกบัการหมุนหน้าจอได้ 
          ส ำหรับสมำร์ทโฟนสมยัน้ีกำรหมุนหนำ้จอได ้เป็นเร่ืองธรรมดำไปละ โดยแอพส่วนมำก

จะรองรับกำรหมุนหนำ้จอเพื่อเปล่ียนมุมมอง 
 

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://www.akexorcist.com/2012/11/android-design-screen-rotation.html
http://2.bp.blogspot.com/-q4i08hs9r3U/UUVc6JY9u-I/AAAAAAAAVrY/XSMzbYrHnIk/s1600/Samsung_Note_10_1.png
http://4.bp.blogspot.com/-16fQvG-vn7Q/UiVQA2I5rbI/AAAAAAAAXz0/T-6joWIqU6g/s1600/Size_List.png
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รูปท่ี 2.17 [Android Design] Screen Rotation ท ำอยำ่งไรใหร้องรับกบักำรหมุนหนำ้จอได ้
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  ภำพข้ำงบนน้ีเป็นหน้ำต่ำงธรรมดำท่ีมองได้ทั้ งแนวตั้งและแนวนอน และเม่ือหมุน

หนำ้จอเป็นแนวนอนก็จะไดแ้บบน้ี 

 
 

รูปท่ี 2.18 [Android Design] Screen Rotationรูปแบบหนำ้จอ 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 ผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำนคนสงสัยว่ำ แลว้ไงล่ะ? ก็ปกติดีน่ี ไม่เห็นจะมีปัญหำอะไร ดูได้ทั้ง

แนวตั้งและแนวนอน เพรำะเจำ้ของบลอ็กออกแบบ Widget ใหเ้ลก็และอยูก่ลำงหนำ้จอ 

 

http://www.akexorcist.com/2012/11/android-design-screen-rotation.html
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://www.akexorcist.com/2012/11/android-design-screen-rotation.html
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://2.bp.blogspot.com/-c92dKyk8FkA/ULCwFtDLZsI/AAAAAAAAOZs/uaRXUwFxD8Q/s1600/001.png
http://1.bp.blogspot.com/-1fvojyez0lQ/ULCwav_tO5I/AAAAAAAAOZ0/OORxoFH4-2w/s1600/002.png
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รูปท่ี 2.19 [Android Design] Screen Rotationกำรวำงทบัซ้อน 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 จำกภำพบนน้ีคือหนำ้จอในแนวนอนและแนวตั้งเม่ือวำงทบักนัพอดี จะเห็นวำ่ตรงกลำง

ทบัซ้อนกนั และเจำ้ของบล็อกสร้ำง Widget ไวต้รงกลำงจึงท ำให้กำรหมุนจอไม่มีปัญหำหรอก แต่

จะเห็นพื้นท่ีท่ีแรเงำ ซ่ึงพื้นท่ีตรงนั้นจะไม่ทบัซ้อนกนั ท ำให้เวลำเปล่ียนมุมมองไปอีกแนว ท ำให้

พื้นท่ีส่วนนั้นมองไม่เห็น ถำ้ออกแบบแอพท่ีเรียงกนัเป็นแนวตั้ง เวลำดูแนวนอน ส่วนท่ีอยู่พื้นท่ีแร

เงำดำ้นบนและดำ้นล่ำงก็จะมองไม่เห็นดงันั้นกำรออกแบบแอปพลิเคชนัให้รองรับ จึงตอ้งออกแบบ

ทั้งสองแนวดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.20 รูปแบบหนำ้จอแนวตั้ง 

http://www.akexorcist.com/2012/11/android-design-screen-rotation.html
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://1.bp.blogspot.com/-xeqjbsP6aWU/ULCw5uzxyZI/AAAAAAAAOZ8/foQcDCsnTnw/s1600/003.png
http://4.bp.blogspot.com/-u_QGBaoyRYY/ULCx70b3RFI/AAAAAAAAOaE/KcOdWhauf-U/s1600/004.png
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 
 

รูปท่ี 2.21 รูปแบบหนำ้จอแนวนอน 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

 โดยกำรสร้ำงทั้ งสองแบบน้ีเจ้ำของบล็อกสร้ำงใน main.xml เหมือนกันนะ  แต่จะ

แบ่งเป็นโฟลเดอร์แยกกนั ซ่ึงแต่ละโฟลเดอร์จะรองรับแนวนั้นๆ 

 

 
รูปท่ี 2.22 กำรสร้ำงmain.xml 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 

https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
https://intbizth.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A/
http://1.bp.blogspot.com/-CHUFdXE_JfA/ULCyQhghOqI/AAAAAAAAOaM/uloGR0z05yA/s1600/005.png
http://4.bp.blogspot.com/-q4kRBZVL0j8/ULCzq_tBbJI/AAAAAAAAOaU/qzfgP8f75TM/s1600/006.jpg
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 เพิ่มเติม - ส ำหรับกำรหมุนจอคร้ังหน่ึง ฟังก์ชัน onResume จะท ำงำนด้วย ถำ้ตอ้งกำร

ก ำหนดค่ำใดๆทุกคร้ังท่ีมีกำรหมุนจอก็ใส่ใน onResume แทนเพียงเท่ำน้ีแอปพลิเคชนัท่ีสร้ำงขึ้นมำ 

ก็หมดปัญหำเวลำหมุนหน้ำจอแลว้ ซ่ึงเดิมจำกท่ีหลำยๆคนใช้วิธีล็อคทิศทำงให้เป็นแนวตั้งหรือ

แนวนอนอยำ่งเดียว เจำ้ของบลอ็กไม่ค่อยแนะน ำซกัเท่ำไร เพรำะมนัคือลูกเล่นบน Smart Device ถำ้

ไม่ล ำบำกนกั ก็แนะน ำท ำออกมำให้รองรับทั้งแนวตั้งและแนวนอนดีกว่ำ แต่ถำ้ติดปัญหำจุกจิกท่ีท ำ

ใหร้องรับหนำ้จอทั้งสองแนวไม่ไดก้็ไม่เป็นไร 

 2.4.6 การออกแบบแอพพลเิคช่ันบนมือถือ 

    ในช่วงท่ีผ่ำนมำบริษัทวิเครำะห์กำรใช้แอพพลิเคชั่น, flurry ได้สรุปมำว่ำผู ้ใช้งำน
ส่วนมำกใชเ้วลำ 158 นำทีต่อวนัในกำรใช้โทรศพัทมื์อถือ และแท็บเล็ตโดย 127 นำทีถูกใชไ้ปกบั
กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ต่ำงๆ ในขณะท่ี 31 นำทีถูกใชไ้ปกบักำรเขำ้สู่เว็บไซตต่์ำงๆ เพรำะ ฉะนั้นกำร
แข่งขนัในตลำดแอพพลิเคชัน่ค่อนขำ้งสูง ส ำหรับแอพพลิเคชัน่ท่ีไม่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจ, 
ไม่มีจุดดึงดูดควำมสนใจ หรือไม่มีกำสรพัฒนำจะสำมำรถถูกลืมไปได้โดยง่ำยดำย เน่ืองจำก
แอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ นั้นได้มีกำรพฒันำอยู่ตลอดเวลำ วิธีเดียวท่ีสำมำรถเพิ่มจ ำนวนผูใ้ช้งำน และ
ไม่ใหผู้ใ้ชง้ำนลดลง ผูส้ร้ำงและออกแบบแอพพลิเคชัน่ตอ้งคอยพฒันำแอพพลิเคชัน่ใหท้นัสมยั และ
เป็นท่ีดึงดูดควำมสนใจจนกว่ำผูใ้ชง้ำนจะท ำกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชัน่มำใช้งำน 80 เปอร์เซ็นต์
ของผูใ้ชง้ำนอินเตอร์เน็ตมี smartphone และ 10 เปอร์เซ็นตข์องบุคคลเหล่ำน้ีมีอุปกรณ์ wearable ท่ี
สำมำรถใชง้ำนควบคู่ไปกบัแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆได ้โดยสถิติท่ีรวบรวมมำไดท้ ำให้เห็นว่ำ ในอีกไม่ก่ี
ปีขำ้งหน้ำน้ีกำรใช้งำนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคแบบพกพำจะเป็นท่ีนิยมมำกกว่ำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
อยำ่งในปัจจุบนั 
 2.4.7 Interactive Desing 

    กำรออกแบบ Interactive Desing ท ำใหเ้ห็นวำ่กำรออกแบบเร่ิมท่ีจะกลบัมำสนใจ และให้
ควำมส ำคญักบัผูใ้ชง้ำน ซ่ึงองคป์ระกอบต่ำงๆ จะถูกน ำมำใชใ้นส่วนต่ำงๆของแอพพลิเคชัน่นั้น  

 
2.5 หลกัการออกแบบโลโก้ 
       2.5.1 ความหมายของโลโก้ 

     เคร่ืองหมำยหรือสัญลักษณ์ (Logo) เป็นผลของกำรออกแบบกรำฟิกท่ีเก่ียวข้องกับ
สัญลกัษณ์ (Symbolism) อนัได้แก่ ภำพสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมำยต่ำงๆ ท่ีช่วยสร้ำงเอกลักษณ์ 
ไดแ้ก่สินคำ้และบริษทัผูผ้ลิตเช่นกำรออกแบบตรำสัญลกัษณ์ของสินคำ้ และบริษทัให้มีเอกลกัษณ์
แบบเฉพำะตนเอง เพื่อควำมจ ำจ ำ ควำมเช่ือถือ และตรำตรึงผูบ้ริโภคตลอดไป ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่ำง
กนัดงัน้ีสัญลกัษณ์ (Symbol) มีลกัษณะเป็นเคร่ืองมือท่ีไม่ใชต้วัอกัษรประกอบ ใชส้ ำหรับแสดงบอก
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ถึงกำรร่วมกนั เช่น บริษทั องคก์ร สถำบนัท่ีก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมำย 
     ภำษำภำพ (Pictograph) ไม่ใชภ้ำษำทำงตวัอกัษรประกอบ แต่ใชภ้ำพบอกแทน หรือส่ือ

ควำมหมำยดว้ยภำพให้ทรำบถึงทิศทำง กิจกรรม หรือแทนส่ิงเฉพำะเช่น เคร่ืองหมำยบอกทิศทำง
ควำมปลอดภยั กำรคมนำคมเคร่ืองหมำยตวัอกัษร (Letter Marks) มกัอยูใ่นรูปตวัอกัษรท่ีเกิดจำกกำร
ย่อเอำตัวอักษรออกมำจำกค ำเต็ม หรือช่ือเต็มขององค์กร บริษทั สถำบันต่ำงๆ ออกมำใช้เป็น
เคร่ืองหมำยแสดงแทนช่ือหรือค ำเต็มท่ีเป็นตัวอักษร (Logo) และอ่ำนออกเสียงได้ตำมหลัก
ไวยำกรณ์ ของภำษำโดย ใชต้วัอกัษรเพียงเท่ำนั้น เป็นกำรผสมผสำนระหวำ่ง ภำพและ ตวัอกัษร  
  2.5.2 โลโก้ใช้เพ่ืออะไร 
  2.5.2.1 ดำ้นจิตวิทยำ คือ กำรตอ้งกำรให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมรู้สึก ควำมเช่ือมัน่ เกิดควำม
เขำ้ใจในตวัสินคำ้และยอมรับในตวัสินคำ้ และท่ีส ำคญัคือควำมตอ้งกำรท่ีจะสร้ำงให้ผูบ้ริโภคเกิด
ค ว ำ ม รู้ สึ ก ป ร ะทับ ใ จ ในค ร้ั ง แ รก ท่ี เ ห็ น และ ติ ดต ำสว ย โดด เ ด่ น เ หม ำ ะสมนั้ น เ อ ง 
                  2.5.2.2 ดำ้นพฤติกรรม คือ กำรท่ีตอ้งกำรให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมตอบสนองกำรจูง
ใ จ ข อ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ อ ง ค์ ก ร นั้ น ๆ 
                 2.5.2.3 ดำ้นภำพพจน์  คือ ตอ้งกำรให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดี มีควำมนิยมชมชอบต่อ
ผูผ้ลิต 
   2.5.3 ท่ีมาของโลโก้ 
  ในด้ำนกำรตลำด เอกลักษณ์องค์กร หรือ เอกลักษณ์กลุ่มบริษทั เป็นรูปแบบท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของหน่วยงำนหรือองคก์รซ่ึงถูกออกแบบ ให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยทำงธุรกิจ ซ่ึงแสดง

ออกมำทำงในรูปแบบของแบรนด์และกำรใชง้ำนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ แมว้่ำเร่ืองของเอกลกัษณ์  จะ

ไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีเก่ียวกบัแบรนด์ แต่เร่ืองของแบรนด์กบัเอกลกัษณ์ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเกิดขึ้นควบคู่กนั

อยู่เสมอ เรำสำมำรถสร้ำงแบรนด์ให้โดดเด่นไดด้ว้ยกำนสร้ำงเอกลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ ซ่ึงสำมำรถ

ส่ือสำรออกมำได ้3 ส่วนดว้ยกนั คือ กำรสร้ำงเอกลกัษณ์ผ่ำนทำงภำพ กำรสร้ำงเอกลกัษณ์ผ่ำนทำง

พฤติกรรม และกำรสร้ำงเอกลกัษณ์ผำ่นกำรพูด 

  2.5.4 หลกัการท าโลโก้ 
 อย่ำใช้คลิปอำร์ต เจ้ำของธุรกิจออนไลน์ท่ีเป็น SMEs หลำยต่อหลำยท่ำน เลือกใช้วิธี

ง่ำยๆ ในกำรออกแบบโลโก้ให้กับเว็บไซต์ โดยเลือกใช้ คลิปอำร์ตแจกฟรีบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
ลกัษณะเป็นภำพลำยเส้นกรำฟิกง่ำยๆ แจกจ่ำยใหใ้ชฟ้รีอยำ่งแพร่หลำย ลองนึกดูวำ่ เกิดมีลูกคำ้ท่ีเคย
เห็นคลิปอำร์ตน้ี เม่ือไดมี้โอกำสแวะเวียนเวบ็ไซตข์องคุณ เขำอำจจะจ ำได ้และคิดต่อไปวำ่ ขนำดโล
โกย้งัยืมภำพคนอ่ืนมำใช้ฟรีๆ เลย แลว้ธุรกิจของเว็บไซต์น้ีจะน่ำเช่ือถือไดอ้ย่ำงไรอย่ำใส่ลูกเล่น 
หรือเอฟเฟ็กตก์บัโลโก ้ขอ้หำ้มน้ีแนะน ำว่ำ ไม่ควรใชเ้อฟเฟ็กตต่์ำงๆ อยำ่งเช่น แสงสวำ่งเหลือง, เงำ
ดำ้นหลงั หรือมิตินูนต ่ำ กบัโลโก ้เอฟเฟ็กต์พวกน้ีเหมำะกบังำนสร้ำงสรรค์กรำฟิกและรูปภำพใน
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เว็บไซต์มำกกว่ำ ซ่ึงกำรใช้เอฟเฟ็กต์จะส่งผลให้โลโกท่ี้ไดดู้ไม่ชดัเจน โลโกท่ี้ดีควรจะสำมำรถดู
ชดัเจนเห็นครบรำยละเอียด แมจ้ะใชแ้ค่สีขำวด ำเท่ำนั้น 

 โลโก้ ไม่ใช่ แบนเนอร์ อย่ำออกแบบโลโก้ให้มีลกัษณะเหมือนแบนเนอร์โฆษณำใน
เว็บไซต์ โดยเฉพำะรูปแบบท่ีเป็นกำรใส่โลโกเ้ขำ้ไปเต็มพื้นท่ีส่ีเหล่ียม เน่ืองจำกสำยตำของลูกคำ้
ออนไลน์ถูกฝึกใหห้ลีกเล่ียงกำรดูรูปทรงเหล่ำน้ีอยูแ่ลว้ แน่นอนวำ่ โลโกข้องคุณจะถูกละเลยไปดว้ย 
โลโก้ผสมรูปภำพ นักออกแบบโลโก้มือโปรฯ จะไม่พยำยำมผสมผสำนกรำฟิกเข้ำไปเป็นเน้ือ
เดียวกบัตวัหนังสือท่ีปรำกฏในโลโก ้เน่ืองจำกกำรท ำเช่นน้ี นอกจำกจะท ำให้มนัดูดีค่อนขำ้งยำก
แลว้ ยงัเส่ียงต่อเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันมำกมำยอีกดว้ย อยำ่งเช่น ตวัอกัษรท่ีใชก้รำฟิกแทน อำจจะไป
เหมือนกับโลโก้ของบริษทัอ่ืนเขำ้ ท่ีพบเห็นบ่อยก็เช่น กำรแทนตวั O ด้วย โลก, ลูกตำ และแว่น
ขยำย เป็นตน้ วนัดีคืนดีอำจโดนฟ้องหำวำ่เอำโลโกข้องเขำมำเลียนแบบก็ได ้

 โลโกท่ี้ใชต้วัอกัษรอย่ำงเดียว แมก้ำรเลือกใช้โลโกเ้ป็นตวัอกัษรทั้งหมด จะง่ำยต่อกำร
ออกแบบ แต่มนัก็ง่ำยต่อกำรถูกละเลยเช่นกนั ถำ้เป็นไปได ้ คุณอำจจะทดลองเอำโลโกข้องคุณไป
วำงรวมกบัโลโกข้องคนอ่ืนท่ีใชต้วัอกัษรหมดแบบเดียวกบัคุณ แลว้ให้กลุ่มเป้ำหมำยลองดูว่ำจ ำโล
โกข้องคุณไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ถำ้จ ำกนัไดน้อ้ย อำจจะตอ้งแกไ้ขคุณสมบติัของตวัอกัษรท่ีใช้ท ำโล
โกแ้ลว้ล่ะครับ ง่ำยสุดก็คือ ปรับเป็นตวัหนำ เพื่อให้มีพื้นท่ีจดจ ำมำกขึ้น หรือหำรูปแบบฟอนตท่ี์ไม่
เหมือนใคร ตลอดจนออกแบบใหม่ไปเลย 

 โลโกท่ี้เป็นช่ือย่อ ถำ้ช่ือบริษทัของคุณยำวมำก กำรใช้ช่ือเต็มๆ มำสร้ำงโลโกดู้จะ เป็น
เร่ืองยำกยิ่งนกั ไอเดียของเจำ้ของกิจกำรส่วนใหญ่จะเลือกใชช่ื้อยอ่แทน ซ่ึงขอบอกว่ำ ยำกมำกท่ีจะ
ออกแบบมำแลว้จะเวิร์ก ยิ่งถำ้คุณไม่ไดมี้งบประมำณในกำรใชส่ื้อประชำสัมพนัธ์ดว้ยแลว้ กว่ำโล
โกท่ี้เป็นช่ือย่อของคุณจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจ บำงทีธุรกิจของคุณอำจจะหำยไปก่อนก็ได ้ส่วนใหญ่
ลูกเล่นของโลโกท่ี้ใช้ช่ือย่อ ชอบเอำตวัอกัษรวำงซ้อนทบักนั แมจ้ะดูสนุก แต่ขอ้เท็จจริงท่ีคุณอำจ
จจะมองขำ้มไป พร้อมๆ กบัลูกคำ้ของคุณนัน่คือ มนัไม่ไดบ้อกกล่ำวอะไรให้ลูกคำ้ไดท้รำบเลย อนั
น้ีแทบไม่ตอ้งพูดถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กับสินคำ้ และบริกำรของคุณ 
โลโกสุ้ดซบัซอ้น-รำยละเอียดมำกเกินไป ส ำหรับโลโกท่ี้เป็นภำพวำด ซ่ึงจะมี รำยละเอียดยบุยบิเต็ม
ไปหมด รวมถึงพวกท่ีใช้ภำพถ่ำย หรือเลยเ์อำต์ท่ีซับซ้อน บอกไดเ้ลยว่ำ โลโกล้กัษณะน้ีมีโอกำส
ลม้เหลวสูงมำก หลกักำรง่ำยๆ ก็คือ ยิ่งมีรำยละเอียดมำกเท่ำไร โอกำสท่ีลูกคำ้จะจ ำได้ก็น้อยลง
เท่ำนั้น โลโกท่ี้ดูง่ำย เป็นหน่ึงเดียว ใชเ้ส้นนอ้ย จะสร้ำงอิมแพกต ์และกำรจดจ ำไดง้่ำยกวำ่ 
    2.2.5 โลโก้ท่ีดี 

 โลโกท่ี้ดีนั้นตอ้ง มีเอกลกัษณ์เฉพำะ, เหมำะสม, กรำฟิกสวย, เรียบง่ำย และท่ีส ำคญั มนั

ตอ้งบอกถึงควำมมุ่งมัน่ หรือเจตนำของแบรนด์นั้นได ้นั่นคือ คอนเซ็ป หรือ “ควำมหมำย” มกัอยู่

เบ้ืองหลงัของโลโก ้และตอ้งสำมำรถส่ือสำรไปยงัผูรั้บรู้ไดท้นัที อีกหน่ึงขอ้ท่ีส ำคญัส ำหรับโลโก้
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คือ เรำตอ้งท ำโลโกท่ี้สำมำรถพิมพไ์ดทุ้กขนำด ไม่ว่ำจะใหญ่เท่ำตึกใบหยกหรือจะเล็กเท่ำมด และ

ถำ้ใหดี้ขึ้นไปอีก อยำ่มีสีเลยซะดีกวำ่ นัน่ก็คือใชสี้ด ำอยำ่งเดียว 

  2.5.6 โลโก้ท่ีจดจ าง่าย 
  กำรออกแบบท่ีดีนั้นไม่จ ำเป็นตอ้งซบัซ้อนอะไรมำกมำยเพรำะหำกยุง่เหยงิซับซอ้นมำก
ไป นัน่ก็หมำยควำมว่ำกำรจดจ ำก็ยิ่งยำกมำกขึ้น ท ำให้ลูกคำ้สับสนหรือไม่จดจ ำเลยก็ได ้ดงันั้นควร
ค ำนึงถึงกำรออกแบบท่ีเรียบง่ำยเขำ้ไวซ่ึ้งหำกเรำออกแบบไม่ยำกแลว้กำรท่ีคนจะจดจ ำ Logo ของ
เรำนั้นก็ไม่ยำก ดงันั้นพยำยำมออกแบบใหง้่ำยแก่กำรจดจ ำ ดงัจะเห็นไดจ้ำกแบรนด ์
  2.5.7 ข้อดีและข้อเสีย 
  ข้อดี คือ  สำมำรถบ่งบอกควำมเป็นเอกลักษณ์องค์กรสำมำรถใช้เป็นส่ือประกอบ
ผลิตภณัฑ์นั้นได้เป็นตวัสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือและภำพพจน์เม่ือเห็นจะรู้ได้ทนัท่ีว่ำขององค์กรใด 
            ขอ้เสีย คือ ถำ้ตวั logo ไม่มีกำรจดลิขสิทธ์ิอำจจะถูกน ำไปปลอมแปลงไดถ้ำ้โลกท่ีดีไซ
ออกมำไม่ชดัเจนอำจท ำใหค้วำมหมำยผิดเพี้ยนไปได ้
  2.5.8 ความส าคัญในการจัดวางโลโก้ 

 เร่ืองส ำคญัอนัดับตน้ๆ เป็นเร่ืองท่ีไม่ว่ำจะหำอ่ำนหรือศึกษำจำกต ำรำหรือโรงเรียนก็
มกัจะบอกว่ำ คุณจะตอ้งหำจุดเด่น คุณจะตอ้งหำจุดโฟกสัให้กบังำนนะ จุดโฟกสัจะเป็นส่ิงท่ีดึงดูด
คนดูของเรำให้เห็นส่ิงน้ีเป็นอนัดบัแรก เพรำะฉะนั้นอนัดบัแรกควรจะเลือกจุดโฟกสัใหก้บังำนของ
เรำก่อนเลย ว่ำจะให้ส่วนไหนคือองค์ประกอบหลกัท่ีเรำจะโฟกสั ลองคิดส่ิงท่ีคุณอยำกจะส่ือสำร
ออกไปให้ผูช้ม เลือกอำรมณ์ท่ีตอ้งกำร คิดเร่ืองรำวให้กบังำนเพรำะจะท ำให้งำนออกแบบของเรำดู
แขง็แกร่งมีท่ีมำ บำงทีวิธีกำรสร้ำงจุดโฟกสัจะมีหลำยวิธีให้เรำไดเ้ลือกใชม้ำกมำย ทั้งใชเ้ทคนิคของ
เส้น ขนำด รูปร่ำง ควำมคมชดั หรือแมแ้ต่สีสันท่ีโดดเด่นขึ้นมำจำกจุดอ่ืน 
2.6 เทคนิคการแต่งภาพ 
      2.6.1 จัดการภาพท่ีใช้ใน Android Application อย่างไรให้ถูกต้อง 
         จริงๆเร่ืองกำรจดักำรกบัไฟล์ภำพท่ีใช้ใน Android App เรียกไดว้่ำเป็นปัญหำหลกัๆของ

นักพฒันำหลำยๆคนเลยก็ว่ำได ้เพรำะบนแอนดรอยด์นั้นมีเร่ืองของ Configuration Qualifier ท่ีท ำ

ใหน้กัพฒันำตอ้งปวดหวักบัมนัมำกมำย ไม่วำ่จะเป็นเร่ือง DPI หรือ Smallest-width ซ่ึงทั้งสองอยำ่ง

น้ีเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจพอสมควรนักพัฒนำส่วนใหญ่ท่ีไม่เข้ำใจเร่ือง 

Configuration Qualifier มกัจะจดักำรกบัไฟลภ์ำพท่ีใชใ้นแอปฯกนัแบบผิดวิธี ซ่ึงจะส่งผลในหลำยๆ

เร่ือง เช่น เม่ือเปิดบนเคร่ืองรุ่นอ่ืนๆแลว้ภำพแสดงผลเพี้ยนบำ้ง หรือแอปฯกระตุกเพรำะภำพท่ีใชมี้

ขนำดท่ีไม่เหมำะสม และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

 

http://www.akexorcist.com/2016/07/best-practice-for-android-drawable-resource-management.html
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รูปท่ี 2.23 จดักำรภำพท่ีใชใ้น Android Application อยำ่งไรใหถู้กตอ้ง 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
    

 2.6.2 Android App สามารถใช้ภาพแบบไหนได้บ้าง 

      อนัน้ีขอเร่ิมจำกปูทำงให้กบันกัพฒันำมือใหม่ดว้ยก็ว่ำได ้ว่ำปกติแลว้ภำพท่ีใชใ้น แอปฯ

นั้นมีหลำยประเภท และมีช่ือเรียกรวมกนัทั้งหมดว่ำ Drawable โดยจะแยกประเภทออกได้เป็น 3 

ประเภทหลกัๆดงัน้ี Bitmap Drawable และ Shape Drawable อีกอยำ่งคือ Vector Drawable 

   2.6.3 BitmapDrawable  

                    ไฟลภ์ำพไม่วำ่จะเป็น JPG, PNG, GIF หรือ WebP นั้นอยูใ่นกลุ่มของ Bitmap Drawable 

ครับ ซ่ึงเป็นธรรมดำอยูแ่ลว้ล่ะท่ีจะตอ้งมีกำรเอำไฟลภ์ำพท่ี Graphic Designer ท ำไวโ้หลด 

 
รูปท่ี 2.24 BitmapDrawable 

http://www.akexorcist.com/2016/07/best-practice-for-android-drawable-resource-management.html
https://1.bp.blogspot.com/-JSK222I7Pao/V5HcZ121joI/AAAAAAAA9Ks/p7B2vnv6JzQefO0KZCqRAPXsK29epjZ5wCLcB/s1600/drawable_management_006.jpg
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
 

ซ่ึงไฟล์เหล่ำน้ีสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ drawable หรือว่ำ mipmap ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันขั้นต ่ำของแอปฯนั้นๆ เพรำะกำรเอำภำพไปเก็บไวใ้น mipmap เพื่อใช้งำนจะ

รองรับเฉพำะ Android 4.3 ขึ้นไป (ยกเวน้ภำพ App Icon) 

 2.6.4 Shape Drawable  

    เป็น XML Resource อย่ำงหน่ึงของแอนดรอยด์ท่ีจะท ำให้นกัพฒันำสำมำรถสร้ำงภำพท่ี

มีรูปทรงง่ำยๆโดยใช้ XML โดยเก็บไฟล์เหล่ำนั้ นไว้ในโฟลเดอร์ drawable ข้อดีของ Shape 

Drawable อย่ำงแรกเลยก็คือไม่ตอ้งกลวัภำพจะแตก เพรำะตวัมนัท ำงำนคลำ้ยๆกบั Vector ซ่ึงจะถูก

ค ำนวณพื้นท่ีก่อนจะวำดเป็นภำพขึ้นมำ ดงันั้นจึงท ำให้ภำพท่ีไดจ้ำก Shape Drawable มีควำมคมชดั

อยู่เสมอ ถดัมำก็คือแก้ปัญหำเวลำแสดงภำพบน View ซักตวัท่ีมีขนำดของ View ไม่แน่นอน เวลำ

ภำพถูกย่อขนำดเฉพำะด้ำนใดด้ำนหน่ึง ถำ้เป็นภำพปกติก็จะเจอปัญหำภำพบิดเบ้ียวไปบำ้ง แต่

ปัญหำน้ีจะหมดไปเม่ือใช ้Shape Drawable ถดัมำก็คือแกปั้ญหำเวลำแสดงภำพบน View ซักตวัท่ีมี

ขนำดของ View ไม่แน่นอน เวลำภำพถูกย่อขนำดเฉพำะดำ้นใดดำ้นหน่ึง ถำ้เป็นภำพปกติก็จะเจอ

ปัญหำภำพบิดเบ้ียวไปบำ้ง แต่ปัญหำน้ีจะหมดไปเม่ือใช ้Shape Drawable จะเห็นวำ่ถำ้ผูท่ี้หลงเขำ้มำ

อ่ำนใช้ Bitmap Drawable แบบทัว่ๆไป เวลำมีกำรเปล่ียนขนำดของ View ในดำ้นใดดำ้นหน่ึงก็จะ

ท ำให้ภำพท่ีแสดงนั้นบิดเบ้ียวเกินไป แต่ในกรณีท่ีใช ้Shape Drawable จะไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองภำพจะ

บิดเบ้ียว 

 

 
รูปท่ี 2.25 Shape Drawable  

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช
https://4.bp.blogspot.com/-irmzOWNweEY/V5HdziByzYI/AAAAAAAA9K8/LvW7oBWcMgURoJ18Mgdytm2rT92DRtUiQCLcB/s1600/drawable_management_007.jpg
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
 
 2.6.5 Vector Drawable 

 เป็น XML Resource แบบใหม่ท่ีทำงแอนดรอยด์พฒันำขึ้นมำใน Android 5.0 Lollipop 

ซ่ึงเป็นกำรท ำให้สำมำรถใช้ภำพท่ีเป็นแบบ Vector ภำยในแอปฯไดเ้ป็น Drawable แบบใหม่ท่ีถูก

น ำมำใช้งำนใน Android 5.0 Lollipop ขึ้นไป ซ่ึงรองรับกำรแสดงภำพแบบ Vector ซ่ึงจะช่วยลด

ภำระนักพัฒนำให้น้อยลง โดยไฟล์จะอยู่ในรูปของ XML นะครับ เป็น XML Vector Graphic 

ถึงแม้ว่ำ Vector Drawable จะมีมำตั้ งแต่ในสมัย Android 5.0 Lollipop ท่ีเปิดตัวไปตั้ งแต่เดือน

พฤศจิกำยน 2557 ซ่ึงก็รำวๆปีคร่ึงแลว้ แต่นกัพฒันำแอนดรอยด์ก็ไม่ค่อยอยำกจะใชม้นัซักเท่ำไรก็

เพรำะมนัไม่ Backward Compatible 
 

 
 

รูปท่ี 2.26 Vector Drawable 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
  2.6.6 เลือกใช้ Drawable แบบไหนให้เหมาะสม 

  ทีน้ีผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำนก็ตอ้งพิจำรณำก่อนว่ำแต่ละภำพท่ีจะเอำมำใช้ในแอปฯนั้นควร
เลือกเป็น Drawable แบบไหนดี โดยจะมีวิธีพิจำรณำแบบง่ำยๆดงัน้ี 
  2.6.7 ใช้ Vector Drawable ถ้า 
  2.6.7.1 เป็นภำพ Icon หรือสัญลกัษณ์ 
  2.6.7.2 สำมำรถท ำเป็นภำพ Vector ได ้
 2.6.8 เง่ือนไขการใช้งาน 
         2.6.8.1 Vector Drawable เดิมทีถูกสร้ำงขึ้นมำ เพื่อใชง้ำนบน API 21 ขึ้นไป 
               2.6.8.2 ใช ้Support Vector Drawable เพื่อให้รองรับกบัเวอร์ชนัต ่ำกวำ่ API21 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช
https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช
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               2.6.8.3 ตวัไฟล ์XML และเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ Drawable  
         2.6.9 ค าแนะน า 
          2.6.9.1 ควรแยก APK ออกเป็น 2 แบบ ส ำหรับ API 21 ขึ้นไป และต ่ำกวำ่ API 21 เพื่อ
ไม่ใหแ้อปฯมีขนำดบวมเกินจ ำเป็น 
  2.6.10 ใช้ Shape Drawable 

 2.6.10.1 สำเหตึท่ีตอ้งใช ้Shape Drawable 
                 1) ภำพเป็นรูปทรงพื้นฐำน เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม 

                                 2) ใชเ้ป็นภำพพื้นหลงัส ำหรับปุ่ มหรือกรอบขอ้ควำม 

        2.6.11 เง่ือนไขการใช้งาน 

   2.6.11.1 เง่ือนไขกำรใชง้ำนมีดงัน้ี 

                           1) ไม่สำมำรถท ำรูปทรงท่ีซบัซอ้นได ้

                           2) รองรับกบัทุกเวอร์ชนั 

                           3) ตวัไฟลจ์ะอยูใ่นรูป XML และเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ Drawable 

 
รูปท่ี 2.27 กำรก ำหนดขนำดภำพหนำ้จอ 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
 2.6.12 ท าไมเจ้าของบลอ็กถึงแยก Mobile แค่ HDPI, XHDPI และ XXHDPI ส่วน Tablet แยก
เป็น MDPI และ XHDPI เท่านั้น 
          ถึงแม้ว่ำบนโลกของแอนดรอยด์นั้ นจะมี LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, 
XXXHDPI แต่ในควำมเป็นจริงนกัพฒันำก็ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำทุกๆ Density เสมอไปครับ LDPI ตอ้ง
บอกเลยว่ำยุคน้ีอุปกรณ์แอนดรอยด์ท่ีมี Density ระดบัน้ีคงไม่หลงเหลืออยู่ในโลกน้ีแลว้ล่ะ เพรำะ
งั้นจึงตดัออกไปไดเ้ลยMDPI ในยุคน้ีจะเหลือก็แค่ Tablet เท่ำนั้น ส่วน Mobile ก็ไม่หลงเหลือแลว้
ล่ะ ดงันั้นกำรสร้ำง Drawable ส ำหรับ MDPI ก็มีไวเ้พื่อ Tablet เป็นหลกั ซ่ึงถำ้สังเกตดีๆจะเห็นว่ำ
กรณีท่ีท ำ Bitmap Drawable แยกกันระหว่ำง Mobile กับ Tablet ก็จะมีแค่ MDPI ส ำหรับ Tablet 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช
https://2.bp.blogspot.com/-k3-LgXihtps/V5GfOEyeAAI/AAAAAAAA9Jg/HqARVYQqssE0NvvY67i7CMP4DeQoorqzwCLcB/s1600/drawable_management_009.jpg
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เท่ำนั้นHDPI จะไม่มีใน Tablet ซกัเท่ำไรนกั เพรำะ Tablet ส่วนใหญ่จะมี Density อยูร่ะหวำ่ง MDPI 
กบั XHDPI ส่วน Mobile ก็ยงัพอมีอยูบ่ำ้ง เลยตอ้งท ำเผื่อไว ้XXXHDPI เป็น Density ท่ีกำ้วขำ้มจุดท่ี
มนุษยจ์ะแยกแยะควำมแตกต่ำงเม่ือเทียบกบั XXHDPI ไดแ้ลว้ล่ะ เพรำะจริงๆแค่ XXHDPI ก็คมชดั
เพียงพอต่อสำยตำมนุษยแ์ลว้ ดงันั้น XXXHDPI จึงไม่ไดจ้ ำเป็นซักเท่ำไร แถมยงัท ำให้ตวัแอปฯมี
ขนำดบวมเกินจ ำเป็นอีก 
 2.6.13  ไม่ควรเอา Bitmap Drawable ไปใส่ไว้ใน Drawable โดยตรง 
             กำรเอำไฟลภ์ำพไปเก็บไวใ้น Drawable โดยตรงนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีถูกตอ้งซกัเท่ำไร อยำ่ง

น้อยก็ควรเก็บแยกตำม Density ไวห้น่อยก็ดี ถึงแม้ว่ำกำรเก็บไฟล์ไวใ้นน้ีโดยตรงก็เหมือนกับ 

drawable-mdpi ก็เถอะ แต่ทำงท่ีดีก็ควรแยกเป็น drawable-mdpi ดีกวำ่ แลว้โฟลเดอร์ drawable ค่อย

เอำไวเ้ก็บพวก Shape Drawable หรือ Vector Drawable แทน เพื่อไม่ใหป้นกนัมัว่ซัว่ 

 

 
 

รูปท่ี 2.28 กำรเก็บแยกตำม Density 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/)     
 2.6.14 ภาพ 9-Patch กค็วรแยกตามขนาดหน้าจอเหมือนกนันะ 

             9-Patch เป็น Bitmap Drawable อย่ำงหน่ึงท่ีนักพัฒนำหลำยๆคนใช้กัน เพรำะมัน
สำมำรถยืดและขยำยไดโ้ดยไม่ท ำให้สัดส่วนของภำพบิดเบ้ียวแต่เวลำท ำภำพ 9-Patch ก็ควรแยก
ตำม Density อยู่ดีนะ เพรำะว่ำภำพ 9-Patch สุดทำ้ยแลว้ก็คือภำพท่ีขึ้นอยู่กบัหน่วย PX อยู่ดี ดงันั้น
เวลำแสดงบน HDPI กบั XXHDPI ก็จะมีควำมแตกต่ำงกนัยกตวัอย่ำงเช่น 9-Patch ของภำพปุ่ มท่ีมี
มุมโคง้มนจะไม่เท่ำกนัเม่ือแสดงในหนำ้จอท่ี Density ต่ำงกนั แต่เจำ้ของบล็อกดนัท ำภำพไวแ้ค่ใน 
drawable-mdpi อย่ำงเดียว เวลำแสดงใน XHDPI ก็จะเห็นไดช้ดัว่ำมุมของปุ่ มจะมีมุมท่ีโคง้น้อยลง 
 

https://2.bp.blogspot.com/-ARSvh_pcxpM/V5GzqkHoMNI/AAAAAAAA9KI/_0UysxZxZOYMOIf0fM_sA1dNL0NqAaF1ACLcB/s1600/drawable_management_011.jpg
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รูปท่ี 2.29 กำรแยกภำพ9-Patch 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
เพรำะงั้นผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำนคนใดคิดวำ่ท ำ 9-Patch แลว้ไม่ตอ้งท ำหลำยๆขนำด ยงัไงก็ควรท ำหลำยๆ
ขนำดแยกตำม Density อยู่ ดีนะครับ แต่ถ้ำไม่ ซี เ รียสตรงจุดน้ีก็สำมำรถปล่อยข้ำมไปได ้
        2.6.15 ควรทดสอบจริงทุกคร้ังเพ่ือความมั่นใจ 
         ท่ีเจ้ำของบล็อกแนะน ำนั้นก็น่ำจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดแหละ แต่เน่ืองจำกแอปฯ
ไม่ไดอ้อกแบบเหมือนๆกนัทั้งหมด ดงันั้นทำงท่ีดีควรทดสอบจำก Emulator หรือเคร่ืองจริง โดยให้
ค รอบคลุ มกับทุ กๆ  Density ด้ว ย  (ทดสอบแยกระหว่ ำ ง  Mobile และ  Tablet ด้ว ยนะ ) 
              ถำ้ทดสอบแลว้พบว่ำมีหน้ำจอบำงขนำดแสดงภำพไม่ชดัหรือหยำบ ให้ดูว่ำเคร่ืองนั้น
เป็น Density แบบไหน เป็น Mobile หรือ Tablet แลว้จึงท ำภำพท่ีมีขนำดพอดีกบัหน้ำจอนั้นๆเพิ่ม
เขำ้ไป 
 2.6.16 Graphic Designer ควรรู้อะไรบ้างเวลาท าภาพ 
          ในกำรท ำงำนจริงๆนกัพฒันำคงไม่ไดเ้ป็นคนท ำเองซกัเท่ำไรนกั ส่วนมำกจะมีคนอ่ืนท ำ
มำให้อย่ำงเช่น Graphic Designer แต่ปัญหำก็คือ คนท่ีท ำภำพให้เค้ำควรจะท ำภำพขนำดเท่ำไร 
              เวลำท ำภำพนั้นเจ้ำของบล็อกแนะน ำให้ออกแบบจำกหน้ำจอท่ีมีควำมละเอียดสูงสุด
เท่ำท่ีท ำได ้(หรือมีอยู่บนโลกน้ี) จะเป็น Mobile ท่ีมีกำรย่อรูปส ำหรับ Density ต่ำงๆแทนหน้ำจอ 
2,560x1,440 px ก็ได ้แลว้ Tablet ก็ออกแบบท่ีขนำด 2,560x1,600 px เม่ือเสร็จแลว้ก็ส่งภำพแต่ละ
ส่วนให ้Android Dev ไปจดักำรต่ออีกที แลว้ Android Dev ก็จะเอำไปใชใ้นโปรเจคโดยใช ้Android  
          ดงันั้นส ำหรับคนท่ีไม่ใช่ Android Dev แลว้ตอ้งท ำภำพ เจำ้ของบล็อกแนะน ำว่ำไม่ตอ้ง
สนใจในรำยละเอียดของบทควำมน้ีก็ไดค้รับ เนน้ท ำภำพขนำดใหญ่ๆเผ่ือไวก้็พอ เด๋ียว Android Dev 
จะเอำไปใชง้ำนเอง โดยใช ้Plugin เขำ้มำช่วย ในปัจจุบนัก็ขยำยขอบเขตกวำ้งขึ้นจำกเดิมท่ีรองรับแต่
ส่ือท่ีเป็นภำพน่ิง แต่ปัจจุบนัก็ขยำยมำสู่ส่ือท่ีเคล่ือนไหวไดม้ำกขึ้น เช่น Motion Graphic หรือ Web 
Interactive เป็นตน้ ส่วน Graphic Designer เรำสำมำรถแบ่งแบบกวำ้งๆ ไดแ้ก่ Artist และ Designer 
 
2.7 รูปแบบค าส่ังของโปรแกรม 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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รูปท่ี 2.30  รู้จกักำรใชง้ำน Android Studio แบบพื้นฐำน 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
 2.7.1 รู้จักการใช้งาน Android Studio แบบพื้นฐาน 

      ปัจจุบนั Windows Application ไดรั้บควำมนิยมน้อยลงเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกผูใ้ช้งำน

ส่วนใหญ่ใช้งำนผ่ำนมือถือ นักพฒันำส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจ Web Application มำกขึ้นเน่ืองจำก

สำมำรถท ำงำนได้ทุก Platform ไม่ว่ำจะเป็น Windows, Ubuntu, Android, iOS, Windows Phone, 

ฯลฯ ขอแค่มีเบรำเซอร์และอินเตอร์เน็ตก็สำมำรถเข้ำใช้งำนได้แล้ว แต่ทั้ งน้ีกำรพัฒนำ Web 

Application ยงัมีขอ้จ ำกัดในหลำยๆ ด้ำน เช่น ไม่สำมำรถเขำ้ถึง Resource ของเคร่ืองผูใ้ช้งำนได้

โดยตรง, จ ำเป็นตอ้งใช้อินเตอร์เน็ตในกำรเขำ้ถึง, ประสิทธิภำพไม่เร็วเท่ำ Native Application เป็น

ตน้ กำรพฒันำ Native Mobile Application จึงเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจท่ีสุด ถึงแมว้่ำอำจจะใชง้บประมำณ

ในกำรพฒันำเยอะกว่ำ ในบทควำมน้ีจะเน้นไปท่ีกำรพฒันำ Native Android Application เน่ืองจำก

ง่ำยส ำหรับผูเ้ร่ิมตน้และไม่ยุง่ยำกเท่ำ iOS 

  2.7.1.1  Recent Projects โปรเจคท่ีเคยเปิดบน Android Studio จะถูกแสดงบนน้ี 

  2.7.1.2  Quick Start แถบเมนูเร่ิมตน้ส ำหรับ Android Studio ท่ีจะให้เลือกว่ำจะท ำอะไร

บน Android Studio ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

 

http://www.akexorcist.com/2015/01/how-to-use-android-studio.html
https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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รูปท่ี 2.31  Quick Start แถบเมนู 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

หลงัจำกติดตั้ง Android Studio เสร็จและดำวน์โหลด SDK เรียบร้อยแลว้ (SDK จะถูกดำวน์

โหลดให้อัตโนมัติหลังจำกติดตั้ ง Android Studio หรือสำมำรถจัดกำร SDK ได้ในเมนู SDK 

Preferences) เร่ิมต้นสร้ำงแอพพลิเคชั่นโดยกำร Create New Project ขึ้นมำ Start a new Android 

Studio Project สร้ำงโปรเจคขึ้นมำใหม่ (Open an existing Android Studio project เปิดโปรแกรมท่ีมี

อยูแ่ลว้ ( Import an Android code sample )ดำวน์โหลดโค๊ดตวัอยำ่งของแอนดรอยด์จำก GitHub 

    1) ใส่ช่ือแอพพลิเคชัน่ท่ีเรำตอ้งกำร 

         2) ใส่โดเมนอะไรก็ไดข้องเรำ ตรงน้ีส ำคญัเพรำะถำ้หำกซ ้ ำกบัของผูอ่ื้นจะไม่

สำมำรถน ำลง Play Store ได ้แต่ถำ้พฒันำแอพเพื่อใชเ้องไม่ไดต้อ้งกำรน ำลง Play Store 

       3) ไดเร็คทอร่ีท่ีตอ้งกำรเก็บไฟลไ์ว ้ท ำให้โปรเจ็คตข์องเรำสำมำรถใชง้ำนภำษำ 

C++, Kotlin ไดซ่ึ้งอำจจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกมำกยิง่ขึ้น 

 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/


107 

 
 

รูปท่ี 2.32  กำรสร้ำงโปรเจคขึ้นมำใหม่ 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

2.7.1.3  Check out project from Version Control ดึงโปรเจคมำจำก Version Control โดยจะ

มีใหเ้ลือกวำ่จะดึงจำก Version Control แบบไหน 
 

 
 

รูปท่ี 2.33 กำรดึงโปรเจคมำจำก Version Control 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช) 
 
  2.7.1.4   Import Non-Android Studio project Import Non-Android Studio project น ำ

โปรเจคจำก Eclipse ADT เขำ้มำใน Android Studio 

  2.7.1.5  Configure กำรตั้งค่ำต่ำงๆ Configure กำรตั้งค่ำต่ำงๆ ท่ีมีอยู ่

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช
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  2.7.1.6  Docs and How-Tos เอกสำรข้อมูลต่ำงๆนั้นส ำหรับกำรใช้งำนเพื่อส ำหรับ

เมนู Configure ก็จะมีหนำ้ต่ำงยอ่ยอีกดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 2.34  กำรใชง้ำน เมนู Configure  

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  2.7.2 การใช้งาน Android Studio แบบพื้นฐาน 

   2.7.2.1  SDK Manager เปิด Android SDK Manager 

  2.7.2.2  Settings เปิดหนำ้ต่ำงตั้งค่ำ Android Studio 

  2.7.2.3  Plugins เปิดหนำ้ต่ำงจดักำรกบั Plugins ท่ีติดตั้งไวใ้น IntelliJ IDEA 

  2.7.2.4  Import Settings เน่ืองจำก Android Studio สำมำรถบันทึกกำรตั้งค่ำต่ำงๆใน

โปรแกรมไดเ้ยอะมำกมำย จึงสำมำรถเก็บเป็นไฟล ์เพื่อน ำไปก ำหนดค่ำบนเคร่ืองอ่ืนๆ ไดน้ัน่ๆเอง 

  2.7.2.5  Export Settings ท ำกำร Export กำรตั้งค่ำต่ำงๆใน Android Studio เป็นไฟล ์.jar 

  2.7.3 Project Defaults การตั้งค่าเกีย่วกบัโปรเจค 

  2.7.3.1  Settings เป็นกำรเปิดหนำ้ต่ำง Settings ท่ีจะเลือกไปท่ี Version Control ให้โดย

อตัโนมติั 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
http://www.akexorcist.com/2015/01/how-to-use-android-studio.html
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รูปท่ี 2.35 Project Defaults กำรตั้งค่ำเก่ียวกบัโปรเจค 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  2.7.3.2  Project Structure เป็นกำรเปิดหนำ้ต่ำงตั้งค่ำส ำหรับโปรเจคนั้นๆ เช่น Path ของ 

Android SDK หรือ Path ของ JDK 

 

 
รูปท่ี 2.36 Project Structure  

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 2.7.3.3  Run Configuration ตั้งค่ำกำร Run หรือ Debug โปรเจค 

 

 
รูปท่ี 2.37 Run Configuration  

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

ทีน้ีมำดูเมนูย่อยของ Docs na How-Tos กนัต่อบำ้ง 

 

 
 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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รูปท่ี 2.38 Docs na How-Tos  

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 2.7.4  IntelliJ IDEA 

  2.7.4.1  Read Help เปิดหนำ้ Help บนเวป็ของ IntelliJ IDEA 
 

 
 

รูปท่ี 2.39 IntelliJ IDEA 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

  2.7.4.2  Read Help เปิดหน้ำ Help บนเว็ปของ IntelliJ IDEA Tips of the Day เคล็ดลบั

และเทคนิครำยวนัเก่ียวกบักำรใชง้ำน IntelliJ IDEA  
 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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รูปท่ี 2.40  ใชง้ำน IntelliJ IDEA 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
  2.7.4.3  Default Keymap Reference เปิดหน้ำเว็ปIntelliJ IDEA เพื่อแสดงรำยช่ือคียล์ดั

ทั้งหมดของ IntelliJ IDEA 

 

 
 

รูปท่ี 2.41  คียล์ดัทั้งหมดของ IntelliJ IDEA 

ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
  2.7.4.4  JetBrain TV เปิด YouTube ของ JetBrainท่ีเป็นทีมพฒันำ IntelliJ IDEA 
 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
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รูปท่ี 2.42  ทีมพฒันำ IntelliJ IDEA 

ท่ีมา  :  (https://www.youtube.com/user/JetBrainsTv) 
    

  2.7.4.5   Plugin Development  เปิดหน้ำเว็ปบน IntelliJ IDEA เพื่ออธิบำยเก่ียวกบัปลัก๊

อินในโปรแกรม 

 

 
 

รูปท่ี 2.43 ปลัก๊อินในโปรแกรม 

ท่ีมา  :  (https://www.jetbrains.com/idea/plugins/index.html) 
 

https://www.jetbrains.com/idea/plugins/index.html
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2.8 ทฤษฎีโปรแกรมต่างๆที่เกีย่วของ 
      2.8.1 ท าไมแอนดรอยด์ต้องใช้หน่วย DP? 
              ว่ำแต่ว่ำแทจ้ริงแลว้ DP มนัมีท่ีมำยงัไง และท ำไมในกำรพฒันำแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์

เคำ้ถึงย  ้ำนกัย  ้ำหนำว่ำตอ้งใชห้น่วย DP ในกำรก ำหนดขนำดกนันะเม่ือโลกแห่งแอนดรอยด์นั้นเปิด

กวำ้งมำกเกินไป 

                จุด เ ด่นอย่ำงหน่ึงของระบบแอนดรอยด์ ท่ีท ำให้ เ ป็น ท่ียอดนิยม ก็คือกำรท่ีตัว
ระบบปฏิบติักำรณ์นั้นเป็น Opensource จึงท ำใหผู้ผ้ลิตอุปกรณ์แอนดรอยดห์ลำกหลำยเจำ้ต่ำงพำกนั
ม ำ ใ ช้ ร ะ บ บ แ อ น ด ร อ ย ด์ ข อ ง ตั ว เ อ ง กั บ อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง ตั ว เ อ ง เ พ ร ำ ะ เ ป็ น ท่ี นิ ย ม 
            เม่ือต่ำงพำกนัมำใชแ้อนดรอยด์เหมือนๆกนั นกัพฒันำก็สะดวกสบำยสิ เขียนแอปพลิเคชนั
บนระบบเดียว  แล้วใช้งำนได้กับ อุปกรณ์หลำยๆตัว เพื่ อแก้ไขได้ง่ ำยและสะดวกมำก 
                แต่ทว่ำด้วยควำมเป็น Opensource ก็ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกล ำบำกกับนักพฒันำเช่นกัน 
เพรำะกำร Opensource จึงท ำใหห้ลำยๆเจำ้ท ำอุปกรณ์แอนดรอยด์หลำยแบบมำก เจำ้นูน้ก็ท ำออกมำ
สิบกวำ่รุ่น อีกเจำ้ก็ท ำออกมำอีกสิบกวำ่รุ่นเช่นกนั แต่ทว่ำของแต่ละเจำ้ท ำกนัตำมใจฉนักนัทั้งนั้น 

 
 

รูปท่ี 2.44 รูปแบบของ Android และ ios  
ท่ีมา  :  (https://vinsol.com/blog/2014/11/20/tips-for-designers-from-a-developer/) 
 

     ภำพขำ้งบนท่ีเห็นน้ีคือขนำดหน้ำจอต่ำงๆท่ีมีอยู่บน Android โดยเทียบกับ iOS ในปี 
2014 จะเห็นวำ่ฝ่ัง Android นั้นมีเยอะมำกมำยเหลือเกิน ในขณะท่ี iOS มีแค่ไม่กี่แบบ 
  2.8.2 ความละเอยีดเท่ากนั แต่ส่ิงท่ีได้กลบัไม่เหมือนกนั 

http://www.akexorcist.com/2015/07/android-design-density-independent-pixels.html
https://vinsol.com/blog/2014/11/20/tips-for-designers-from-a-developer/
http://1.bp.blogspot.com/-S08Lrli35cI/VZWhsq7UAqI/AAAAAAAAz-I/mLLnoEfZnmQ/s1600/001.jpg
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 ในทุกวนัน้ีอุปกรณ์แอนดรอยด์เร่ิมมีควำมละเอียดหนำ้จอท่ีเยอะมำกขึ้น โดยเฉพำะมือ
ถือรุ่น Flagship ทั้งหลำยท่ีมีควำมละเอียดสูงไม่ต่ำงกบับน Tablet เลย ยกตวัอย่ำงเช่น Nexus 6 กบั 
Nexus 10 
 

 
 

รูปท่ี 2.45 ควำมละเอียดของภำพหนำ้จอ 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
  จะเห็นวำ่เจำ้ของบลอ็กสร้ำงกรอบส่ีเหล่ียมโง่ๆไวข้นำด 1,000 x 1,000 px บนทั้งสอง
เคร่ือง จะเห็นวำ่รูปส่ีเหล่ียมบน Nexus 6 มีขนำดดูเลก็กวำ่ เม่ือเทียบขนำดจริงๆ (ควำมกวำ้งxยำวxสูง
ของเคร่ือง) ทั้งน้ีก็เพรำะวำ่มีควำมละเอียดหนำ้จอไม่ต่ำงนกัก็จริง แต่ Nexus 6 นั้นมีหนำ้จอขนำด
เลก็กวำ่นัน่เอง 
              จำกปัญหำดงักล่ำวจึงท ำใหก้ำรจดัหนำ้จอยุง่ยำก เพรำะขนำดของ 1 px ของแต่ละเคร่ือง
มนัไม่เท่ำกนั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่อุปกรณ์แอนดรอยดท่ี์มีขนำดหนำ้จอไม่ต่ำงกนัมำกนกั แต่ดนัมี
ควำมละเอียดหนำ้จอต่ำงกนัแบบสุดๆ  
  2.8.3 เม่ือใช้หน่วย PX แล้วมีแต่เหน่ือยใจ หน่วย DP จึงเข้ามาแทนที 

 เม่ือ px ใชแ้ลว้ไม่เวิร์ก จะไปใชห้น่วย cm, mm หรือ in ก็จะมีแต่ปัญหำมำกขึ้น กลำยเป็น
ว่ ำ  Fragmentation เพิ่ มขึ้ น อีกบำน ดังนั้ น ทีมพัฒนำแอนดรอยด์ จึ งคิ ดหน่วย  DP ข้ึนมำ 
              หน่วย DP ย่อมำจำก Density-independent Pixels หรือบำงคร้ังก็เรียกว่ำ DIP แต่ส่วน
ใหญ่จะเรียก DP กนั ซ่ึงหน่วยน้ีเป็นหน่วยท่ีสมมติขึ้นมำไม่ไดมี้ขนำดตำยตวั มีไวเ้พื่อลดจ ำนวน
ขนำดหนำ้จอท่ีนกัพฒันำตอ้งจดักำร 
  2.8.4 การเอาค่า DP ไปใช้ออกแบบหน้าจอ 

http://4.bp.blogspot.com/-zR675qSbTaU/VZW76To6YXI/AAAAAAAAz-4/SLH5YAtBB88/s1600/003.jpg
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          ในกำรก ำหนดค่ำขนำดใน Layout ใหใ้ชเ้ป็น DP ทุกคร้ัง แต่ยกเวน้ขนำดของตวัหนังสือ
ท่ีให้ใช้หน่วย sp แทน และกำรก ำหนดค่ำ DP ส ำหรับหน้ำจอท่ีแตกต่ำงกัน ไม่ควรขยำยขนำด 
Layout ส ำหรับหน้ำจอท่ีใหญ่ขึ้น (Tablet) เพรำะกำรแสดงผลบนหน้ำจอใหญ่ ควรมีพื้นท่ีส ำหรับ
แสดง Content ท่ีเยอะขึ้น ไม่ใช่ขยำยขนำด Layout ต่ำงๆให้ใหญ่ตำม จนเหลือพื้นท่ีน้อยลง ซ่ึงนั้น
จะท ำใหห้นำ้จอใหญ่ๆของ Tablet ถูกใชง้ำนไม่คุม้ค่ำ 
 

 
 

รูปท่ี 2.46 กำรเอำค่ำ DP ไปใชอ้อกแบบหนำ้จอ 
ท่ีมา  :  (https://notjiam.com/dp-dpi-android-64375d246a6f?gi=968d897bc2db) 
  ในบำงคร้ังหน่วย DP บนอุปกรณ์แอนดรอยด์แต่ละขนำดอำจจะแตกต่ำงกนัก็ได ้ขึ้นอยู่
กับควำมเหมำะสม เช่น บน Tablet ภำพจะมีขนำดใหญ่กว่ำ Phone เล็กน้อย ดังนั้ นควรสร้ำง 
Dimension Resource แยกกนั แลว้เรียกไปใชง้ำน 

 

 
 

รูปท่ี 2.47 กำรสร้ำง  Dimension Resource แยกกนั 

https://notjiam.com/dp-dpi-android-64375d246a6f?gi=968d897bc2db
http://4.bp.blogspot.com/-9PFNKGYUGY0/VZZ8Yj6X-iI/AAAAAAAA0Ao/BF0-IqfaHe0/s1600/007.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ab2U9dTlF60/VZe4-QC9x0I/AAAAAAAA0EM/ruu3z5dRpqE/s1600/010.jpg
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ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
       2.8.5  DP เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Multiple Screen Supported เท่านั้น 
                   กำรใช้หน่วย DP ก็ไม่ช่วยให้แอปพลิเคชันรองรับหน้ำจอหลำยขนำดได้ ถ้ำหำก
นกัพฒันำออกแบบหนำ้ตำแอปพลิเคชนัมำไม่ดี ไม่ยดืหยุน่กบัขนำดหนำ้จอ หรือกำรจดัวำง Layout 
ภำยใน Layout XML ไม่ดี ไม่สำมำรถปรับขนำดตำมหน้ำจอหลำยๆแบบได้ ดังนั้นทำงท่ีดีควร
ออกแบบหนำ้ตำแอปพลิเคชนัใหเ้หมำะสมดว้ย และใชห้น่วย DP เขำ้มำช่วยเพื่อใหจ้ดักำรไดง้่ำยขึ้น 
 
2.9  หลกัการใช้ Firebase 
 Firebase คือบริกำรหน่ึงของ Google เป็นกำรบริกำรขอ้มูลแบบออนไลน์ในรูปแบบ Real Time 

Database ส ำหรับ Application และ Web Application ซ่ึ งผลพลอยได้ในด้ำน IoT (Internet of 

Things) คือตัว Firebase สำมำรถน ำมำเป็นตัวกลำงในกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์เข้ำด้วยกัน เช่น 

NodeMCU ESP8266 ส่งขอ้มูลไปยงั แอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบติักำร Android 

 2.9.1 Firebase คือฐานข้อมูลประเภทใด 

    Firebase คือฐำนขอ้มูลแบบ NoSQL โดยจะไม่ใช้ภำษำ SQL ในกำรจดักำรข้อมูล แต่

ออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่นและเนน้ควำมเร็วในกำรใชง้ำน โดย NoSQL ท่ีนิยมใชง้ำนมำกท่ีสุดใน

ปัจจุบนัคือ MongoDB ซ่ึงมีกำรเก็บขอ้มูลแบบ JSON โดยท่ีมีตำรำงเหมือนกบั SQL แต่ไม่มีคอลมัน์  

   2.9.2 การเข้าถึงข้อมูล 

 กำรเขำ้ถึงขอ้มูลส ำหรับ Firebase Realtime Database ทั้ง read และ write โดยปกติ เรำ

จะต้องท ำกำร Authentication ผ่ำน Firebase Authentication ซะก่อน แต่เพื่อให้เรำสำมำรถเขำ้ใจ

บทควำมน้ีไดโ้ดยไม่ตอ้งอ่ำน Firebase Authentication เรำจะมำท ำให้มนัเขำ้ถึงไดแ้บบ public กนั 

โดยให้เขำ้ไปท่ี Firebase Consoleเขำ้ไปท่ีโปรเจค จำกนั้นเลือกเมนู Database แลว้เลือก tab ท่ีช่ือว่ำ 

RULES จะพบหนำ้ตำของประมำณน้ี 
 

 

https://intbizth.com/หลักการออกแบบแอพพลิเคช/
https://medium.com/@jirawatee/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81-firebase-authentication-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88-zero-%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-hero-7dd5839d3588
https://console.firebase.google.com/


118 

 

รูปท่ี 2.48 กำรเขำ้ถึงขอ้มูล 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 

   2.9.3 การ Simulator 

 ดำ้นขวำมือจะมี simulator ใหล้องทดสอบ rules ท่ีเรำสร้ำงขึ้น ทั้งแบบ public หรือแบบ 

authentication แล้วก็ดี ดังนั้ น ลองกด RUN แบบ default rules ก่อนเลย ผลปรำกฎว่ำถ้ำไม่ได้ 

authentication ก็จะไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดน้ัน่เอง ดงัรูป 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.49 หนำ้ Simulator 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
2.10 ป้ายแจ้งเตือนประเภทต่างๆ 
 2.10.1 ป้ายจราจร 

 ป้ำยจรำจร เป็นอีกหน่ึงสินค้ำท่ีมีควำมส ำคัญส ำหรับผูใ้ช้รถ ไม่ว่ำจะเป็นรถยนต์ 

รถจกัรยำนยนต ์ฯลฯ  เป็นถำ้หำกไม่ป้ำยจรำจรส ำหรับแจง้เตือน หรือคอยบงัคบัผูใ้ชร้ถ ใชถ้นนแลว้ 

ก็จะท ำให้เกิดอุบติัเหตุมำกมำยตำมำดว้ยนั่นเอง ส ำหรับในประเทศไทยของเรำ มีป้ำยส ำหรับให้

บงัคบัในกำรใชร้ถบนทอ้งถนนมำกมำยดว้ยดว้ยกนัในส่วนสินคำ้ของเรำขอแบ่งเป็นหมวดตำมน้ี 

เพี่อให้ท่ำนลูกค้ำได้เข้ำใจง่ำย และสำมำรถเลือกสั่ง ซ้ือไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง ตมต้องกำร 

              2.10.1.1 ป้ำยบงัคบั ซ่ึงจะมีแยกยอ่ยออกไปหลำยรูปแบบ เช่น ป้ำยหำ้ม ,ป้ำยบงัคบัแบบ

จ ำกดัสิทธ์ิ ของแต่ละบุคคนเป็นตน้ป้ำยบงัคบั ป้ำยบงัคบั คือ ป้ำยท่ีมีควำมหมำยเป็นกำรบงัคบัให้

ผูใ้ชท้ำงปฏิบติัตำมเคร่ืองหมำยท่ีปรำกฏอยูบ่นป้ำย โดยผูใ้ชท้ำงตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัด หรือ

อำจเป็นกำรงดกำรกระท ำบำงประกำร หรือลักษณะท่ีไม่ถูกตำมกฎหมำยอย่ำงถูกต้องนั้นเอง 

              2.10.1.2 ป้ำยเตือน เป็นป้ำยเตือนระหว่ำงเส้นทำงถนนเป็นป้ำยจำจรท่ีมีควำมหมำยเป็น
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กำรเตือนผูใ้ช้เส้นทำงให้ทรำบล่วงหน้ำถึงสภำพทำง หรือขอ้มูลบ้ำงประกำรท่ีเกิดขึ้นขำ้งหน้ำ             

  2.10.1.3 ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงเป็นป้ำยเตือนส ำหรับกำรใชง้ำนก่อสร้ำงงำนท ำถนน 

              2.10.1.4 ป้ำยแนะน ำ ซ่ึงป้ำยต่ำงๆเหล่ำน้ีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรขบัขี่บนทอ้ง

ถนน เพื่อให้ผูข้บัขี่ท ำตำมกฏ และเตือนว่ำทำงขำ้งหนำ้เป็นอย่ำงไร เป็นกำรช่วยลดปัญหำอุบติัเหตุ

ต่ำงๆ ไดเ้ป็นอย่ำงดี ป้ำยจรำจร หรือป้ำยเตือนต่ำงๆน้ี จะมีให้ไดศึ้กษำกนัก่อนเสมอ ในกำรสอบ

ใบขบัขี่ เพื่อทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนป้ำยจรำจรต่ำง ๆ ดว้ย ป้ำยแนะน ำ ( Guide Signs ) 

เป็นป้ำยจรำจรรูปแบบหน่ึง ท่ีมีวตัถุประสงคไ์วเ้พื่อแนะน ำทิศทำง และระยะทำงใหก้บัผูข้บัขี่ ไดข้บั

ขี่ไปสู่จุดหมำยปลำยทำงไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และยงัเป็นป้ำยท่ีให้ขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำร

เดินทำงไปตลอดกำรขบัขี่บนทำงหลวงเส้นนั้น ๆ นัน่เอง ป้ำยแนะน ำให้ผูข้บัขี่ทรำบถึงทิศทำงและ

ระยะทำงไปสู่จุดหมำยปลำยทำงไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง เหมำะส ำหรับติดตั้งบริเวณทำงแยก ขำ้งทำงหลวง 

และสถำนท่ีต่ำง ๆ คุณสมบติัพิเศษ : สีป้ำยไม่หมองคล ้ำง่ำย, สำมำรถท ำป้ำยและเสำแบบอ่ืน ตำม

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้, สำมำรถมองเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน  เคร่ืองหมำยจรำจร เป็นเร่ืองท่ีถือว่ำใกล้

ตวัเรำมำกท่ีสุดเร่ืองหน่ึงก็ว่ำได ้เพรำะคนเรำทุกวนัน้ีตอ้งใช้รถ ใชถ้นน ในกำรเดินทำงไปไหนมำ

ไหน ดงันั้นแลว้กำรศึกษำเร่ือง เคร่ืองหมำยจรำจรทำงบก จึงเป็นเร่ืองท่ีควรจะท ำ  

 

 

 
รูปท่ี 2.50 ป้ำยรำจร 
ท่ีมา  :  (https://intbizth.com/หลกักำรออกแบบแอพพลิเคช/) 
 
 2.10.2 ป้ายบังคับ 
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 ป้ำยบงัคบั คือป้ำยจรำจร ท่ีมีควำมหมำยเป็นกำรบงัคบัให้ผูใ้ชถ้นนหรือท ำกำรจรำจรใน

พื้นท่ีนั้นๆ ตอ้งปฏิบติัตำม เคร่ืองหมำยท่ีปรำกฏอยู่ในแผ่นป้ำยนั้น โดยผูท่ี้ใช้ถนนตอ้งท ำตำม งด

กำรกระท ำ รวมถึงกำรกระท ำบำงส่ิงบำงอย่ำงตำมป้ำยท่ีระบุไว ้โดยป้ำยชนิดนน้ี สำมำรถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั นัน่ก็คือป้ำยท่ีบงัคบัให้ท ำตำมรูปแบบลกัษณะท่ีก ำหนดไวป้้ำยท่ีบงัคบั

ใหท้ ำตำมดว้ยขอ้ควำม หรือสัญลกัษณ์ หรือทั้งสองอยำ่งรวมกนัส ำหรับป้ำยชนิดน้ี เป็นป้ำยจรำจรท่ี

มีผลบงัคบัใชต้ำมกฎหมำย ซ่ึงเป็นป้ำยท่ีใชไ้ดเ้ฉพำะตำมแบบมำตรฐำนเท่ำนั้น และในส่วนของงำน

ก่อสร้ำงหรืองำนซ่อมแซมทำงหลวง สำมำรถใช้ป้ำยบงัคบัตำมควำมเหมำะสมสินคำ้ ป้ำยบงัคบั 

ภำยใตแ้บรนด ์DPARKอยำ่งท่ีเรำทรำบกนัดีกวำ่ สินคำ้ประเภทน้ี มีผลบงัคบัใชต้ำมกฎหมำย ดั้งนั้น

กำรผลิตจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะตอ้งใช้ละเอียดในกำรผลิตป้ำยแต่ละช้ิน เพื่อให้ไดม้ำตรฐำนตำมท่ี 

กรมทำงหลวงระบุไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ท ำให้ทำงเรำผลิตสินคำ้ท่ีมีมำตรฐำน ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของลูกคำ้ และเพื่อเพิ่มควำมมัน่ใจในกำรสั่งซ้ือไปใช้งำนสินคำ้ของเรำในประเภทน้ีสมำรถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนั ดงัต่อไปน้ี เคร่ืองหมำยจรำจร ป้ำยบงัคบั มกัจะมีพื้นสีขำว ขอบสีแดง 

เป็นป้ำยก ำหนด ตอ้งท ำตำม เช่น หำ้มเล้ียวขวำสินคำ้  

  ป้ำยบงัคบั ภำยใตแ้บรนด ์DPARKอยำ่งท่ีเรำทรำบกนัดีกวำ่ สินคำ้ประเภทน้ี มีผลบงัคบั

ใชต้ำมกฎหมำย ดั้งนั้นกำรผลิตจึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชล้ะเอียดในกำรผลิตป้ำยแต่ละช้ิน  

 
รูปท่ี 2.51 ป้ำยบงัคบั 
ท่ีมา  :  (https://car.kapook.com/view63172.html) 
 
 2.10.3 ป้ายเตือน 
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 ป้ำยเตือน ( Warning Signs ) คือ ป้ำยจรำจรท่ีมีควำมหมำยเตือนกำรขบัขี่ให้ทรำบถึง

สภำพทำงหรือข้อมูลอย่ำงอ่ืนท่ีเกิดขึ้นในทำงหรือทำงหลวงข้ำงหน้ำ ซ่ึงมีเป้ำหมำยให้ผูข้ ับขี่

ระมดัระวงัในกำรขบัขี่ เพื่อไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุนัน่เอง 
 

 
รูปท่ี 2.52 ป้ำยเตือน 
ท่ีมา  :  (https://car.kapook.com/view63172.html) 
 
 2.10.4 ป้ายเตือนงานก่อสร้าง 

 ป้ำยเตือนงำนก่อสร้ำง เป็นป้ำยจรำจรท่ีมีไวส้ ำหรับเตือนในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ ซ่ึงจะ

เตือนผูข้บัขี่ล่วงหนำ้วำ่ทำงขำ้งหนำ้มีงำนก่อสร้ำงอะไรเกิดขึ้นอยูบ่ำ้ง เพื่อเตือนใหผู้ข้บัขี่ระมดัระวงั

ในกำรขบัขี่มำกยิง่ขึ้น 

 
 
รูปท่ี 2.53 ป้ำยเตือนงำนก่อสร้ำง 
ท่ีมา  :  (https://car.kapook.com/view63172.html) 
 

2.11 การแปลภาษาและค าศัพท์ 
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 กำรแปลภำษำประโยคและค ำศัพท์นั้นต้องพึ่งพำ ดิกเชอร์เนอร่ี หรือเว็บท่ีไวส้ ำหรับกำร

แปลภำษำ เพื่อควำมถูกตอ้งในกำรท ำแอพพลิเคชนัในกำรเรียนกำรสอนเช่น 

 2.11.1 เว็บ Longdo Dict 

  เป็นเว็บท่ีไวส้ ำหรับแปลค ำศพัท์ต่ำงๆได้สะดวกสบำย  Longdo Dict เป็นแอนดรอยด์

แอป อย่ำงเป็นทำงกำรของบริกำร พจนำนุกรมลองดูดิกชนันำรี ผูใ้ชส้ำมำรถสืบคน้ควำมหมำยของ

ค ำในภำษำต่ำงๆ เช่น อังกฤษ จีน ญ่ีปุ่ น เยอรมัน ฝร่ังเศส คุณสมบัติเด่น เช่น ระบบแนะน ำค ำ

ควำมเร็วสูง สำมำรถป้อนเพียงบำงส่วนของค ำ ไม่วำ่ส่วนนั้นจะอยูต่น้ค  ำ กลำงค ำ หรือทำ้ยค ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.54 Longdo Dict 

ท่ีมา  :  (https://dict.longdo.com) 
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รูปท่ี 2.55 หนำ้พิมพห์ำค ำศพัท ์Longdo Dict 

ท่ีมา  :  (https://dict.longdo.com) 
 
 2.11.2 Google แปลภาษา 

 Google แปลภำษำ เป็นนิยมอย่ำงมำกในกำรท่ีเรำจะตอ้งกำรแปลภำษำ แค่เรำพิมพใ์น

Google วำ่ แปลภำษำ ก็จะขึ้นมำใหเ้รำ สำมำรถอ่ำนออกเสียงค ำ และแปลไดห้ลำยภำษำ 

 

 
รูปท่ี 2.56 หนำ้แปลภำษำของ Google แปลภำษำ 

ท่ีมา  :  (https://translate.google.co.th/?hl=th) 
2.12 ทฤษฎี JSON 
  JSON (JavaScript Object Notation) คือ รูปแบบของขอ้มูลท่ีใช้ส ำหรับแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมี

ขนำดเลก็ ซ่ึงคนสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจไดง้่ำย และสำมำรถถูกสร้ำงและอ่ำนโดยเคร่ืองไดง้่ำย มนัถูก

ก ำหนดภำยใต้ภำษำ JavaScript(JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd 

Edition – December 1999.) JSON เป็นรูปแบบขอ้มูลตวัอกัษรท่ีมีควำมเป็นอิสระอย่ำงสมบูรณ์ แต่

จะมีหลกักำรกำรเขียนท่ีคุน้เคยกบันกัเขียนโปรแกรมภำษำต่ำงๆ ได ้ไม่วำ่จะเป็น ภำษำ C, C++, C#, 

Java, Javascript, Perl, Python และอ่ืนๆ ท ำให้ JSON เป็นภำษำแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีมีสมบูรณ์แบบ 

      ในกำรท ำงำนหลำยอย่ำงกบั javascript เรำจะพบ JSON เขำ้มำเก่ียวขอ้งด้วย ยกตวัอย่ำงกำร

ท ำงำนกับ script หลำยๆตัวท่ีมีกำรเรียกข้อมูลแบบ AJAX ก็มักจะส่งข้อควำมตอบกลับมำใน

รูปแบบ JSON อยู่เนืองๆ จริงๆแลว้ เรำรับมำใชต้่อไดไ้ม่ยำกเลยครับ หำกเรำเขำ้ใจเร่ืองของ Object 

https://dict.longdo.com/
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งั้น ขออธิบำยเร่ืองของ Object ก่อนดีกว่ำ เพรำะว่ำ programmer สมยัใหม่ หำกไม่รู้จกั Object แลว้

ล่ะก็ คงเชยน่ำดู Object ในกำร Program คืออะไร หำกอยำกเขำ้ใจง่ำยๆ ให้เรำนึกถึง array เอำไว้

ครับ (ถำ้ array ยงั งง คงตอ้งไปทบทวนกำรเขียนโปรแกรมหน่อยล่ะมั้งครับ) ใน array ตำมปกติ 1 

array เรำจะมีไดห้ลำย index ซ่ึง index ก็เก็บค่ำของตวัเองเอำไว ้ตวัอย่ำงเช่น ใน PHP เรำเขียนโคด้

ดงัน้ี มำตรฐำนของฟอร์แมต JSON คือ RFC 4627 มี Internet media type เป็น application/json และ

มีนำมสกุลของไฟล์เป็น .json ปัจจุบนั JSON นิยมใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพำะ AJAX โดย 

JSON เป็นฟอร์แมตทำงเลือกในกำรส่งข้อมูล นอกเหนือไปจำก XML ซ่ึงนิยมใช้กันอยู่แต่เดิม 

สำเหตุท่ี JSON เร่ิมไดรั้บควำมนิยมเป็นเพรำะกระชบัและเขำ้ใจง่ำยกวำ่ XML หลำยท่ำนท่ีเร่ิมเขียน

เวบ็มำไดซ้ักระยะ จะเร่ิมมีกำรน ำ plugin หลำยๆ ตวัมำใช ้จะพบว่ำเรำไดย้ินค ำว่ำ JSON อยู่บ่อยๆ 

หลำยๆ คนคงสงสัยวำ่มนัคืออะไร ท ำหนำ้ท่ีอะไร บำงคนอำจทรำบวำ่ มนัเป็นรูปแบบกำรส่งขอ้มูล

อย่ำงหน่ึง ใช้ๆ  ไป ลองผิดลองถูก ใชไ้ดบ้ำ้ง ไม่ไดบ้ำ้ง พอถูๆ ไถๆ กนัไป  แต่พอท่ำนไดเ้ขียนเว็บ

มำถึงจุดๆ นึง ท่ำนจ ำเป็นตอ้งลงลึกไปกว่ำน้ี ตอ้งเขำ้ใจรูปแบบของมนั เพื่อท่ีจะประยุกต์กบังำน

ต่ ำงๆ  ได้  ด้วยโดยบทควำมน้ี เรำจะอธิบำยแบบเข้ำใจได้ง่ ำยๆ  เพื่ อควำมเข้ำใจจริงๆ 

     JSON หรือ Java Script Object Notation เป็นวิธีกำรท่ีท ำให้ JavaScript แลกเปล่ียนขอ้มูลกับ 

Server ไดอ้ยำ่งง่ำยดำยครับ รูปแบบของ JSON นั้น อำจท ำใหห้ลำยๆ ท่ำนงงกบัมนัไม่มำกก็นอ้ยล่ะ 

เช่น บำงคร้ังท ำไมใช้ [] บำงคร้ังใช้ {} มนัมีเหตุผลอะไร มีควำมหมำยอย่ำงไร  ถำ้จะให้อธิบำย

รูปแบบเป็นประโยคก็คือ JSON ถูกสร้ำงขึ้นจำกชุดขอ้มูลของ literal object notation ใน javascript 

JSON จะใช ้[] แทน array และใช ้{} แทน hash (หรือ associate array ) แต่ละสมำชิกคัน่ดว้ย comma 

(,) และแต่ละ ช่ือสมำชิกคัน่ดว้ย colon (:) 

 JSON ย่อมำจำก JavaScript Object Notation ซ่ึงหลำยคนอำจจะงงว่ำ JSON คืออะไร เก่ียว

อะไรกบั JavaScript ซ่ึงจริงๆแลว้มนัคือ Standard format อยำ่งหน่ึงท่ีเป็น text และสำมำรถอ่ำนออก

ได้ด้วยตำเปล่ำใช้ในกำรสร้ำง object ขึ้นมำเพื่อส่งข้อมูลระหว่ำงApplication หรือ Applications 

Program Interface (API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่  Key-Value หรือเป็นแบบ Array และ

สำมำรถน ำมำใชแ้ทน XML format ได ้JSON เป็น format ท่ีไดรั้บกำรใชง้ำนจำก JavaScript มำก่อน 

แต่ปัจจุบันมีภำษำ programming หลำยชนิดท่ีเร่ิมใช้งำน JSON โดนสำมำรถสร้ำงและ แปลง 

Format ไปมำได ้

https://saixiii.com/what-is-api/
https://saixiii.com/what-is-api/
https://saixiii.com/what-is-xml/
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รูปท่ี 2.57 JSON  

ท่ีมา  :  (http://www.json.org/) 
 
 2.12.1 ประเภทของ JSON 

  2.12.1.1 Number  ตวัเลขเท่ำนั้น 

  2.12.1.2 String Unicode ใช้เคร่ืองหมำย double-quote (“) เป็นตวับ่งบอก และสำมำรถ

ใช ้backslash syntax ได ้ 

                   2.12.1.3 Array ชุดขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นชนิดใดก็ได ้ใชส้ัญลกัษณ์ square bracket[var1,var2] 

เป็นตวัแสดง และคั้นดว้ย comma แต่ะลค่ำใน array 

      2 .12 .1 .4  Object ชุดข้อมูล ท่ี เ ป็นคู่  Key-Value แบบ strings ใช้สัญลักษณ์ปีกกำ

{key1:value1,key2:value2} ใช้ comma เป็นตวัแบ่งแต่ละคู่ และใช้ colon เป็นตวัแบ่งระหว่ำง key 

และ value 

 2.12.2 JSON Schema 

 JSON Schema ใช้ส ำหรับแสดง format โครงสร้ำงของ JSON เพื่อท ำ  validation, 

documentation และ interaction control เอำง่ำยๆคือกำรติดต่อไปยงั application เรำจ ำเป็นตอ้งส่ง 

request ท่ีทำง application ต้องกำรไปให้ครบถ้วน ซ่ึง Schema จะเป็นตัวบอกว่ำข้อมูลต้องมี

อะไรบำ้ง ซ่ึงใชห้ลกักำรเดียวกบั XML Schema (XSD)  ถึงจะไม่มีมำตรำฐำนของ file extension แต่

หลำยคนก็แนะน ำวำ่ใหใ้ช ้ .schema.json 

 

http://www.json.org/
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รูปท่ี 2.58 ตวัอยำ่งโคด้ JSON 

ท่ีมา  :  (http://www.json.org/) 
 
 2.12.3 JSON สามารถสร้างได้ 2 อย่าง 

    2.12.3.1 กำรจดัเก็บในชุดขอ้มูลท่ีมีช่ือขอ้มูลและขอ้มูลคู่กนั  ในภำษำต่ำงๆ ขอ้มูลจะจดั

อยู่ในรูปแบบของ Object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list หรือ assosiative array 

       2.12.3.2 ล ำดับของค่ำขอ้มูล ในภำษำโปรแกรมส่วนใหญ่ จะจดัอยู่ในรูปแบบของ 

array, vector, list หรือ sequence 

 2.12.4 โครงสร้างของ JSON 

       JSON นั้นใชล้กัษณะภำษำของ Javascript แต่ไม่ถูกมองว่ำเป็นภำษำโปรแกรม กลบัถูก

มองวำ่เป็นภำษำในกำรแลกเปลี่ยนขอ้มูลมำกกวำ่ ในปัจจุบนัมีไลบรำรีของภำษำโปรแกรม อ่ืนๆ ท่ี

ใชป้ระมวลผลขอ้มูลในรูปแบบ JSON มำกมำย ตวัอยำ่งของ JSON  

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.59 โครงสร้ำงของ JSON 

http://www.json.org/
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ท่ีมา  :  (http://www.json.org/) 
 
JSON นั้นยงัสำมำรถจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็น ลกัษณะของ Master - Detail ไดอี้กดว้ย  
 

 
 

รูปท่ี 2.60 ลกัษณะของ Master – Detail 
ท่ีมา  :  (http://www.json.org/) 
 

2.13 ภาษา JavaScript 

 JavaScript คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก ำลงั

ไดรั้บควำมนิยมอยำ่งสูง Java JavaScript เป็น ภำษำสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวำ่ "สคริปต"์ (script) 

ซ่ึงในกำรสร้ำงและพฒันำเว็บไซต์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเรำดูมีกำรเคล่ือนไหว 

สำมำรถตอบสนองผูใ้ชง้ำนไดม้ำกขึ้น ซ่ึงมีวิธีกำรท ำงำนในลกัษณะ "แปลควำมและด ำเนินงำนไป

ทีละค ำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่ำ อ็อบเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมี

เป้ำหมำยในกำร ออกแบบและพฒันำโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส ำหรับผูเ้ขียนด้วยภำษำ 

HTML สำมำรถท ำงำนขำ้มแพลตฟอร์มได ้โดยท ำงำนร่วมกบั ภำษำ  HTML และภำษำ Java ไดท้ั้ง

ทำงฝ่ังไคลเอนต ์(Client) และ ทำงฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server) 

 JavaScript ถูกพัฒนำขึ้ นโดย  เ น็ตส เคปคอมมิวนิ เคชัน ส์  (Netscape Communications 

Corporation) โดยใชช่ื้อวำ่ Live Script ออกมำพร้อมกบั Netscape Navigator2.0 เพื่อใชส้ร้ำงเวบ็เพจ

โดยติดต่อกบัเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire ต่อมำเน็ตสเคปจึงไดร่้วมมือกบั บริษทัซันไมโครซิสเต็มส์

ปรับปรุงระบบของบรำวเซอร์เพื่อให้สำมำรถติดต่อใช้งำนกับภำษำจำวำได้ และได้ปรับปรุง 

http://www.json.org/
http://www.json.org/
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2185-java-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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LiveScript ใหม่เม่ือ ปี 2538 แลว้ตั้งช่ือใหม่ว่ำ JavaScript JavaScript สำมำรถท ำให้ กำรสร้ำงเว็บ

เพจ มีลูกเล่น ต่ำง ๆ มำกมำย และยงัสำมำรถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดอ้ยำ่งทนัที เช่น กำรใชเ้มำส์คลิก หรือ 

กำรกรอกขอ้ควำมในฟอร์ม เป็นตน้ 

 เน่ืองจำก JavaScript ช่วยใหผู้พ้ฒันำ สำมำรถสร้ำงเวบ็เพจไดต้รงกบัควำมตอ้งกำร และมีควำม

น่ำสนใจมำกขึ้น ประกอบกบัเป็นภำษำเปิด ท่ีใครก็สำมำรถน ำไปใชไ้ด ้ดงันั้นจึงไดรั้บควำมนิยม

เป็นอย่ำงสูง มีกำรใช้งำนอย่ำงกวำ้งขวำง รวมทั้งไดถู้กก ำหนดให้เป็นมำตรฐำนโดย ECMA กำร

ท ำงำนของ JavaScript จะต้องมีกำรแปลควำมค ำสั่ง ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะถูกจัดกำรโดยบรำวเซอร์ 

(เรียกว่ำเป็น client-side script) ดังนั้ น JavaScript จึงสำมำรถท ำงำนได้ เฉพำะบนบรำวเซอร์ท่ี

สนับสนุน ซ่ึงปัจจุบนับรำวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แลว้ อย่ำงไรก็ดี ส่ิงท่ีตอ้ง

ระวงัคือ JavaScript มีกำรพฒันำเป็นเวอร์ชัน่ใหม่ๆออกมำดว้ย (ปัจจุบนัคือรุ่น 1.5) ดงันั้น ถำ้น ำโคด้

ของเวอร์ชัน่ใหม่ ไปรันบนบรำวเซอร์รุ่นเก่ำท่ียงัไม่สนบัสนุน ก็อำจจะท ำใหเ้กิด error ได ้

 2.13.1 JavaScript ท าอะไรได้บ้าง 

      2.13.1.1 JavaScript ท ำให้สำมำรถใช้เขียนโปรแกรมง่ำยๆได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งภำษำอ่ืน  
      2.13.1.2 JavaScript มีค  ำสั่งท่ีตอบสนองกับผูใ้ช้งำน เช่นเม่ือผูใ้ช้คลิกท่ีปุ่ ม หรือไม่ก็ 
Checkbox ก็สำมำรถสั่งให้เปิดหน้ำใหม่ได ้ท ำให้เว็บไซต์ของเรำมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้ำนมำกขึ้น 
และ มีค  ำสั่งท่ีตอบสนองกบัผูใ้ชง้ำน เช่นเม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม หรือ Checkbox ก็สำมำรถสั่งใหเ้ปิดหนำ้
ใหม่ได ้ท ำให้เวบ็ไซตข์องเรำมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชง้ำนมำกขึ้น น่ีคือขอ้ดีของ JavaScript เลยก็ว่ำได้
ท่ีท ำใหเ้วบ็ไซตด์งัๆทั้งหลำยเช่น Google Map ต่ำงหนัมำใช ้   
  2.13.1.3 JavaScript  สำมำรถเขียนหรือเปล่ียนแปลง HTML Element ได ้นัน่คือสำมำรถ
เปล่ียนแปลงรูปแบบกำรแสดงผลของเว็บไซต์ได ้หรือหน้ำแสดงเน้ือหำสำมำรถซ่อนหรือแสดง
เน้ือหำไดแ้บบง่ำยๆนัน่เอง 
 
  2.13.1.4 JavaScript สำมำรถใช้ตรวจสอบขอ้มูลได้ สังเกตว่ำเม่ือเรำกรอกขอ้มูลบำง
เวบ็ไซต ์เช่น Email เม่ือเรำกรอกขอ้มูลผิดจะมีหนำ้ต่ำงฟ้องขึ้นมำวำ่เรำกรอกผิด หรือลืมกรอกอะไร 
     2.13.1.5 JavaScript สำมำรถใชใ้นกำรตรวจสอบเช่น ตรวจว่ำผูใ้ช้ ใช้ browser อะไร    
  2.13.1.6 JavaScript สร้ำง Cookies (เก็บขอ้มูลของผูใ้ชใ้นคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชเ้อง) ได ้
 2.13.2 ข้อดีและข้อเสียของ Java JavaScript 

  กำรท ำงำนของ JavaScript เกิดขึ้นบนบรำวเซอร์ (เรียกว่ำเป็น client-side script) ดงันั้น

ไม่วำ่คุณจะใชเ้ซิร์ฟเวอร์อะไร หรือท่ีไหน ก็ยงัคงสำมำรถใช ้JavaScript ในเวบ็เพจได ้ต่ำงกบัภำษำ

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/1849-web-browser.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2040-cookies-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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สคริปต์อ่ืน เช่น Perl, PHP หรือ ASP ซ่ึงตอ้งแปลควำมและท ำงำนท่ีตวัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (เรียกว่ำ 

server-side script) ดงันั้นจึงตอ้งใช้บนเซิร์ฟเวอร์ ท่ีสนับสนุนภำษำเหล่ำน้ีเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ดี จำก

ลกัษณะดงักล่ำวก็ท ำให้ JavaScript มีขอ้จ ำกดั คือไม่สำมำรถรับและส่งขอ้มูลต่ำงๆ กบัเซิร์ฟเวอร์

โดยตรง เช่น กำรอ่ำนไฟล์จำกเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ำมำแสดงบนเว็บเพจ หรือรับขอ้มูลจำกผูช้ม เพื่อ

น ำไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ ดงันั้นงำนลกัษณะน้ี จึงยงัคงตอ้งอำศยัภำษำ server-side script อยู่ 

(ควำมจริง JavaScript ท่ีท ำงำนบนเซิร์ฟเวอร์เวอร์ก็มี ซ่ึงตอ้งอำศยัเซิร์ฟเวอร์ท่ีสนับสนุนโดยเฉพำะ

เช่นกนั แต่ไม่เป็นท่ีนิยมนกั) 

 2.13.3 variable ของ javascript 

 

 
 

รูปท่ี 2.61 variable ของ javascript 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
 

 2.13.3.1 var ถำ้ประกำศไวภ้ำยใน function น้ีนั้นจะไม่มีผลกบัค่ำ var ท่ีอยูภ่ำยใน global  
  2.13.3.2  let เป็นกำรประกำศตวัแปรแบบ block scope คือ ถำ้ตั้งตวัแปรไวใ้น scope แต่
เรียกจำกดำ้นนอกจะไม่สำมำรถเรียกมำได ้เช่น 
 

 
 

https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
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รูปท่ี 2.62 กำรประกำศตวัแปรแบบ block scope 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
 
  2.13.3.2 const  เป็นกำรประกำศตวัแปรแบบ block scope แต่แตกต่ำงจำก let ท่ีไม่สำมำรถ
เปล่ียนค่ำได ้แต่สำมำรถเปล่ียนค่ำใน object ได ้
 

 
 

รูปท่ี 2.63 กำรประกำศตวัแปรแบบ block scope แต่ท่ีไม่สำมำรถเปล่ียนค่ำได ้แต่สำมำรถเปล่ียนค่ำ

ใน object ได ้

ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
 
 2.13.4 function array ท่ีใช้ใน javascript 

   2.13.4.1 shift() จะเอำคำ่ดำ้นซำ้ยสุดใน array ออก 
 
 

 

รูปท่ี 2.64 shift() จะเอำค่ำดำ้นซำ้ยสุดใน array ออก 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
        2.13.4.2 pop() จะเอำค่ำดำ้นขวำสุดใน array ออก 
 
 

 
 
รูปท่ี 2.65 pop()จะเอำค่ำดำ้นขวำสุดใน array ออก 

https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47


131 

ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
 
        2.13.4.3 push() จะเอำค่ำใหมท่ี่ใส่ไป ไวค้่ำทำ้ยสุดใน array 
 

 
 
รูปท่ี 2.66 push() จะเอำค่ำใหม่ท่ีใส่ไป ไวค้่ำทำ้ยสุดใน array 
ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
 
        2.13.4.4 concat() จะเป็นกำรเช่ือม 2 array เขำ้ดว้ยกนั 
 

 
 

รูปท่ี 2.67 concat() จะเป็นกำรเช่ือม 2 array เขำ้ดว้ยกนั 
ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 
          
 
   2.13.4.5 sort() จะเรียงคำ่ใน array ตำมตวัอกัษร a-z 
 

 
 

รูปท่ี 2.68 sort() จะเรียงคำ่ใน array ตำมตวัอกัษร a-z 
ท่ีมา  :  (https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐำน-javascript-ec02f18cfe47) 

https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
https://medium.com/open-source-technology/สรุปพื้นฐาน-javascript-ec02f18cfe47
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 
ในกำรด ำเนินโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจ้ง

เตือนประเภทต่ำงๆ มีขั้นตอนกำรสร้ำงในส่วนต่ำง ๆ โดยทำงกลุ่มผูส้ร้ำงไดร่้วมกนัวำงแผนในกำร
ปฏิบติังำน และจดัแบ่งงำนตำมควำมเหมำะสม 

 
 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินโครงกำร แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
 3.1  กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 

 3.2  กำรออกแบบ 
 3.3  กำรด ำเนินกำรสร้ำง 
 
3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 
 กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร  เร่ิมเม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรให้เสนอหัวข้อ
โครงกำรในภำคเรียนท่ี 1 ทำงกลุ่มผูจ้ดัท ำไดเ้สนอหัวขอ้โครงกำร แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษเร่ืองป้ำยกำรแจ้งเตือนประเภทต่ำงๆ  มีล ำดับขั้นตอนด ำเนินกำรต่ำงๆของ
โครงกำรตำรำงท่ี 3.1 
 
 3.1.1  การวางแผนท าโครงการ 
  3.1.1.1   คิดหวัขอ้โครงกำร 
  3.1.1.2   จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
  3.1.1.3   เสนอหวัขอ้โครงกำร 
  3.1.1.4   ศึกษำโปรแกรม Android studio 
   3.1.1.5   ศึกษำระบบ Android 
   3.1.1.6   ศึกษำป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆเป็นภำษำองักฤษ 
      3.1.1.7   ออกแบบหนำ้ต่ำงๆของแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน 
                                ภำษำองักฤษ 
    3.1.1.8   จ ำท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี1 
        3.1.1.9   จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
      3.1.1.10 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 2 
        3.1.1.11 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 3 
        3.1.1.12 สอบโครงกำรบทท่ี 1-3 
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        3.1.1.13 จดัท ำแบบทดในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
        3.1.1.14 ปรับปรุงและแกไ้ข 
        3.1.1.15 ติดตั้งโปรแกรมสมำร์ทโฟน 
        3.1.1.16 ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 
        3.1.1.17 ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
        3.1.1.18 สอบโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน  
                               ภำษำองักฤษ 
   3.1.1.19 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 5 
        3.1.1.20 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 4 
   3.1.1.21 รูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 
 
 3.1.2  กำรเตรียมกำร 
  3.1.2.1  ศึกษำกำรใชง้ำนของโปรแกรม Android studio 
  3.1.2.2  ก ำหนดแนวทำงของแอพพลิเคชนั 
  3.1.2.3  ก ำหนดขอบเขตของแอพพลิเคชนั 
  3.1.2.4  ก ำหนดประโยชนข์องแอพพลิเคชนัท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
  3.1.2.5  ก ำหนดคำ่ใชจ่้ำยของกำรท ำโครงกำร 
  3.1.2.6  ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
  3.1.2.7  ก ำหนดรูปแบบและองคป์ระกอบของแอพพลิเคชนั 
  3.1.2.8  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 
  3.1.2.9  คน้หำขอ้มูลจำกเวบ็และหนงัสือต่ำงๆ เพิ่มเติม 
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 ตำรำงกำรวำงแผนงำนและกำรเตรียมกำรโครงกำรน้ีใช้ระยะเวลำในกำรพฒันำตั้งแต่เดือน 
มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

ตารางท่ี 3.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 
คิดหวัขอ้
โครงกำร 

   *         

2 
จดัท ำเอกสำร
แบบเสนอร่ำง
โครงกำร 

   *         

3 
เสนอหวัขอ้
โครงกำร 

    *        

4 

ศึกษำและ
ออกแบบ
หนำ้ต่ำงๆ
ของแอพ
พลิเคชนั 

      *       

5 

ศึกษำ
โปรแกรม 
Android 
studio 

    *        

6 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 1 

         *       

7 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 3 

      *       

8 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 2 

      *      
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ตารางท่ี 3.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

9 
สอบโครงกำร
บทท่ี 1-3 

      *      

10 

พฒันำระบบ
แอพพลิเคชนั
และปรับปรุง
แกไ้ข 

        *     

11 
สอบ
โปรแกรม  
และช้ินงำน 

         *    

12 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 4 

         *   

13 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 5 

         *   

14 
ส่งรูปเล่ม
โครงกำร
ฉบบัสมบูรณ์ 

          *  
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3.2 การออกแบบ 

 3.2.1   Site Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้

เตือนประเภทต่ำงๆ 

 หนำ้ Login 

หนำ้เมนู 

บทเรียน 
ป้ำยจรำจร 

บทเรียนป้ำยท่ีพบใน 

สถำนท่ีต่ำงๆ 
 

บทเรียนป้ำย 

รักษำควำมปลอดภยั 

บทเรียนป้ำยท่ีพบ

ในหำ้งสรรพสินคำ้ 

บทเรียนป้ำย 

จรำจรท่ีสนำมบิน 
 

บทเรียน 

บทท่ี1 

บทเรียน 

บทท่ี2 

บทเรียน 

บทท่ี1 

บทเรียน 

บทท่ี1 

บทเรียน 

บทท่ี1 
บทเรียน 

บทท่ี1 

บทเรียน 

บทท่ี2 

แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 

 
หนำ้ Login 

หนำ้เมนู 

แบบทดสอบ 

หมวดป้ำยจรำจร 

หมวดป้ำยในสถำนท่ีต่ำงๆ 

แบบยำก แบบง่ำย 

หมวดป้ำยจรำจร 

หมวดป้ำยในสถำนท่ีต่ำงๆ 

รูปท่ี 3.1 Site Map แอพพลิเคชนั 
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หมวดป้ำยรักษำควำมปลอดภยั 

 หมวดป้ำยท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ 

 หมวดป้ำยจรำจรท่ีสนำมบิน 

 หมวดป้ำยเตือน 

 

 

หมวดป้ำยหำ้ม 

 รูปท่ี 3.1 Site Map แอพพลิเคชนั (ต่อ) 

หมวดป้ำยรักษำควำมปลอดภยั 

 หมวดป้ำยท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ 

 หมวดป้ำยจรำจรท่ีสนำมบิน 

 หมวดป้ำยเตือน 

 

 

หมวดป้ำยหำ้ม 

 คะแนน 
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 3.2.2 ขั้นตอนการท างานของแอพพลเิคชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

เริ่มตน้ 

หนา้ Login 

หนา้ Menu Application 

เลือก 

 

หมวดหมูแ่บบทดสอบ 

ท าแบบทดสอบ 

ตรวจสอบคะแนนการท าแบบทดสอบ 

บทเรียน 

บทเรียนต่อไป 

สิน้สดุ 

ขา้มไปบทเรียนถดัไป 

ท าแบบทดสอบ 

รูปท่ี 3.2 แผนภำพ Flowchart กำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 

 



139 

 3.2.3 Storyboard 
 

  
   

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 3.3 หนำ้แรกจะขึ้นระบบ Login พร้อมโลโก ้โดยจะมีปุ่ มใหก้ดไปหนำ้สมคัรสมำชิกเม่ือสมคัร 
               สมำชิกเสร็จพร้อม Login จะไปหนำ้เมนู      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 3.4 เม่ือกดปุ่ ม Sign up จะเขำ้มำหนำ้สมคัรสมำชิก  
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รูปท่ี 3.5 หนำ้เมนูจะมีบทเรียนแบ่งเป็นหมวดหมู่ป้ำยอยู ่7 เมนู และมีเมนูแบบทดสอบกบัผูจ้ดัท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.6 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Traffic Signs จะมีปุ่ ม Lesson1 กบั 2  
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รูปท่ี 3.7 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Common Sign จะมีปุ่ ม Lesson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.8 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Symbols in the Workplace จะมีปุ่ ม Lesson  
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รูปท่ี 3.9 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Signs found at the Mall จะมีปุ่ ม Lesson1 กบั 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.10 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Traffic sign at the Airport จะมีปุ่ ม Lesson  
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รูปท่ี 3.11 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Warning sign จะมีปุ่ ม Lesson1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.12 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูหมวด Prohibition Signs จะมีปุ่ ม Lesson1  
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รูปท่ี 3.13 เม่ือคลิกปุ่ มเมนูLesson1 และ Lesson2 ของแต่ละหมวดหมู่ จะขึ้นหนำ้น้ีเป็นหนำ้เน้ือหำ 
                 ของบทเรียน โดยจะมีรูปป้ำยต่ำงๆพร้อมค ำอธิบำยเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
                  พร้อมเสียงอ่ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.14 เม่ือคลิกท่ีปุ่ มเมนู Quiz ตำมภำพท่ี 3.5 จะขึ้นหนำ้น้ีมำ จะเป็นปุ่ มแบบทดสอบแบบง่ำย 
                และยำก โดยแบบทดสอบแบบง่ำยจะเป็นขอ้สอบตวัเลือก แต่แบบยำกจะเป็น 
                แบบทดสอบแบบเติมค ำ 
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รูปท่ี 3.15 เม่ือคลิกปุ่ มแบบทดสอบแบบEASYจะขึ้นหนำ้น้ีเป็นหนำ้หมวดหมู่ของแต่ละ 

   แบบทดสอบ โดยจะมีปุ่ ม  Categories และปุ่ ม Ranking เพื่อดูคะแนนของแต่ละ   
   คนท่ีไดท้ ำแบบทดสอบ 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.16 เม่ือคลิกท่ีเมนู ของแต่ละหมวดหมู่จะมำเจอหนำ้น้ี โดยจะมีปุ่ ม Play เพื่อท ำกำรท ำ 
                 แบบทดสอบในหมวดหมู่นั้น 



146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
รูปท่ี 3.17 เม่ือคลิกปุ่ ม Play ตำมรูปท่ี 3.14 จะเขำ้มำท่ีหนำ้ท ำแบบทดสอบ โดยมีตวัเลือกให ้4 
                 ตวัเลือก แต่มีคะแนนบอกวำ่เรำท ำไดก่ี้คนแนนแลว้ กบับอกจ ำนวนขอ้ท่ีเรำท ำไป 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.18 เม่ือท ำแบบทดสอบแบบตวัเลือกเสร็จจะขึ้นหนำ้รวมคะแนนพร้อมปุ่ มเร่ิมใหม่ 
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รูปท่ี 3.19 เม่ือท ำแบบทดสอบแบบตวัเลือกเสร็จเม่ือกดท่ีปุ่ ม Ranking จะขึ้นหนำ้น้ีขึ้นมำโดยจะขึ้น    
                ช่ือผูท่ี้ท ำแบบทดสอบไวแ้ละขึ้นคะแนนรวมของผูท่ี้ท ำเหล่ำนั้น 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.20 เม่ือคลิกท่ีช่ือผูท้  ำนั้น จะเขำ้มำหนำ้น้ีเป็นหนำ้ท่ีบอกวำ่แต่ละหมวดหมู่ไดค้ะแนน 
                 เท่ำไหร่บำ้ง 
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รูปท่ี 3.21 เม่ือคลิกปุ่ มเมนู Quiz แบบ Hard จะขึ้นหนำ้น้ีเป็นหนำ้หมวดหมู่ของแต่ละแบบทดสอบ   
 
 

 
 
รูปท่ี 3.22 เม่ือคลิกปุ่ มเมนู Test แบบ Hard ของแต่ละหมวดหมู่ จะขึ้นหนำ้น้ีเป็นหนำ้แบบทดสอบ    
                แบบเติมค ำ โดยคลิกท่ีรูปล ำโพงจะมีเสียงใหฟั้ง เพื่อใหพ้ิมพค์  ำตอบลงไป 
                ใหก้ดปุ่ มConfirm 
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รูปท่ี 3.23 เม่ือท ำแบบทดสอบแบบHard ของแต่ละบทผำ่นทุกขอ้จะขึ้นหนำ้ Congratulations พร้อม 
                ปุ่ มยอ้นกลบัไปหนำ้หมวดหมู่แบบทดสอบแบบ Hard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.24 เม่ือคลิกปุ่ ม Provider จะขึ้นหนำ้น้ีมำ เป็นหนำ้ท่ีมีขอ้มูลของผูจ้ดัท ำและวิธีกำรติดต่อ
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
 กำรจัดท ำโครงกำร แอพพลิเคชันส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเร่ืองป้ำยกำรแจ้งเตือน
ประเภทต่ำงๆ น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมกำรใชโ้ปรแกรมสร้ำงแอพพลิเคชัน่ android studio ให้
เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้เขำ้มำศึกษำโครงกำรน้ี ผูจ้ดัท ำโครงงำนสำมำรถน ำมำ
ประยุกตใ์ชใ้ห้เขำ้กบักำรเรียนรู้ของตนเองมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนสำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดร้ะหว่ำง
ครู เพื่อนและผูส้นใจทัว่ไป  ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำนโครงงำน ดงัน้ี 
4.1  ผลการพฒันาโครงการ 
 กำรสร้ำงแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ  
ผูจ้ดัท ำได้เร่ิมด ำเนินงำนตำม ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเสนอในบทท่ี 3 แลว้ จำกนั้นได้น ำเสนอ
เผยแพร่ผลงำนผ่ำนท่ำนคณะกรรมกำร ซ่ึงสำมำรถเช่ือมต่อกับส่ือสังคม ในรูปแบบของ 
แอพพลิเคชัน่ สำมำรถเรียนรู้และตอบค ำถำม ไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยทั้งครูท่ีปรึกษำ เพื่อนๆในหอ้งเรียน
ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรจดักำรเรียนรู้ โดยแสดงควำมเห็นในเน้ือหำและรูปแบบของกำรน ำเสนอ
อยำ่งหลำกหลำย ซ่ึงท ำใหเ้กิดกำรเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
ภำษำองักฤษ อยำ่งหลำกหลำยและรวดเร็ว 
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4.2  ตัวอย่างการน าเสนอหน้าแอพพลเิคช่ัน 
4.2.1  กำรออกแบบหนำ้ login เป็นหนำ้แรกของแอพพลิเคชนั จะเป็นหนำ้ เขำ้สู่ระบบแอพ

พลิเคชนั ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.1 
 

 
 

รูปท่ี  4.1  หนำ้  login ซ่ึงเป็นหนำ้หลกัของแอพพลิเคชัน่ 
 
 4.2.2. กำรออกแบบหน้ำ สมคัรสมำชิก  ผูใ้ช้งำนจะตอ้งใส่ Username Password E-mail 
เพื่อสมคัรสมำชิก ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.2 
 

 
 

รูปท่ี  4.2  หนำ้ สมคัรสมำชิก 
4.2.3   เม่ือกดเขำ้มำหนำ้ปุ่ ม Sign in จะเขำ้มำสู่หนำ้ Menu  ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี  4.3  หนำ้ Menu  
 
 4.2.4  หนำ้เมนูแบบทดสอบกบัผูจ้ดัท ำและจะมีบทเรียนแบ่งเป็นหมวดหมู่ป้ำยอยู ่7 เมนู 
ในหมวดหมู่ของแต่ละป้ำยจะแบ่งเป็นบทเรียน 1 ถึง 2 บท ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.4 

 

 
 
รูปท่ี  4.4  หนำ้เมนูบทเรียน  
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4.2.5  เม่ือคลิกปุ่ มเมนูบทเรียน 1 หรือ 2 ของแต่ละหมวดหมู่ป้ำย จะขึ้นหนำ้เน้ือหำบทเรียน
ขึ้นมำโดภำพและเสียงประกอบ  ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.5 

 

 
 

รูปท่ี  4.5  หนำ้เน้ือหำของแต่ละบทเรียน 
 
 4.2.6  เม่ือกดปุ่ ม แบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบแบบยำกและแบบง่ำย ดงัตวัอย่ำงรูปท่ี 
4.6 
 

 
 

รูปท่ี  4.6  หนำ้เมนูแบบทดสอบแบบยำกกบัง่ำย 

 4.2.7  เม่ือกดปุ่ ม Easy จะขึ้นหนำ้หมวดหมู่ของแต่ละแบบทดสอบ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี  4.7  หนำ้เมนูแบบทดสอบแบบง่ำยแบ่งแต่ละหมวดหมู่ 
 
 4.2.8 เม่ือกดเขำ้ไปท ำแบบทดสอบของแต่ละหมวดหมู่แบบง่ำย จะขึ้นแบบทดสอบตวัเลือก
ขึ้นมำดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.8 
 

 
 

รูปท่ี  4.8  หนำ้แบบทดสอบแบบง่ำย  
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 4.2.9 เม่ือกดปุ่ ม Hard จะขึ้นหนำ้แบบทดสอบแบบยำกเฟังเสียงและเติมค ำดงัตวัอย่ำงรูปท่ี 
4.9 

 
 

รูปท่ี  4.9  หนำ้เมนูของแต่ละหมวดหมู่แบบทดสอบแบบยำก 
 
 4.2.10  เม่ือกดปุ่ ม Ranking ดูคะแนน จะขึ้นหนำ้จดัล ำดบัจำกคนท่ีไดค้ะแนนรวมท่ีมำกไป
นอ้ยดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.10 

 
 

รูปท่ี  4.10  หนำ้จดัล ำดบัคะแนน  
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 4.2.11  เม่ือกดท่ีช่ือแต่ละล ำดบัจะขึ้นคะแนนของแต่ละหมวดหมู่ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.11 

 

 
 

รูปท่ี  4.11  หนำ้คะแนนของแต่ละหมวดหมู่ 
 
 4.2.12  เม่ือคลิกท่ีเมนู Provider จะเขำ้ไปสู่หนำ้ขอ้มูลของผูจ้ดัท ำ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4.12 
 

 
 

รูปท่ี  4.12  หนำ้ผูจ้ดัท ำ 
  



104 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.1.1  เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดมี้ควำมรู้ทำงดำ้นป้ำยกำรแจง้เตือนเป็นภำษำองักฤษยิง่ขึ้น 
 5.1.2 เพื่อให้ผูใ้ช้งำนแอพพลิเคชันได้รู้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจ้งเตือนประเภทต่ำงๆได้  
    มำกขึ้น 
 5.1.3  เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนในระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงสำขำวิชำ 
    เทคโนโลย ี
    สำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำรเร่ือง แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอน   
                ภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
 
5.2  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา 
 5.2.1  ใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดมี้ควำมรู้ทำงดำ้นป้ำยกำรแจง้เตือนเป็นภำษำองักฤษยิง่ขึ้น 
 5.2.2  ใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดรู้้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆได้ 
 5.2.3  ใชค้วำมรู้จำกกำรเรียน สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
5.3  ปัญหาที่ประสบในการด าเนินโครงการ 
     กำรเลือกใชเ้น้ือหำของบทเรียนในแต่ละบทเรียนแต่ละหมวดหมู่ มีควำมยำกในกำรส่ือใหผู้ใ้ช้
เขำ้ใจ และกำรท ำจดัล ำดบัของคะแนนท่ีผูใ้ชท้ั้งหมดท ำมีควำมยำกเพรำะตอ้งท ำแบบออนไลน์ 
5.4  ผลการด าเนินโครงการ 
 5.4.1  คิดหวัขอ้โครงกำร 
 5.4.2  จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
 5.4.3  เสนอหวัขอ้โครงกำร 
 5.4.4  ศึกษำโปรแกรม Android studio 
 5.4.5  ศึกษำระบบ Android 
 5.4.6  ศึกษำป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆเป็นภำษำองักฤษ 
 5.4.7  ออกแบบหน้ำต่ำงๆของแอพพลิเคชันส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจ้ง เ ตือน 
ภำษำองักฤษ 
 5.4.8  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 1 
 5.4.9  จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
 5.4.10  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 2 
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 5.4.11  จดัท ำแบบทดสอบในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
 5.4.12  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 3 
 5.4.13  สอบโครงกำรบทท่ี 1-3 
 5.4.14  ปรับปรุงและแกไ้ข 
 5.4.15  ติดตั้งโปรแกรมลงในสมำรทโ์ฟน 
 5.4.16  ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 
 5.4.17  ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
 5.4.18  สอบโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 5.4.19  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 5 
 5.4.20  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 4 
 5.4.21  จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 
 
5.5  อภิปรายผล 
     จำกผลของกำรด ำเนินโครงกำรน้ีถือว่ำประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีตั้งจุดประสงคไ์ว ้คือ สำมำรถ
สร้ำงแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆใชเ้กมมำ
ช่วยเพิ่มควำมบนัเทิงของแอพพลิเคชันส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจ้งเตือน
ประเภทต่ำงๆ ท่ีสร้ำงขึ้นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่ำงดี และมีรำคำต้นทุนท่ีต ่ำมำก 
นอกจำกคณะผูจ้ดัท ำยงัไดรั้บควำมรู้และ ประสบกำรณ์ในกำรท ำโครงกำรน้ีเป็นอยำ่งมำก 
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5.6  ข้อเสนอแนะ 
     5.6.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1)  แอพพลิเคชนัควรมีหนำ้สมคัรสมำชิกใหช้ดัเจนกวำ่น้ี 
 2)  แอพพลิเคชนัควรจดัท ำหนำ้แบบทดสอบใหย้ำกง่ำยไดเ้ขำ้ใจและตรงควำมตอ้งกำร 
     5.6.2  ข้อเสนอแนะทางเทคนิค 
 1)  แอพพลิเคชนัหนำ้แบบทดสอบแบบง่ำยถำ้ผิดไม่ประจ ำเป็นท่ีตอ้งไปหนำ้เมนู 
 2)  แอพพลิเคชนัหนำ้สมคัรสมำชิกควรมีขอ้ควำมระบุวำ่ใชต้วัอกัษรพิมพใ์หญ่หรือเลก็
      หรือมีก่ีตวัอกัษร 
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ภำคผนวก ก 
 

แบบเสนอร่ำงโครงกำร 
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แบบเสนอร่างโครงการ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ช่ือโครงกำร     แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
                         Application for Teaching and Learning Media for Signs in English. 
 
ช่ือผูเ้สนอโครงกำร 1.  ช่ือนำยอคพล    โพธ์ิปี    รหสัประจำตวั 37719 (หวัหนำ้กลุ่มโครงกำร) 
ช่ือผูร่้วมโครงกำร   2.  ช่ือนำงสำวอภิธญำ   ศรีวฒัน์   รหัสประจำตวั 37396 

   
นกัศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ  รอบเชำ้  
ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร  อำจำรยสุ์ลำวลัย ์ บุริจนัทร์ 
ช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม  อำจำรยสุ์ธำรัตน์  ทองใหม่ 
 
 มีควำมประสงค์ขออนุมติัหัวขอ้โครงกำร  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตร
ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง  ในวิชำโครงกำร  จ ำนวน  4  หน่วยกิต 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  ดงัรำยละเอียดโครงกำรท่ีแนบมำดว้ย 
 
  ลงช่ือ  ................................................................... (นำยอคพล   โพธ์ิปี) 
  ลงช่ือ  ................................................................... (นำงสำวอภิธญำ  ศรีวฒัน์)  
                           ................ / ............................ / ................. 
 
ควำมเห็นอำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.                                    
               ลงนำม ................................................. 
                                ............ /.................. / .......... 
                ลงนำม ................................................. 
                                ............ /.................. / .......... 

ควำมเห็นผูรั้บผิดชอบโครงกำร  สำขำวิชำฯ 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
.                                 
               ลงนำม ............................................... 
                                ............ /................ / ......... 
 

หมายเหตุ  พร้อมแนบโครงกำร  ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดมำดว้ยแลว้ 
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1.  ช่ือโครงการ แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
             Application for Teaching and Learning Media for Signs in English. 
 
2.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ในปัจจุบันน้ีมีแอพพลิเคชันหลำกหลำย ท่ีออกแบบมำส ำหรับ Mobile (โมบำย) หรือ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ีเรำรู้จกักนั ซ่ึงในแต่ละระบบปฏิบติักำรจะมีผูพ้ฒันำแอพพลิเคชัน่ขึ้นมำมำกมำย
เพื่อให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้งำน ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ ดำ้นกำรส่ือสำร ส ำหรับกำรศึกษำก็
เป็นส่ิงท ำจ ำเป็นเช่นกันท่ีต้องมีแอพพลิเคชั่นในกำรช่วย ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนส่ือ
นวตักรรมกำรเรียนกำรสอน กำรจดักำรเร่ืองภำษำ และรวมถึงดำ้นอ่ืนๆอีกมำกมำยท่ีแอพพลิเคชัน่
เหล่ำน้ีเขำ้มำในวงกำรกำรศึกษำของเรำทุกวนัน้ีเรำเห็นควำมส ำคญัของแอพพลิเคชนั เรำจึงติดคน้
แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 

ปัจจุบนัป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยกำรจำรจรเป็นส่ิงท่ีเห็นกนัไดทุ้กวนัและทัว่ไป ไม่ว่ำจะ
เป็นตำมทอ้งถนน สนำมบิน โรงพยำบำล หำ้งสรรพสินคำ้ สถำยท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ หรือแมก้ระทัง่ใน
สถำนศึกษำและเขตก่อสร้ำง เพื่อควำมปลอดภยัและควำมเป็นระเบียบวินัยในชีวิตประจ ำวนัใน
สังคมเรำ เช่นป้ำยเตือนอตัรำยจำกสำรเคมี เตือนวสัดุไวไฟ หรือป้ำยเตือนไฟฟ้ำแรงสูง ป้ำยเหล่ำน้ี
ลว้นมีประโยชน์ต่อชีวิตเรำทั้งส้ิน หรือแมก้ระทัง่ป้ำยห้ำม เช่น ป้ำยห้ำมสูบบุหร่ี ห้ำมถ่ำยรูป ห้ำม
รับประทำนอำหำร ป้ำยเหล่ำน้ีลว้นท ำให้สังคมมีระเบียบวินัยมำกขึ้นรู้จกักำรอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นใน
ชีวิตประจ ำวนั เรำจึงจดัท ำแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 

ชีวิตประจ ำวนัเรำในปัจจุบนั ภำษำองักฤษมีควำมส ำคญัและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ด ำรงชีวิต ภำษำองักฤษปัจจุบนัคือภำษำนำนำชำติ เป็นภำษำกลำงของโลก เป็นภำษำท่ีมนุษยบ์น
โลกใช้ติดต่อระหว่ำงกนัเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ีทุกคนทุกชำติทุกภำษำจึงบรรจุวิชำภำษำองักฤษเป็น
ภำษำท่ีสองรองลงมำจำกภำษำประจ ำชำติ เป็นแกนหลกัของหลกัสูตรกำรศึกษำทุกระดับ ตั้งแต่
ปฐมวยัไปจนถึงกำรศึกษำตลอดชีวิตโดยเฉพำะในอนำคตขำ้งหนำ้ ทกัษะภำษำองักฤษจึงเป็นประตู
ไปสู่อำชีพกำรงำนท่ีกำ้วหนำ้กวำ้งไกลในอนำคต ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรเป็นภำษำองักฤษท ำ
ให้ชีวิตมีคุณค่ำ สนุกสนำน มีสีสัน วฒันธรรมร่วมกนัไดเ้ป็นอย่ำงดี  เรำจึงจดัท ำ แอพพลิเคชนัส่ือ
กำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 

ทั้งน้ีเรำจึงเห็นควำมส ำคญัของป้ำยกำรแจง้เตือนในชีวิตประจ ำวนัของเรำและภำษำองักฤษ 
จึงไดจ้ ำท ำโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษขึ้นมำ โดย
มวัตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำศกัยภำพ ของผูเ้รียนภำษำองักฤษ เพื่อน ำไปประยุกตใ์นชีวิตประจ ำวนัได้
อยำ่งสะดวกและปลอดภยั 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดมี้ควำมรู้ทำงดำ้นป้ำยกำรแจง้เตือนเป็นภำษำองักฤษยิง่ขึ้น 
 3.2 เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดรู้้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆได้ 
 3.3 เพื่อน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนในระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูงสำขำวิชำเทคโนโลยี 
       สำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้นกำรท ำโครงกำรเร่ือง แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอน   
           ภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
 
4. ขอบเขตของโครงการ  
 4.1 เม่ือเขำ้สู่แอพพลิเคชนัจะมีหนำ้ Index หนำ้ของแอพพลิเคชนั  
 4.2 เม่ือคลิกท่ีหนำ้จอแลว้จะเขำ้สู้หนำ้เมนู ของแอพพลิเคชนั 
 4.3 หนำ้เมนูจะมีปุ่ มเมนูบทเรียนเม่ือคลิกเขำ้ไปจะมีบทเรียนใหเ้ลือก 
  4.3.1 เมนูท่ี 1 จะเป็น บทเรียนป้ำยจรำจร  
  4.3.1.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี1 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                  ภำษำองักฤษ 
  4.3.1.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี2 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                  ภำษำองักฤษ 
  4.3.1.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยจรำจรแบบง่ำย 
  4.3.1.4 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยจรำจรแบบยำก 
         4.3.2 เมนูท่ี 2 จะเป็น บทเรียน ป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ  
  4.3.2.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.2.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆแบบง่ำย 
  4.3.2.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆแบบยำก 
         4.3.3 เมนูท่ี 3 จะเป็น บทเรียน ป้ำยรักษำควำมปลอดภยั 
  4.3.3.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยรักษำควำมปลอดภยั องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.3.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยรักษำควำมปลอดภยัแบบง่ำย 
  4.3.3.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยรักษำควำมปลอดภยัแบบงยำก 
         4.3.4 เมนูท่ี 4 จะเป็น บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้ 
  4.3.4.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี1องักฤษและ 
                                  ไทยพร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
   



111 

  4.3.4.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี2 องักฤษและ 
                                  ไทยพร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.4.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้แบบง่ำย 
  4.3.4.4 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้แบบยำก 
         4.3.5 เมนูท่ี 5 จะเป็น บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบิน 
  4.3.5.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบินองักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.5.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบินแบบง่ำย 
  4.3.5.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบินแบบยำก 
          4.3.6 เมนูท่ี 6 จะเป็น บทเรียนป้ำยเตือน 
  4.3.6.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.6.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.6.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยเตือนแบบง่ำย 
  4.3.6.4 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยเตือนแบบยำก 
          4.3.7 เมนูท่ี 7 จะเป็น บทเรียนป้ำยหำ้ม 
  4.3.7.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.7.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  4.3.7.3 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยหำ้มแบบง่ำย 
  4.3.7.4 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยหำ้มแบบยำก 
 4.4 โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรสร้ำงแอพพลิเคชัน่ 
   4.4.1 ใชโ้ปรแกรม android studio ในกำรเขียนโคด้แอพพลิเคชนั 
   4.4.2 ใชโ้ปรแกรม Adobe illustrator cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบรูปใน  
    แอพ พลิเคชนั 
   4.4.3 ใชโ้ปรแกรม Adobe photoshop cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบหนำ้ 
    แอพพลิเคชนั 
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 5.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
 5.2 จดัทำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 
 5.3 เสนอหวัขอ้โครงกำร 
 5.4 ศึกษำโปรแกรม Android studio 
 5.5 ศึกษำระบบ Android 
 5.6 ศึกษำป้ำยกำรแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆ 
     5.7 ออกแบบหนำ้ต่ำงๆของแอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
     5.8 จ ำท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี1 
     5.9 จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
     5.10.จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 2 
     5.11 จดัท ำแบบทดสอบในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 
     5.12 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 3 
     5.13 สอบโครงกำรบทท่ี 1-3 
     5.14 ปรับปรุงและแกไ้ข 
     5.15 ติดตั้งโปรแกรมสมำร์ทโฟน 
     5.16 ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 
     5.17 ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 
     5.18 สอบโครงกำรแอพพลิเคชนัส่ือส่ือกำรเรียนกำรสอนป้ำยกำรแจง้เตือน ภำษำองักฤษ 
 5.19 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 5 
     5.20 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทท่ี 4 
 5.21 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 
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รูปท่ี1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 

เริ่มตน้ 

คิดหวัขอ้โครงการ 

จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 

เสนอ 

 

แกไ้ข 

ศึกษำโปรแกรม Android studio 

ศึกษำระบบ Android 

ศึกษำป้ำยแจง้เตือนหรือป้ำยต่ำงๆ 

ออกแบบหนำ้ต่ำงๆในแอพพลิเคชนั 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 1 

A 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

สอบบทท่ี 1-3 

B 

แกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จดัท ำบทเรียนในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 

 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 2 

 

จดัท ำแบบทดสอบในแต่ละบทภำยในแอพพลิเคชนั 

 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 3 

พลิเคชนั 

 

ติดตั้งโปรแกรมลงในสมำรทโ์ฟน 

พลิเคชนั 

 

A 
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รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

B 

สอบโครงกำร 

ส้ินสุด 

แกไ้ข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนั 

พลิเคชนั 

 
ตรวจสอบควำมเรียบร้อย 

พลิเคชนั 

 

จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 5 

พลิเคชนั 

 
จดัท ำรูปเล่มโครงกำรบทที่ 4 

พลิเคชนั 

 
จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 

พลิเคชนั 
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6. ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตำรำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรพฒันำ ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึง

เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ.2563 ดงัตำรำงท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

1 
คิดหวัขอ้
โครงกำร 

         

2 
จดัท ำเอกสำร
แบบเสนอร่ำง
โครงกำร 

         

3 
เสนอหวัขอ้
โครงกำร 

         

4 

ศึกษำและ
ออกแบบ
หนำ้ต่ำงๆของ
แอพพลิเคชนั 

         

5 

ศึกษำ
โปรแกรม 
Android 
studio 

         

6 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 1 

         

7 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 3 

         

8 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 2 
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ตารางท่ี 3.1  ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

ล าดับ 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ 

9 
สอบโครงกำร
บทท่ี 1-3 

         

10 

พฒันำระบบ
แอพพลิเคชนั
และปรับปรุง
แกไ้ข 

         

11 
สอบ
โปรแกรม  
และช้ินงำน 

         

12 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 4 

         

13 
จดัท ำเอกสำร
บทท่ี 5 

         

14 
จดัท ำรูปเล่ม
โครงกำร
ฉบบัสมบูรณ์ 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 



118 

7. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดมี้ควำมรู้ทำงดำ้นป้ำยกำรแจง้เตือนเป็นภำษำองักฤษยิง่ขึ้น  
 7.2  ใหผู้ใ้ชง้ำนแอพพลิเคชนัไดรู้้ควำมหมำยของป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆได ้
 7.3  ใชค้วำมรู้จำกกำรเรียน สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
8. งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 8.1 ค่ำพิมพเ์อกสำร 1,000 บำท 
 8.2 ค่ำแผน่ DVD 50 บำท 
 8.3 ค่ำท ำเล่มเอกสำรโครงกำร 500 บำท 
 8.4 ค่ำกระดำษ 500 บำท 
 8.5 สกรีนแผน่                              50    บำท  
 รวม  2,100 
 
9.  เอกสารอ้างองิ  
 รูปเล่มค ำศพัท ์ระดบัประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นปีท่ี3 
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ภำคผนวก ข 
 

รำยงำนผลควำมกำ้วหนำ้โครงกำร 
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แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าโครงการ 
 

ช่ือโครงการ  แอพพลิเคชนัส่ือกำรเรียนกำรสอนภำษำองักฤษเร่ืองป้ำยกำรแจง้เตือนประเภทต่ำงๆ 
ช่ือโครงการ  Application for Teaching and Learning Media for Signs in English. 
 
ปีการศึกษา  2562 
 
ช่ือผู้จัดท าโครงการ (1)   ช่ือนำยอคพล           โพธ์ิปี รหสัประจำตวั 37719 ปวส.2 
    (2)   ช่ือนำงสำวอภิธญำ   ศรีวฒัน์ รหสัประจำตวั 37396 ปวส.2 
 
   
    
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ   อำจำรยสุ์ลำวลัย ์ บุริจนัทร์ 
ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการร่วม  อำจำรยสุ์ธำรัตน์  ทองใหม่ 

 

โครงการนีจ้ัดอยู่ในกลุ่มของ 
 

❑   Web Programming ❑ Computer Multimedia 
❑   Computer Programming 
❑   Hardware  Computer                             

❑  Database System 
❑  Application 

 

ขอบเขตของโครงการท้ังหมด  
 1 เม่ือเขำ้สู่แอพพลิเคชนัจะมีหนำ้แรกเป็นระบบ Login ของแอพพลิเคชนั  
 2 เม่ือ Login เสร็จจะเขำ้สู้หนำ้เมนู ของแอพพลิเคชนั 
 3 หนำ้เมนูจะมีปุ่ มเมนูบทเรียนเม่ือคลิกเขำ้ไปจะมีบทเรียนใหเ้ลือก 
         3.1 เมนูท่ี 1 จะเป็น บทเรียนป้ำยจรำจร  
  3.1.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี1 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                  ภำษำองักฤษ 
  3.1.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยจรำจรบทท่ี2 องักฤษและไทยพร้อมเสียงอ่ำน 
                                  ภำษำองักฤษ 
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         3.2 เมนูท่ี 2 จะเป็น บทเรียน ป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ  
  3.2.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในสถำนท่ีต่ำงๆ องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         3.3 เมนูท่ี 3 จะเป็น บทเรียน ป้ำยรักษำควำมปลอดภยั 
  3.3.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยรักษำควำมปลอดภยั องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         3.4 เมนูท่ี 4 จะเป็น บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้ 
  3.4.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี1องักฤษและ 
                                  ไทยพร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  3.4.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยท่ีพบในหำ้งสรรพสินคำ้บทท่ี2 องักฤษและ 
                                  ไทยพร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
         3.5 เมนูท่ี 5 จะเป็น บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบิน 
  3.5.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเคร่ืองหมำยจรำจรท่ีสนำมบินองักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
          3.6 เมนูท่ี 6 จะเป็น บทเรียนป้ำยเตือน 
  3.6.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  3.6.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยเตือนบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                                  พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ           
   3.7 เมนูท่ี 7 จะเป็น บทเรียนป้ำยหำ้ม 
  3.7.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี1 องักฤษและไทย 
                               พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
  3.7.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้บทเรียนป้ำยหำ้มบทท่ี2 องักฤษและไทย 
                               พร้อมเสียงอ่ำนภำษำองักฤษ 
          3.8 เมนูท่ี8 จะเป็น แบบทดสอบ 
                  3.8.1 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยจรำจรแบบง่ำยโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
                  3.8.2 เม่ือเขำ้ จะเป็นหนำ้แบบทดสอบป้ำยจรำจรแบบยำกโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
          3.9 เมนูท่ี 9 จะเป็นหนำ้ผูจ้ดัท ำ 
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 4 โปรแกรมท่ีใชใ้นกำรสร้ำงแอพพลิเคชัน่ 
  4.1 ใชโ้ปรแกรม Android studio ในกำรเขียนโคด้แอพพลิเคชนั 
  4.2 ใชโ้ปรแกรม Adobe illustrator cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบรูปใน  
         แอพพลิเคชนั 
  4.3 ใชโ้ปรแกรม Adobe photoshop cc 2017 มำประยกุตช่์วยในกำรออกแบบหนำ้ 
         แอพพลิเคชนั 
  4.4 ใช ้Firebase เป็นฐำนขอ้มูล 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  25% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 
1. รวบรวมขอ้มูล    
2. ศึกษำโปรแกรม Android studio    
3. ออกแบบเมนูต่ำงๆภำยในแอพพลิเคชนั 

-หนำ้Loginแอพพลิเคชนั 
-เมนูบทเรียนแต่ละบทเรียน 
-เมนูแบบทดสอบแต่ละบทเรียน 

   

4. ออกแบบหนำ้ต่ำงๆของแต่ละเมนูผำ่นในแอพ
พลิเคชนั 

   

5. เอกสำรโครงกำร  บทท่ี 1    
6. เอกสำรโครงกำร  บทท่ี 2 (บำงส่วน)    
7. เอกสำรโครงกำร  บทท่ี 3    

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

     (  อำจำรยสุลำวลัย ์บุริจนัทร์      ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (  อำจำรยสุ์ธำรัตน์ ทองใหม ่      ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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ส่วนนีส้ าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ควำมคิดเห็นของกรรมกำร (กรณีท่ีกรรมกำรประเมินไม่ผำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
      กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ  50% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 
8. จดัท ำหนำ้Loginของแอพพลิเคชนั    
9. จดัท ำหนำ้เมนู 

-เมนูหนำ้บทเรียนแต่ละบทเรียน 
-เมนูแบบทดสอบแต่ละบทเรียน 

   

10. จดัท ำหนำ้บทเรียนแต่ละบทเรียน 
-มีขอ้มูลภำษำองักฤษและภำษำไทย 
-มีเสียงอ่ำนภำษำองักฤษและมีภำพประกอบ 

   

11. จดัท ำเอกสำรโครงกำรบทท่ี 2  
 

   

 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (  อำจำรยสุลำวลัย ์บุริจนัทร์      ) 
      อาจารย์ที่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 

 
 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (  อำจำรยสุ์ธำรัตน์ ทองใหม ่ ) 
    อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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ส่วนนีส้ าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ควำมคิดเห็นของกรรมกำร (กรณีท่ีกรรมกำรประเมินไม่ผำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
    กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 75% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน เหตุผล (กรณีไม่ผ่าน) 
12. จดัท ำหนำ้แบบทดสอบแต่ละบทเรียนแบบ

ตวัเลือก (บำงส่วน) 
   

13. จดัท ำหนำ้แบบทดสอบแต่ละบทเรียนแบบ
เติมค ำ (บำงส่วน) 

   

14. จดัท ำหนำ้รวมคะแนนแบบทดสอบของแต่ละ
บทเรียน (บำงส่วน) 

   

15. ทดสอบกำรใชแ้อพพลิเคชนั    
16. แกไ้ขและดูควำมเรียบร้อยของแอพพลิเคชนั    

 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (  อำจำรยสุลำวลัย ์บุริจนัทร์      ) 
       อาจารย์ที่ปรึกษา 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
 
 

การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม 
❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 

ขอ้ช้ีแจงของอำจำรยท่ี์ปรึกษำ (กรณีท่ีอำจำรยท่ี์ปรึกษำประเมินไมผ่ำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (  อำจำรยสุ์ธำรัตน์ ทองใหม ่       ) 
        อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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ส่วนนีส้ าหรับกรรมการ 
การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการโดยกรรมการ 

❑ ผ่าน ❑ ไม่ผ่าน 
ควำมคิดเห็นของกรรมกำร (กรณีท่ีกรรมกำรประเมินไม่ผำ่น)   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
     ลำยเซ็น ………………………………………..……… 

        (           ) 
   กรรมการตรวจสอบ 

      วนัท่ี  …….. / …………………. / 2562 
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รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ 100% 
 

รายละเอยีดของหัวข้อที่รายงานผลความก้าวหน้า หมายเหตุ 
17. จดัท ำแอพพลิเคชัน่เสร็จสมบูรณ์  
18. รูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์  
19. จดัท ำโครงกำรบทท่ี 4  
20. จดัท ำโครงกำรบทท่ี 5  
21. ขอสอบโครงกำร  

 
หมายเหตุ  รำยงำนผลควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำร 100% จะอยูช่่วงหลงัจำกสอบน ำเสนอโครงกำร

ไปแลว้ 
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ภำคผนวก ค 
 

คู่มือกำรใชโ้ปรแกรม 
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คู่มือการใช้โปรแกรม 
1.  login เป็นหนำ้แรกของแอพพลิเคชนั จะเป็นหนำ้ เขำ้สู่ระบบแอพพลิเคชนั ดงัตวัอย่ำง

รูปท่ี 1 

 
 
รูปท่ี  1  หนำ้  login ซ่ึงเป็นหนำ้หลกัของแอพพลิเคชัน่ 

2. หนำ้ สมคัรสมำชิก  ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งใส่ Username Password E-mail เพื่อสมคัรสมำชิก 
ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 2 

 

 
  
รูปท่ี  2  หนำ้ สมคัรสมำชิก 
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3.  เม่ือกดเขำ้มำหนำ้ปุ่ ม Sign in จะเขำ้มำสู่หนำ้ Menu  ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 3 
 

 
 
รูปท่ี  3  หนำ้ Menu  
 

4.  หนำ้เมนูแบบทดสอบกบัผูจ้ดัท ำและจะมีบทเรียนแบ่งเป็นหมวดหมู่ป้ำยอยู ่7 เมนู ใน
หมวดหมู่ของแต่ละป้ำยจะแบ่งเป็นบทเรียน 1 ถึง 2 บท ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 4 

 

 
  
รูปท่ี  4  หนำ้เมนูบทเรียน 
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5.  เม่ือคลิกปุ่ มเมนูบทเรียน 1 หรือ 2 ของแต่ละหมวดหมู่ป้ำย จะขึ้นหนำ้เน้ือหำบทเรียน
ขึ้นมำโดภำพและเสียงประกอบ  ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 5 

 

 
 
รูปท่ี  5  หนา้เนือ้หาของแต่ละบทเรียน 

 
 6.  เม่ือกดปุ่ ม แบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบแบบยำกและแบบง่ำย ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 6 

 
 

 
 
รูปท่ี  6  หนำ้เมนูแบบทดสอบแบบยำกกบัง่ำย 
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7.  เม่ือกดปุ่ ม Easy จะขึ้นหนำ้หมวดหมู่ของแต่ละแบบทดสอบ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 7 
 

 
 
รูปท่ี  7 หนำ้เมนูแบบทดสอบแบบง่ำยแบ่งแต่ละหมวดหมู่ 
 

8.  เม่ือกดเขำ้ไปท ำแบบทดสอบของแต่ละหมวดหมู่แบบง่ำย จะขึ้นแบบทดสอบตวัเลือก
ขึ้นมำดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 8 
 

 
 
รูปท่ี  8 หนำ้แบบทดสอบแบบง่ำย 
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9.  เม่ือกดปุ่ ม Hard จะขึ้นหนำ้แบบทดสอบแบบยำกเฟังเสียงและเติมค ำดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 9 
 

 
 
รูปท่ี  9 หนำ้เมนูของแต่ละหมวดหมู่แบบทดสอบแบบยำก 
 

10.  เม่ือกดปุ่ ม Ranking ดูคะแนน จะขึ้นหนำ้จดัล ำดบัจำกคนท่ีไดค้ะแนนรวมท่ีมำกไป
นอ้ยดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 10 
 

 
 
รูปท่ี  10 หนำ้จดัล ำดบัคะแนน 
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11.  เม่ือกดท่ีช่ือแต่ละล ำดบัจะขึ้นคะแนนของแต่ละหมวดหมู่ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 11 
 

 
 
รูปท่ี  11 หนำ้คะแนนของแต่ละหมวดหมู่ 
 
 12. เม่ือคลิกท่ีเมนู Provider จะเขำ้ไปสู่หนำ้ขอ้มูลของผูจ้ดัท ำ ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี  12 

 

 

 

รูปท่ี  12  หนำ้ผูจ้ดัท ำ 
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ภำคผนวก ง 
 

ประวติัผูเ้ขียน 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   นำยอคพล โพธ์ิปี 
วนัเดือนปีเกิด   27 กนัยำยน พ.ศ.2542 
สถำนท่ีเกิด   กรุงเทพมหำนคร 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 64/103 ถนนรำมค ำแหง2  นิรันดร์เรซิเดนซ์3 เขตประเวศ  

แขวงดอกไม ้ จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 10250 
สถำนท่ีศึกษำ   วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 
 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.  2554-2556   โรงเรียนบำ้นหนองบอน 
พ.ศ.  2556-2558   โรงเรียนอรรถวิทย ์
พ.ศ. 2560 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร  
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั  ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร  
ผลงำนและกิจกรรม 
พ.ศ. 2559 เขำ้ร่วมอบรมเร่ือง ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
พ.ศ. 2559 เป็นตวัแทน PR Junior แนะน ำวิทยำลยั 
พ.ศ. 2560   เขำ้ร่วมโครงกำร IT CAMP เร่ือง IOT 
พ.ศ  2560   เป็นตวัแทนเขำ้ร่วมแข่งขนัพิมพดี์ดภำยใน ภำษำไทย 
พ.ศ. 2561   เป็นตวัแทนเขำ้ร่วมแข่งขนัพิมพดี์ดภำยใน ภำษำองักฤษ 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   นำงสำวอภิธญำ ศรีวฒัน์ 
วนัเดือนปีเกิด   26 สิงหำคม พ.ศ.2542 
สถำนท่ีเกิด   สมุทรปรำกำร 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 172/1 ต ำบลคลองด่ำน อ ำเภอบำงบ่อ ถนนสุขมุวิทสำยเก่ำ 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 
สถำนท่ีศึกษำ   วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร  
 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.  2557   โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบวิทยำลยั สมุทรปรำกำร 

พ.ศ. 2560 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร  

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั  ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง  สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศ
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร  

ผลงำนและกิจกรรม 
พ.ศ. 2559 เขำ้ร่วมอบรมเร่ือง ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร 
พ.ศ. 2559 เป็นตวัแทน PR Junior แนะน ำวิทยำลยั 
พ.ศ. 2560   เขำ้ร่วมโครงกำร IT CAMP เร่ือง IOT 
 
 
 


