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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          เน่ืองจำกในปัจจุบนั เทคโนโลยีเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้นมีควำมกำ้วหน้ำเป็นอย่ำงมำก จน
มำถึงยุคปัจจุบนั Smart Home เทคโนโลยีไร้สำยท่ีจะช่วยให้เรำนั้นสำมำรถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ
ทุกอย่ำงภำยในบำ้นได ้และแมก้ระทัง่กำรตรวจจบัควำมผิดปกติ ดว้ยระบบรักษำควำมปลอดภยั
ภำยในบำ้น กำรใชเ้ทคโนโลยไีร้สำยเขำ้มำดูแลบำ้นหรือ Smart Home เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีเขำ้มำมี
บทบำทภำยในชีวิตประจ ำวนัของทุกคนมำกขึ้นทุกวนั  
       ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัของ Smart Home ในปัจจุบนั  ซ่ึงสำมำรถสั่งกำรอุปกรณ์
เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต จึงไดน้ ำมำใส่ในตวัโครงกำร Smart Home น้ีจนเกิด
มำเป็น Application for Control the house lights over the internet ท่ีใชแ้อพพลิเคชนัสั่งกำรอุปกรณ์
เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และแจง้เตือนเม่ือมีกำรเขำ้สู่ระบบลม้เหลวผ่ำนแอพ
พลิเคชนั  ท่ีจะช่วยควบคุมกำรท ำงำนของระบบไฟในบำ้น ทั้งน้ีแอพพลิเคชันสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-
ปิดไฟภำยในบำ้นมีควำมทนัสมยั  สำมำรถควบคุมไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต  อีกทั้ง
แอพพลิเคชนัน้ียงัสำมำรถแจง้เตือนเม่ือมีกำรสแกนลำยน้ิวมือเขำ้ท่ีประตูบำ้น  และเม่ือมีกำรสแกน
ลำยน้ิวมือเขำ้สู่ระบบลม้เหลวแอพพลิเคชันก็สำมำรถแจง้เตือนไดเ้ช่นกนั  เพื่อเพิ่มควำมปลอดภยั
ให้กับผูใ้ช้งำน เน่ืองจำกเทคโนโลยีในปัจจุบนัมีควำมทนัสมยัมำกยิ่งขึ้น ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงน ำ
เทคโนโลยีมำผสมผสำนกับแอพพลิเคชันควบคุมกำรท ำงำน จนเกิดเป็น Control Application 
เช่นเดียวกนักบั Smart Home เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้น ให้ง่ำยต่อ
กำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น  แอพพลิเคชนัสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  
จะช่วยให้กำรคุมไฟภำยในบำ้นให้ดูทนัสมยั  อีกทั้งสะดวกสบำยต่อกำรควบคุมไฟภำยในบำ้นได้
ยิง่ขึ้นอีกดว้ย 
          ดงันั้น กำรจดัท ำแอพพลิเคชันสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
จึงเป็นโครงกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำได้จดัท ำเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัขึ้นช่วยในกำรพฒันำ
แอพพลิเคชนัควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต และสำมำรถดูสถำนะกำร
ท ำงำนของไฟภำยในบำ้นไดอี้กดว้ย  ทำงคณะผูจ้ดัท ำมุ่งเนน้ไปในทำงสร้ำงควำมสะดวกสบำยต่อ
กำรควบคุมไฟภำยบำ้นและควำมสร้ำงควำมทนัสมยัดว้ยกำรสั่งผำ่นอินเตอร์เน็ต  ไม่วำ่จะอยู่ท่ีไหน
ก็สำมำรถควบคุม ดูสถำนะไฟภำยในบำ้นไดอี้กดว้ย  ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงเล็งเห็นว่ำโครงกำรแอพ
พลิเคชนัสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต เสริมสร้ำงทกัษะกำรเขียนแอพพลิเค
ชนัของคณะผูจ้ดัท ำ ใหเ้ยำวชนรุ่นใหม่ไดน้ ำไปพฒันำต่อยอดอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด



1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1 เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
 1.2.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรสั่งกำร ควบคุมไฟในบำ้นผำ่นแอพพลิเคชัน่ 
 1.2.3 เพื่อดูสถำนะของกำรท ำงำนไฟต่ำง ๆ ภำยในบำ้น  
 
1.3 ขอบเขตของโครงการ  
 1.3.1 สำมำรถใชแ้อพพลิเคชนัสั่งกำรควบคุม เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นได ้
 1.3.2 สำมำรถใชแ้อพพลิเคชนัดูสถำนะ เปิด–ปิด กำรท ำงำนของไฟภำยในบำ้นได ้
 1.3.3 แอพพลิเคชันสำมำรถแจ้งเตือนเม่ือมีกำรสแกนลำยน้ิวมือและแจ้งเตือนเม่ือมีกำรเข้ำสู่ระบบ
ลม้เหลวท่ีประตูบำ้น 
 
1.4 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.4.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
1.4.2 จดัท ำรูปเล่มเสนอร่ำงโครงกำร 
1.4.3 เสนอร่ำงโครงกำร 
1.4.4 แกไ้ขเสนอร่ำงโครงกำร 
1.4.5 ส่งเสนอร่ำงโครงกำรท่ีแกไ้ขแลว้  
1.4.6 ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัท ำแอพพลิเคชนัสั่งกำรควบคุม เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นและจดัท ำบทท่ี 1 
1.4.7 รวบรวมขอ้มูลในดำ้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในกำรควบคุมกำรท ำงำน และจดัท ำบทท่ี 2 

 1.4.8 วำงแผนกำรท ำงำนกระจำยงำนแบ่งกำรท ำงำนเป็นส่วน ๆ  
 1.4.9 ท ำช้ินงำน และจดัท ำบทท่ี 3 
 1.4.10 ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนัสั่งกำรควบคุมเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นวำ่เป็นไปตำมท่ีวำงแผน
ไวห้รือไม่ และจดัท ำบทท่ี 4 
 1.4.11 แกไ้ขตวัช้ินงำน และจดัท ำบทท่ี 5 
 1.4.12 จดัท ำรูปเล่มโครงกำรฉบบัสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 เร่ิมตน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

A 

แกไ้ข เสนอ 

จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 

คิดหวัขอ้โครงกำร 
โครงกำร 

ศึกษำขอ้มูลกำรจดัท ำแอพพลิเคชนัสั่งกำรควบคุม เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้น  และจดัท ำบทท่ี 1 

วำงแผนกำรท ำงำนกระจำยงำนแบ่งกำรท ำงำนเป็นส่วน ๆ   

A 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

รวบรวมขอ้มูลในดำ้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในกำร  และจดัท ำบทท่ี 2  
      ควบคุมกำรท ำงำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)  

เสนอ แกไ้ข 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

ส้ินสุด 

ท ำช้ินงำน  และจดัท ำบทท่ี 3 

ทดสอบกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนัสั่งกำรควบคุม เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นและจดัท ำบทท่ี 4 

จดัท ำบทท่ี 5  และท ำรูปเล่มโครงกำรทั้งหมด 
 



1.5  ระยะเวลาการท าโครงการ 
 ตำรำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรน้ีใชร้ะยะเวลำในกำรพฒันำ ตั้งแต่เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
กุมภำพนัธ์ 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 คิดหวัขอ้โครงกำร 
 

        

2 
จัดท ำเอกสำรแบบ
เสนอร่ำงโครงกำร 

 

        

3 เสนอโครงกำร 
 

        
4 วำงแผนงำน          
5 จดัท ำเอกสำรบทท่ี1          

6 
วำงแผนกำรท ำงำน  
และจดัท ำบทท่ี 3 

         

7 
รวบรวมขอ้มูล และ
จดัท ำบทท่ี 2 

         

8 
เขียนโปรแกรม 
ควบคุมกำรท ำงำน  
และจดัท ำบทท่ี 4 

         

9 
ทดสอบกำรท ำงำน 
และจดัท ำบทท่ี 5 

         

10 
แก้ไขข้อผิดพลำด
ของแอพพลิเคชนั 

         

11 
ตรวจสอบคว ำม
เรียบร้อย 

         

13 
จดัท ำเอกสำรฉบบั
สมบูรณ์ 

         

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 



 1.6.1 ไดศึ้กษำกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนัสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 1.6.2 เพิ่มสร้ำงควำมสะดวกสบำยต่อกำรควบคุมต่อกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นใหท้นัสมยัในกำรใชง้ำน 
 1.6.3 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำ
โครงกำร 
 
1.7  งบประมาณท่ีใช้ในการท าโครงการ 
 1.7.1  ค่ำหมึกพิมพเ์อกสำร 1,500  บำท 
 1.7.2  กระดำษ A4   500     บำท 
  รวม   2,000  บาท 
 
 
  



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
 ในกำรศึกษำผลงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำงแอพพลิเคชนัสั่งการอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้นผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต (Application for Control the house lights over the internet)  ซ่ึงนับว่ำเป็นองค์ประกอบ
หน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัมำก จะท ำใหโ้ครงกำรมีควำมครบถว้นสมบูรณ์มำกยิง่ขึ้น 
  คณะผูจ้ดัท ำไดแ้บ่งเอกสำรและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี 
    2.1  ควำมตอ้งกำรของระบบท่ีเหมำะสม 
    2.2  ทฤษฎีระบบปฏิบติักำรAndroid 

2.3  หลกักำรใชสี้ในกำรออกแบบแอพลิเคชนั 
2.4  หลกักำรในกำรออกแบบแอพพลิเคชนั 

    2.5  หลกักำรออกแบบโลโก ้
    2.6  เทคนิคกำรแต่งภำพ 

2.7  ทฤษฎีโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8  สร้างฐานขอ้มูลใหแ้อพพลิเคชนั 
2.9  สร้าง RESTful API Server 

 
2.1  ความต้องการของระบบท่ีเหมาะสม 
  2.1.1  ระบบปฏิบติักำรของ Android 4.0 ขึ้นไป 
  2.1.2  แรมขั้นต ่ำ 1 GB 
  2.1.3  พื้นท่ีท่ีใชไ้ม่เกิน 150 MB 
  2.1.4  จอขนำด 4.7-5.0 น้ิว 
 
2.2  ทฤษฎีระบบปฏิบัติการAndroid 
 ในโลกของกำรติดต่อส่ือสำรในปัจจุบันไดมี้กำรพฒันำท่ีกำ้วหนำ้เป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรส่ือสำร
แบบไร้สำย ท่ีไดมี้กำรพฒันำควำมเร็วในกำรรับส่งขอ้มูลท่ีสูงขึ้น จำกเดิมท่ีมีกำรส่งไดเ้พียงขอ้ควำมสั้น
(SMS :Short Message Service) และ MMS(Multimedia Messaging Service) ปัจจุบนัสำมำรถท ำกำรโทรศพัท์
แบบเห็นหนำ้คู่สนทนำกนัได ้(Video Call) แต่ตอ้งผำ่นทำงระบบของวำยฟำย Wi-Fi (wireless fidelity) หรือ 
ระบบ 3G (Third Generation of Mobile Telephone) ซ่ึงส ำหรับประเทศไทยแลว้ อุปกรณ์มือถือ และอุปกรณ์
พกพำ ส่วนมำกในตลำดจะรองรับระบบกำรรับส่งขอ้มูลควำมเร็วสูงเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และไดรั้บควำม
นิยมจำกผูใ้ช้งำนเป็นจ ำนวนมำก โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท่ีมีอยู่ในทอ้งตลำด จะมีระบบปฏิบติักำรเป็นของ
ตวัเอง ท่ีไม่เหมือนกบัระบบปฏิบติักำรท่ีอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC : Personal Computer) ส่งผลให้
แนวทำงในกำรพัฒนำโปรแกรม เพื่อน ำไปใช้งำนบนอุปกรณ์เหล่ำนั้ นยุ่งยำก และหลำกหลำยขึ้ น



ระบบปฏิบัติกำรบนอุปกรณ์ดังกล่ำว มีอยู่หลำยตัวกันเช่น Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, 
Symbian, webOS, MeeGo และ QNX เป็นต้น โดยลักษณะของระบบปฏิบติักำรข้ำงต้น ส่วนมำกจะเป็น
ประเภทไม่เปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Closed Source) ซ่ึงหมำยควำมว่ำ ระบบปฏิบัติกำรดังกล่ำว ไม่
สำมำรถน ำมำศึกษำ ดดัแปลงกำรท ำงำนของระบบปฏิบติักำรเพื่อน ำไปใชง้ำนตำมท่ีตอ้งกำรได ้ท ำให้เกิด
ควำมไม่สะดวกในกำรพฒันำ และกำรพฒันำจะถูกก ำหนดทิศทำงโดยบริษทัเจำ้ของลิขสิทธ์ิ 
 2.2.1 โครงสร้ำงของแอนดรอยด ์
   กำรท ำควำมเข้ำใจโครงสร้ำงของระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ ถือว่ำเป็นส่ิงส ำคญัเพรำะถำ้
นักพฒันำโปรแกรม สำมำรถมองภำพโดยรวมของระบบไดท้ั้งหมด จะให้สำมำรถเขำ้ใจถึงกระบวนกำร
ท ำงำนได้ดียิ่งขึ้ น และสำมำรถน ำไปช่วยในกำรออกแบบโปรแกรมท่ีต้องกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

 
รูปท่ี 2.1  โครงสร้ำงของแอนดรอยด ์  ท่ีมา : (http://kissana362.blogspot.com/) 
 
   2.2.1.1  Applications  
              ส่วน Application หรือส่วนของโปรแกรมท่ีมีมำกับระบบปฏิบัติกำร หรือเป็นกลุ่มของ
โปรแกรมท่ีผูใ้ชง้ำนไดท้ ำกำรติดตั้งไว ้โดยผูใ้ชง้ำนสำมำรถเรียกใชโ้ปรแกรมต่ำงๆไดโ้ดยตรง ซ่ึงกำรท ำงำนของ
แต่ละโปรแกรมจะเป็นไปตำมท่ีผูพ้ฒันำโปรแกรมไดอ้อกแบบและเขียนโคด้โปรแกรมเอำไว ้
   2.2.1.2  Application Framework  
                    เป็นส่วนท่ีมีกำรพฒันำขึ้นเพื่อให้นักพฒันำสำมำรถพฒันำโปรแกรมได้สะดวก และมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้ น โดยนักพัฒนำไม่จ ำเป็นต้องพัฒนำในส่วนท่ีมีควำมยุ่งยำกมำกๆ เพียงแค่
ท ำกำรศึกษำถึงวิธีกำรเรียกใชง้ำน Application Framework ในส่วนท่ีตอ้งกำรใชง้ำน แลว้น ำมำใชง้ำน ซ่ึงมี

http://kissana362.blogspot.com/


หลำยกลุ่มดว้ยกนั ตวัอยำ่งเช่น 
    2.2.1.2.1  Activities Manager  เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งท่ีจดักำรเก่ียวกบัวงจรกำรท ำงำนของ
หนำ้ต่ำงโปรแกรม(Activity) 

2.2.1.2.2  Content Providers เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่ง ท่ีใชใ้นกำรเขำ้ถึงขอ้มูลของโปรแกรม
อ่ืน และสำมำรถแบ่งปันขอ้มูลใหโ้ปรแกรมอ่ืนเขำ้ถึงได ้

 2.2.1.2.3  View System เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งท่ีเก่ียวกบักำรจดักำรโครงสร้ำงของหน้ำจอท่ี
แสดงผลในส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้ำน (User Interface) 

2.2.1.2.4  Telephony Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งท่ีใชใ้นกำรเขำ้ถึงขอ้มูลดำ้นโทรศพัท ์
เช่นหมำยเลขโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 2.2.1.2.5  Resource Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งในกำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีเป็น ข้อควำม, 
รูปภำพ 

2.2.1.2.6  Location Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่งท่ีเก่ียวกับต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ ท่ี
ระบบปฏิบติักำรไดรั้บค่ำจำกอุปกรณ์ 

 2.2.1.2.7  Notification Manager เป็นกลุ่มของชุดค ำสั่ง ท่ีจะถูกเรียกใช้เ ม่ือโปรแกรม 
ตอ้งกำรแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้ำน ผำ่นทำงแถบสถำนะ(Status Bar) ของหนำ้จอ 
    2.2.1.3 Libraries 
          เป็นส่วนของชุดค ำสั่งท่ีพฒันำดว้ย C/C++ โดยแบ่งชุดค ำสั่งออกเป็นกลุ่มตำมวตัถุประสงค์
ของกำรใช้งำน เช่น Surface Manage จดักำรเก่ียวกับกำรแสดงผล, Media Framework จดักำรเก่ียวกับกำร
กำรแสดงภำพและเสียง , Open GL | ES และ SGL จัดกำรเก่ียวกับภำพ 3มิติ และ 2มิติ, SQLlite จัดกำร
เก่ียวกบัระบบฐำนขอ้มูล เป็นตน้ 
   2.2.1.4  Android Runtime 
              จะมี Darvik Virtual Machine ท่ีถูกออกแบบมำ เพื่อใหท้ ำงำนบนอุปกรณ์ท่ีมี หน่วยควำมจ ำ
(Memmory), หน่วยประมวลผลกลำง(CPU) และพลงังำน(Battery)ท่ีจ ำกดั ซ่ึงกำรท ำงำนของ Darvik Virtual 
Machine จะท ำกำรแปลงไฟล์ท่ีต้องกำรท ำงำน ไปเป็นไฟล์ .DEX ก่อนกำรท ำงำน เหตุผลก็เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นเม่ือใชง้ำนกบั หน่วยประมวลผลกลำงท่ีมีควำมเร็วไม่มำก ส่วนต่อมำคือ Core Libraries 
ท่ีเป็นส่วนรวบรวมค ำสั่งและชุดค ำสั่งส ำคญั โดยถูกเขียนดว้ยภำษำจำวำ (Java Language) 
 

 2.2.1.5  Linux Kernel  
      เป็นส่วนท่ีท ำหน้ำท่ีหัวใจส ำคญั ในจดักำรกบับริกำรหลกัของระบบปฏิบติักำร เช่น เร่ือง

หน่วยควำมจ ำ พลงังำน ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่ำงๆ ควำมปลอดภยั เครือข่ำย โดยแอนดรอยด์ไดน้ ำเอำส่วนน้ีมำ
จำกระบบปฏิบติักำรลินุกซ์ รุ่น 2.6 (Linux 26. Kernel) ซ่ึงไดมี้กำรออกแบบมำเป็นอยำ่งดี 
  2.2.2  ขอ้เด่นของระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์ 



   เน่ืองจำกระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว และมีส่วนแบ่งตลำดของ
อุปกรณ์ด้ำนน้ี ขึ้ นทุกขณะ ท ำให้กลุ่มผู ้ใช้งำน และกลุ่มนักพัฒนำโปรแกรม ให้ควำมส ำคัญกับ
ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยดเ์พิ่มมำกขึ้น   เม่ือมองในดำ้นของกลุ่มผลิตภณัฑ ์บริษทัท่ีมีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
รุ่นใหม่ ไดมี้กำรน ำเอำระบบปฏิบัติกำรแอนดรอยด์ไปใชใ้นสินคำ้ของตนเอง พร้อมทั้งยงัมีกำรปรับแต่งให้
ระบบปฏิบติักำรมีควำมสำมำรถ กำรจดัวำง โปรแกรม และลูกเล่นใหม่ๆ ท่ีแตกต่ำงจำกคู่แข่งในทอ้งตลำด 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ กลุ่มสินคำ้ท่ีเป็น มือถือรุ่นใหม่ (SmartPhone) และอุปกรณ์จอสัมผสั (Touch Screen) โดย
มีคุณลกัษณะแตกต่ำงกันไป เช่นขนำดหน้ำจอ ระบบโทรศพัท์ ควำมเร็วของหน่วยประมวลผล ปริมำณ
หน่วยควำมจ ำ แมก้ระทัง่อุปกรณ์ตรวจจบัต่ำงๆ(Sensor)หำกมองในดำ้นของกำรพฒันำโปรแกรม ทำงบริษทั 
Google ได้มีกำรพฒันำ Application Framework ไวส้ ำหรับนักพฒันำใช้งำน ได้อย่ำงสะดวก และไม่เกิด
ปัญหำเม่ือน ำชุดโปรแกรมท่ีพฒันำขึ้นมำ ไปใชก้บัอุปกรณ์ท่ีมีคุณลกัษณะต่ำงกนั เช่นขนำดจออุปกรณ์ ไม่
เท่ำกนั ก็ยงัสำมำรถใชง้ำนโปรแกรมไดเ้หมือนกนั เป็นตน้ รู้หรือไม่ระบบ Android มีมำแลว้ทั้งหมด 21 รุ่น 
แม้ว่ำเวอร์ชั่น Android ในปัจจุบันจะอยู่ท่ี  5.0 แต่ในควำมเป็นจริงระบบ Android ได้ออกอัพเดทระบบ
มำแลว้ทั้งหมด 20 รุ่น และแต่ละรุ่นก็จะมีช่ือเรียกเป็นขนมหวำนเรียงตำมอีกษรภำษำองักฤษ ซ่ึงปัจจุบนัได้
เดินทำงมำถึง 
   2.2.2.1  Android 1.0 
                    ระบบ Android สมำร์ทโฟนเคร่ืองแรกท่ีใช้  Android ก็คือ HTC Dream สเปคคร่ำวๆ 
หนำ้จอ 3.2 น้ิว ซีพียู 528 MHz แรม  256 MB ..ท่ีคือสเปค Android เคร่ืองแรกของโลกนะ ฟังชัน่กำรใชง้ำน 
Android สมยันั้นมีเพียงกำรใช้งำนพื้นท่ีฐำนท่ีครบครัน เช่น โหลดแอพจำกมำเก็ต ท่องเว็บ ถ่ำยรูป รับส่ง
อีเมล ์ดุแผนท่ี ตั้งนำฬิกำปลุก และบริกำรอ่ืนๆจำก Google 
 

 
 
รูปท่ี 2.2  Androind 1.0  ท่ีมา : (https://www.computerworld.com) 
 
   2.2.2.2  Android 1.1 
                    ต่อมำมีกำรอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ในเดือนกุมภำพันธ์ 2552 เพิ่มฟังชั่นเข้ำมำเล็กน้อย 
เช่น บนัทึกส่ิงท่ีแนบในขอ้ควำม รำยละเอียดของสถำนในแผนท่ีมีมำกขึ้น 
 



 
 
รูปท่ี 2.3  Androind 1.1 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com) 
 
   2.2.2.3  Android 1.5 Cupcake 
          เป็นคร้ังแรกท่ี Android มีช่ือเล่นอย่ำงเป็นทำงกำรนั่นก็คือ Cupcake เป็นช่ือขนม และ 
Android รุ่นต่อๆมำก็เป็นช่ือขนมหมด รุ่นน้ีเปิดตวัเม่ือ เมษำยน 2552 Android เวอร์ชัน่น้ีเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มำ
มำกมำย เช่น อพัโหลดวิดีโอขึ้น YouTube ได,้ รองรับวิดเจ็ต, รองรับแอพคียบ์อร์ด ฯลฯ 
 

 
 
รูปท่ี 2.4  Androind 1.5 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com) 
 
 2.2.2.4  Android 1.6 Donut 
      ผมเพิ่งจะมำใช้มือถือ Android คร้ังแรกก็คือรุ่นน้ีแหล่ะ ส่วนเคร่ืองแรกท่ีผมใช้ก็
คือ Welcome a66 รุ่นน้ีจดัว่ำเป็นต ำนำนเลยนะ เพรำะท ำออกมำไดล่ื้นมำก ใครๆก็ชมว่ำล่ืนเกือบเท่ำ iPhone 
ส ำหรับ Android รุ่นน้ีเปิดตวัเม่ือ กนัยำยน 2552 มีฟีเจอร์ท่ีน่ำสนใจหลำยอย่ำง เช่น สำมำรถคน้หำรำยกำร
ดว้ยเสียง รับฟังเสียงไดห้ลำยภำษำ เลือกรูปท่ีจะลบไดห้ลำยรูป ปรับปรุงควำมเร็วกลอ้ง เป็นตน้ 
 

https://www.computerworld.com/article/3235946/android/android-versions-a-living-history-from-1-0-to-today.html


 
 
รูปท่ี 2.5  Androind 1.6 ท่ีมา : (https://www. computerworld.com ) 
 
 2.2.2.5  Android 2.0 Eclair 
                    Android รุ่นน้ีเปิดตัวเม่ือเดือนตุลำคม 2552 หำกกับรุ่นก่อนแค่เดือนเดียว แต่มีฟีเจอร์
มำกมำย เช่น รองรับบลูทูธ 2.1 แป้นพิมพมี์ระบบเดำค ำอจัฉริยะ ใชภ้ำพพื้นหลงัเป็นภำพเคล่ือนไหวได ้ฯลฯ 
แต่ Android รุ่นน้ีมีใหอ้พัเดทเฉพำะในอเมริกำเท่ำนั้น 
 2.2.2.5  Android 2.0 Eclair 
                    Android รุ่นน้ีเปิดตัวเม่ือเดือนตุลำคม 2552 หำกกับรุ่นก่อนแค่เดือนเดียว แต่มีฟีเจอร์
มำกมำย เช่น รองรับบลูทูธ 2.1 แป้นพิมพมี์ระบบเดำค ำอจัฉริยะ ใชภ้ำพพื้นหลงัเป็นภำพเคล่ือนไหวได ้ฯลฯ 
แต่ Android รุ่นน้ีมีใหอ้พัเดทเฉพำะในอเมริกำเท่ำนั้น 
 

 
รูปท่ี 2.6  Androind 2.0 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com ) 
 

https://www.computerworld.com/article/3235946/android/android-versions-a-living-history-from-1-0-to-today.html
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 2.2.2.6  Android 2.0.1 Eclair 
                    เปิดตวัเม่ือเดือน ธนัวำคม 2552 เป็นรุ่นแกบ้ัก๊ 

 
รูปท่ี 2.7  Androind 2.0.1  ท่ีมา :(https://www.computerworld.com ) 
 
2.2.2.7  Android 2.1 Eclair 
      เปิดตวัเม่ือเดือน มกรำคม 2553 เป็นรุ่นแกบ้ัก๊เช่นกนั แต่รุ่นน้ีมีใหอ้พัเดทกนัทัว่โลก 
 

 
 
รูปท่ี 2.8  Androind 2.1 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com) 
 
 2.2.2.8  Android 2.2 Froyo 
       เปิดตวัเดือนพฤษภำคม 2553 น่ีคือ Android ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงจนท ำให้ระบบมีควำมน่ำ
ใชข้ึ้นมำก กำรท ำงำนของเคร่ืองเร็วขึ้น แชร์ไวไฟใหเ้พื่อนได ้และฟีเจอร์ท่ีน่ำสนใจท่ีสุดคือ “รองรับหน้ำจอ
ขนำด 4 น้ิว” ท ำให ้Android รุ่นหลงัๆเร่ิมมีหนำ้จอขนำดใหญ่ขึ้น 
 

https://www.computerworld.com/article/3235946/android/android-versions-a-living-history-from-1-0-to-today.html
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รูปท่ี 2.9 Androind 2.2 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com) 
 
 2.2.2.9  Android 2.3 gingerbread 
       เปิดตน้เดือนธันวำคม 2553 รุ่นน้ีมีกำรปรับหน้ำตำกำรใชง้ำนให้ดูทนัสมยัมำกขึ้น รองรับ
หน้ำจอขนำดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนของระบบ เป็นตน้ Android 2.3.3 gingerbread เปิดตัว
กุมภำพนัธ์ 2554 ควำมเปล่ียนแปลงของรุ่นน้ีคือรองรับวิดีโอคอล รองรับ 4G ปรับปรุงกลอ้ง และแก้บัก๊
ต่ำงๆ 
 

 
 
รูปท่ี  2.10 Androind 2.3 ท่ีมา : (https://www.computerworld.com ) 
 
2.3  หลกัการใช้สีในการออกแบบแอพลเิคชัน 
 กำรใชสี้นั้นเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกในกำรแอพลิเคชนั กำรเลือกสีให้เขำ้กบัเน้ือหำของแอพลิเคชนั จะท ำ
ให้แอพลิเคชนัมีควำมน่ำเช่ือถือมำกยิ่งขึ้น และยงัส่งผลอย่ำงมำกกบัควำมสวยงำม กำรใชสี้ในกำรออกแบบ
งำนออกมำนั้น อยู่ท่ีนักออกแบบมีจุดมุ่งหมำยใด ท่ีจะสร้ำงควำมสนใจต่อผลงำนเพื่อส่งต่อให้ผูดู้เพื่อให้
เขำ้ถึงจุดหมำยท่ีตนตอ้งกำร หลกัของของกำรใชสี้มีดงัน้ี 
  2.3.1  วงจรสี (Colour Wheel) 
   วงจรสี คือ สีท่ีเกิดจำกกำรผสมกนัเป็นคู่ เร่ิมตั้งแต่ แม่สี 3 สี แลว้เกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมำ จนครบ
วงจร จะไดสี้ทั้งหมด 12 สี ซ่ึงแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 

https://www.computerworld.com/article/3235946/android/android-versions-a-living-history-from-1-0-to-today.html
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  2.3.2  สีขั้นท่ี 1 (Primary Colours)  
 คือแม่สี 3สีไดแ้ก่ สีแดง เหลือง และน ้ำเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปท่ี 2.11  สีหลกั  ท่ีมา : (http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm) 
 
  2.3.3  สีขั้นท่ี2 (Secondary Colours) 
   คือ สีท่ีเกิดจำกกำรผสมกนัเป็นคู่ๆ ระหวำ่งแม่สี 3 สี จะ ไดสี้เพิ่มขึ้นอีก 3สี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.12  สีรอง ท่ีมา : (http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm) 
 
  2.3.4  สีขั้นท่ี3 (Tertiary Colours)   

http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm
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   คือ สีท่ีเกิดจำกกำรผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่ำงแม่สี 3 สี กับสีขั้นท่ี 2 จะได้สีเพิ่มขึ้ นอีก 6สี 
สีกลำง (Neutral Colour) คือ สีท่ีเกิดกำรผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3สี ผสมกนั จะไดสี้เทำแก่สีทั้ง 3
ขั้น เม่ือน ำมำจดัอยูเ่ป็นวงจรจะไดล้กัษณะเป็นวงลอ้สี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.13  สีระดบักลำง ท่ีมำ : (http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm) 
 
  2.3.5  สีตรงขำ้ม (ComprementaryColour) 
        สีตรงขำ้ม หมำยถึง สีท่ีอยู่ในต ำแหน่งตรงขำ้มกนัในวงจรสี และมีกำรตดักนัอย่ำงเด่นชดัซ่ึงจะ
ใหค้วำมรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั หำกน ำมำผสมกนัจะไดสี้กลำง (เทำ) ซ่ึงมีทั้งหมด 6คู่ ไดแ้ก่ 

2.3.5.1   สีเหลือง ตรงขำ้มกบั สีม่วง 
2.3.5.2 สีแดง ตรงขำ้มกบั สีเขียว 
2.3.5.3  สีน ้ำเงิน ตรงขำ้มกบั สีส้ม 
2.3.5.4  สีเขียวเหลือง ตรงขำ้มกบั สีม่วงแดง 
2.3.5.5  สีส้มแดง ตรงขำ้มกบั สีเขียวน ้ำเงิน 
2.3.5.6  สีม่วงน ้ำเงิน ตรงขำ้มกบั สีส้มเหลือง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm


รูปท่ี 2.14  สีระดบัทำ้ยสุด  ท่ีมำ : (http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm) 
 
  2.3.6 วรรณะของสี 
   แบ่งตำมควำมรู้สึกดำ้นอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ 
   2.3.6.1 สีวรรณะร้อน (Warm Tone)ประกอบดว้ยสีเหลือง,ส้มเหลือง, ส้ม,ส้มแดง, 
แดงและม่วงแดง 
   2.3.6.2 สีวรรณะเยน็ (Cool Tone)ประกอบดว้ยสีม่วง, ม่วงน ้ำเงิน, น ้ำเงิน, เขียวน ้ำ 
เงิน, เขียวและเขียวเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.15  สีระดบัทำ้ยสุด  ท่ีมำ : (http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm) 
 
   2.3.6.3  วรรณะร้อน (warm tone)  ให้กำรมีอิทธิพล ต่อควำมรู้สึกตื่นเต้น และเร้ำใจ
กระฉับกระเฉง ถือว่ำเป็นวรรณะร้อน   
   2.2.6.4  วรรณะเย็น (cool tone)  เย ็นตำให้ควำมรู้สึก สงบ สดช้ืนใช้สีแต่ละคร้ังควร
ใช้สีวรรณะเดียวในภำพทั้ งหมดเพรำะจะท ำให้ภำพควำมเป็นอ ันหน่ึงอ ัน เดียวก ัน ( เอกภำพ) 
กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตำมได้มำก  
  2.3.7  สีท่ีใชใ้นงำนดำ้นกรำฟิกทัว่ไป มี 4 ระบบ คือ 
   2.3.7.1  RGB  เป็นระบบสีท่ีประกอบด้วยแม่สี 3 สี คือ แดง (Red),เขียว  (Green) และน ้ ำเงิน( 
Blue) เม่ือน ำมำผสมผสำนกนัท ำให้เกิดสีต่ำง ๆ บนจอคอมพิวเตอร์มำกถึง 16.7 ลำ้นสี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสีท่ีตำ
เรำมองเห็นปกติ สีท่ีไดจ้ำกกำรผสมสีขึ้นอยูก่บัควำมเขม้ของสี โดยถำ้สีมีควำมเขม้มำก เม่ือน ำมำผสมกนัจะ
ท ำใหเ้กิดเป็นสีขำว จึงเรียกระบบสีน้ีวำ่แบบ Additive หรือกำรผสมสีแบบบวก  
 

http://www.vorabhasd.co.th/Adv_Col_Wheel.htm
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 รูปท่ี  2.16  สี  RGB ท่ีมำ : (https://sites.google.com/wbicomputergraphics/rabb-si-color-model) 
 
   2.3.7.2  CMYK  เป็นระบบสีท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพท่ี์พิมพอ์อกทำงกระดำษหรือวสัดุผิวเรียบอ่ืน ๆ 
ซ่ึงประกอบดว้ย สีหลกั 4 สี คือ สีฟ้ำ (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีด ำ (Black) เม่ือ
น ำมำผสมกนัจะเกิดสีเป็นสีด ำ แต่จะไม่ด ำสนิท เน่ืองจำกหมึกพิมพมี์ควำมไม่บริสุทธ์ิ จึงเป็นกำรผสมสีแบบ
ลบ (Subtractive) หลกักำรเกิดสีของระบบน้ี คือ หมึกสีหน่ึงจะดูด กลืนแสงจำกสีหน่ึงแลว้สะทอ้นกลบั
ออกมำเป็นสีต่ำง ๆ เช่น สีฟ้ำดูดกลืนแสงของสีม่วงแลว้สะทอ้นออกเป็นสีน ้ ำเงิน ซ่ึงจะสังเกตได้ว่ำสีท่ี
สะทอ้นออกมำจะเป็นสีหลกั ของระบบ RGB กำรเกิดสีในระบบน้ีจึงตรงขำ้มกบักำรเกิดสีในระบบ RGB ดงั
ภำพ 
  

 
รูปท่ี 2.17  สี  CMYK ท่ีมำ :  (https://sites.google.com/wbicomputergraphics/rabb-si-color-model) 
 
    2.3.7.3  HSB  เป็นระบบสีแบบกำรมองเห็นของสำยตำมนุษย ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ 
Hue คือ สีต่ำง ๆ ท่ีสะทอ้นออกมำจำกวตัถุแลว้เขำ้สู่สำยตำของเรำ ซ่ึงมกัจะเรียกสีตำมช่ือสี เช่น สีเขียว สี
เหลือง สีแดง เป็นตน้ Saturation คือ ควำมสดของสี โดยค่ำควำมสดของสีจะเร่ิมท่ี 0 ถึง 100 ถำ้ก ำหนด 
Saturation ท่ี 0 สีจะมีควำมสดนอ้ย แต่ถำ้ก ำหนดท่ี 100 สีจะมีควำมสดมำก Brightness คือ ระดบัควำมสวำ่ง
ของสี โดยค่ำควำมสว่ำงของสีจะเร่ิมท่ี 0 ถึง 100 ถำ้ก ำหนดท่ี 0 ควำมสว่ำงจะน้อยซ่ึงจะเป็นสีด ำ แต่ถ้ำ
ก ำหนดท่ี 100 สีจะมีควำมสวำ่งมำกท่ีสุด  
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รูปท่ี 2.18  โทนสี  HSB ท่ีมำ :  (https://sites.google.com/wbicomputergraphics/si-color-model) 
 
  2.3.7.4  LAB  เป็นระบบสีท่ีไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใด ๆ (Device Independent) โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนคือ "L" หรือ Luminance เป็นกำรก ำหนดควำมสว่ำง ซ่ึงมีค่ำตั้งแต่ 0 ถึง 100 ถำ้ก ำหนดท่ี 0 จะกลำยเป็น
สีด ำ แต่ถำ้ก ำหนดท่ี 100 จะเป็นสีขำว "A" เป็นค่ำของสีท่ีไล่จำกสีเขียวไปสีแดง "B" เป็นค่ำของสีท่ีไล่จำกสี
น ้ำเงินไปเหลือง 

 
รูปท่ี 2.19  ค่ำสี  LAB ท่ีมำ :  (https://sites.google.com/site/wbicom/rabb-si-color-model) 
 
 2.4 หลกัการในการออกแบบแอพลเิคชัน 
  ในช่วงท่ีผ่ำนมำ บริษทัวิเครำะห์กำรใชแ้อพพลิเคชัน่, Flurry ไดส้รุปมำว่ำผูใ้ช้งำนส่วนมำกใช้เวลำ 
158 นำทีต่อวนัในกำรใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และแท็บเล็ต โดย 127 นำทีถูกใชไ้ปกบักำรใชแ้อพพลิเคชัน่ต่ำงๆ 
ในขณะท่ี 31 นำทีถูกใชไ้ปกบักำรเขำ้สู่เวบ็ไซตต่์ำงๆ เพรำะฉะนั้นกำรแข่งขนัในตลำดแอพพลิเคชัน่ค่อนขำ้ง
สูง ส ำหรับแอพพลิเคชัน่ท่ีไม่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจ, ไม่มีจุดดึงดูดควำมสนใจ หรือไม่มีกำรพฒันำจะ
สำมำรถถูกลืมไปได้โดยง่ำยดำย เน่ืองจำกแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆนั้นได้มีกำรพฒันำอยู่ตลอดเวลำวิธีเดียวท่ี
สำมำรถเพิ่มจ ำนวนผูใ้ชง้ำน และไม่ท ำให้ผูใ้ชง้ำนลดลง ผูส้ร้ำงและออกแบบแอพพลิเคชัน่ตอ้งคอยพฒันำ
แอพพลิเคชัน่ให้ทนัสมยั และเป็นท่ีดึงดูดควำมสนใจจนกว่ำผูใ้ชง้ำนจะท ำกำรดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมำ
ใชง้ำน 
  2.4.1  User Experience  
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                 80 เปอร์เซ็นต์ของผูใ้ช้งำนอินเตอร์เน็ตมี smartphone และ 10 เปอร์เซ็นต์ของบุคคลเหล่ำน้ีมี
อุปกรณ์ wearable ท่ีสำมำรถใชง้ำนควบคู่ไปกบัแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆได ้โดยสถิติท่ีรวบรวมมำไดท้ ำให้เห็นว่ำ 
ในอีกไม่ก่ีปีขำ้งหนำ้น้ีกำรใชง้ำนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคแบบพกพำจะเป็นท่ีนิยมมำกกว่ำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
อย่ำงในปัจจุบนั จำกเดิมท่ีนักออกแบบได้น ำ users experience มำใช้กับกำรออกแบบเว็บไซต์ต่ำงๆให้มี
ประโยชน์สูงสุด และดว้ยเหตุผลเดียวกนัน้ีกำรออกแบบให้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคแบบพกพำสำมำรถใช้งำน 
และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด user experience ก็เปรียบเสมือนแก่นกลำงควำมส ำคญัของกำรออกแบบ และ
พฒันำแอพพลิเคชัน่หน่ึงๆ user experience ไม่เพียงแต่ถูกใชง้ำนโดยนกัออกแบบเท่ำนั้น นกักำรตลำด หรือ
นกัธุรกิจต่ำงก็ให้ควำมส ำคญักบั user experience ในกำรผลิตผลิตภณัฑต่์ำงๆท่ีเหมำะสมแก่ตลำด และลูกคำ้ 
หน่ึงในส่ิงท่ีเป็นควำมทำ้ทำยท่ีสุดของผูพ้ฒันำ และนักออกแบบแแอพพลิเคชั่น คือเร่ืองของระบบรักษำ
ควำมปลอดภยั ในอนำคตอนัใกลน้ี้เรำอำจจะไดเ้ห็นกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่ำงๆมำกขึ้น 
 
 

 
รูปท่ี 2.20 User Experience ท่ีมำ :  (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
  2.4.2  Diffuse Background (กำรใชพ้ื้นหลงัมวัๆ)  
              กำรใช้พื้นหลังมัว หรือท่ีเรียกกันว่ำ Diffuse Background ถูกใช้อย่ำงแพร่หลำยในกลุ่มนัก
ออกแบบเวบ็ไซต ์กำรใชสี้พื้นหลงัแบบน้ีมำเป็นท่ีนิยมมำกขึ้นหลงัจำก Twitter ไดน้ ำมำใช ้เรำสำมำรถเห็น
สีพื้นหลังน้ี กับปุ่ มกดใช้งำนได้บนเว็บไซต์ต่ำงๆในช่วงปีท่ีผ่ำนมำกำรท่ีนักออกแบบน ำ Diffuse 
Background มำใชบ้นเวบ็ไซต ์ควำมเป็นไปไดท่ี้เรำจะเห็นพื้นหลงัแบบเดียวกนับนแอพพลิเคชัน่จึงมีควำม
เป็นไปไดสู้ง แอพพลิเคชัน่เหล่ำน้ีมกัจะถูกออกแบบมำให้สำมำรถเขำ้ใจง่ำย และ เรียบง่ำยท่ีสุด ซ่ึงกำรน ำ 
Diffuse Background น้ีมำใช้ท ำให้คุณสมบติัของกำรออกแบบในลกัษณะน้ียงัคงอยู่ และเสริมให้กับกำร
สร้ำงจุดเด่นส ำหรับปุ่ ม หรือขอ้ควำมท่ีส ำคญั ซ่ึงเป็นจุดส ำคญัในกำรส่ือสำรต่อผูใ้ชง้ำน 
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รูปท่ี 2.21  Diffuse Background ท่ีมำ :  (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
  2.4.3  Simple Navigation  
              กำรออกแบบท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและนิยมของผูใ้ชง้ำนส่วนใหญ่ในช่วงท่ีผ่ำนมำ คือกำรออกแบบท่ีมี
ควำมเรียบง่ำยในตวัอกัษร, รูปแบบ และกำรใชง้ำน มำกกว่ำกำรออกแบบท่ีเนน้เพียงควำมสวยงำม ซ่ึงเห็น
ไดโ้ดยท่ี Navicons หรือท่ีรู้จกัวำ่ Hamburger Menu ถูกใชอ้ยำ่งแพร่หลำยในช่วงท่ีผำ่นมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.22  Simple Navigation ท่ีมำ :  (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
  2.4.4  Innovative Scrolling  
              ขอ้ดีของกำรใชแ้อพพลิเคชัน่บนมือถือและแทบ็เลต็ คือควำมรวดเร็วในกำรเปล่ียนจำกหนำ้หน่ึง
ไปยงัอีกหนำ้หน่ึงโดยไม่ตอ้งรอกำรโหลดขอ้มูล Innovative Scrolling หรือกำรสร้ำงสรรคก์ำรเล่ือนขอ้ควำม
ในแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงแอพพลิเคชั่น ออกจำกแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ ในควำมแตกต่ำงน้ีนัก
ออกแบบควรจะค ำนึงถึงควำมเรียบง่ำย และควำมดึงดูด และ Innovative Scrolling ถูกจัดว่ำเป็นเทรนด์
ส ำหรับกำรออกแบบเวบ็ไซตใ์นปี 2015โดย Inkbot 
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รูปท่ี 2.23  Innovative Scrolling ท่ีมำ : (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
  2.4.5  Font  
              ฟอนต์ตัวหนำและใหญ่จะสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ และเป็นท่ีน่ำจดจ ำ หำกนักออกแบบ
สำมำรถออกแบบไดดี้ กำรใชฟ้อนตห์นำ และตวัใหญ่จะท ำให้แอพพลิเคชัน่เป็นท่ีน่ำจดจ ำ และสำมำรถช่วย
ท ำใหข้อ้ควำมมีควำมน่ำสนใจได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.24  Font  ท่ีมำ : (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
   2.4.6 สีพื้นธรรมดำ (Simpler Color Schemes)  
              ในช่วงตน้ปีของปี 2013 สีแดง สีนีออน และ สีเขียวสะทอ้นแสงเป็นท่ีถูกใชเ้ป็นอยำ่งมำ แต่ตั้งแต่
ปีท่ีผ่ำนมำสีพื้นๆกลบักลำยมำเป็นสีท่ีนิยมใชเ้ป็นอย่ำงมำกจำกนกัออกแบบ ถึงแมว้่ำสีสะทอ้นแสงจะท ำให้
แอพพลิเคชัน่มีสีสัน และฉูดฉำด แต่สีพื้นตอนน้ีก ำลงัเป็นท่ีนิยมท่ีสุด หรือสีประจ ำของแบรนด์นั้นๆก็เป็นท่ี
นิยมเช่นกนั เหมือนท่ี John Kash ดีไซน์เนอร์ไดแ้นะน ำว่ำเรำควนเลือกสีท่ีบ่งบอกถึงควำมเป็นแบรนด์ของ
เรำ 
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รูปท่ี 2.25  Simpler Color Schemes ท่ีมำ : (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 

2.4.7  บริบท (Context Awareness)  
          นกัออกแบบท่ีดีจะสำมำรถช่วยผูใ้ชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลต่ำงๆภำยในแอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยกำร

จดัวำงขอ้มูลต่ำงๆตำมบริบทของขอ้มูลตำมกำรใช้งำนของผูบ้ริโภค เช่น สถำนท่ี, ประวติั, เวลำ, กิจกรรม 
ฯลฯ ข้อมูลเหล่ำน้ีเป็นข้อมูลท่ีมักจะมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ นักออกแบบจึงจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ออกแบบใหเ้หมำะสมต่อขอ้มูลเหล่ำน้ีอยูเ่สมอ 

 

 
 

รูปท่ี 2.26  Context Awareness ท่ีมำ : (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
  2.4.8  กำรใช ้Social Medias  Social Medias  
                 เปรียบเสมือนอวยัวะช้ินท่ี32ของใครหลำยๆคนไปแลว้ในยุคน้ี และไม่แปลกท่ี Henna Ray ได้
ออกมำบอกใน Designhill ว่ำ 50 เปอร์ซ็นตข์องผูบ้ริโภคซ้ือของผ่ำนจำกกำรแนะน ำใน Social Medias และ
ตั้งแต่ปี2014เรำสำมำรถเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจนว่ำกำรเช่ือมโยงแอพพลิเคชัน่สู่ Social Medias นั้นเร่ิมมีมำกขึ้น
เร่ือยๆ และเรำก็ยงัจะไดเ้ห็นกำรเติบโตเหล่ำนั้นมำกขึ้นไปอีกในปี 2016 
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รูปท่ี 2.27  กำรใช ้Social Medias ท่ีมำ : (https://www.iops.co.th/en/faqs/blog/195-2016) 
 
2.5  หลกัการออกแบบโลโก้ 
        จิตวิทยำของสีเป็นเร่ืองท่ีน่ำหลงใหล และถือเป็นบทบำทหลักในกำรสร้ำงแบรนด์ ไม่ว่ำคุณจะ
ประดิษฐ์โลโกท่ี้ยึดตำมสัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษร และน่ีคือเคล็ดลบักำรออกแบบโลโก ้5 ขอ้ท่ีจะช่วยคุณน ำ
ทฤษฏีเก่ียวกบัสีมำใชใ้นงำน 
 
  2.5.1  ท ำควำมเขำ้ใจวงลอ้สี 
                 แม่สีคือสีแดง เหลือง น ้ ำเงินในวงลอ้สี และแม่สีรองมีสำมสี (เขียว, ส้ม, ม่วง) สร้ำงขึ้นจำกกำร
ผสมของแม่สีสองสี และสุดทำ้ยคือสีล ำดบัท่ีสำม สร้ำงจำกกำรผสมของแม่สีและแม่สีรองมีเทคนิคหลกั 6 
ขอ้ดว้ยกนัในกำรสร้ำงสีท่ีกลมกลืนกนัอย่ำงลงตวัจำกกำรใชว้งลอ้สี สีท่ีตดักนัจะอยู่ตรงขำ้มกนัในวงลอ้สี 
(แดง และเขียว เช่นไฮเนเกน้ หรือสีน ้ำเงิน และเหลือง เช่นอิเกีย) สีท่ีไกลเ้คียงกนัจะอยูข่ำ้งๆกนัในวงลอ้ และ
โครงสีสำมเหล่ียมในวงจรสีประกอบไปดว้ยสีท่ีเวน้ระยะเท่ำๆกนัสำมช่วงในวงลอ้ 
  2.5.2  จดักำรโครงสีอยำ่งระมดัระวงั 
                สีท่ีเขำ้กนัหลำยๆสีท่ีกล่ำวมำมำจำกกำรจดักำรอย่ำงระมดัระวงัเพื่อควำมประสบควำมส ำเร็จใน
กำรออกแบบโลโก ้และสีต่ำงๆไม่ควรใชใ้นปริมำณท่ีเท่ำกนั สีตดักนัจะท ำใหดู้เคร่งเครียดเม่ือใชม้ำกเกินไป 
ในขณะท่ีโครงสีท่ีไกลเ้คียงกนัมีปัญหำท่ีตรงกนัขำ้ม ท ำใหดู้นุ่มนวลและมองดว้ยตำอยำ่งสบำย แต่ขำดควำม
แตกต่ำง และคุณควรเลือกสีท่ีมีลกัษณะเด่น โดยใชสี้อ่ืนๆในกำรสนบัสนุน และใชเ้นน้สีเท่ำนั้น 
  2.5.3 ใชสี้ในกำรควบคุมอำรมณ์ 
                 ตัวเลือกบัญชรสีสำมำรถสร้ำง หรือท ำลำยโลโก้ได้ ส่วนหน่ึงมำจำกเหตุผลง่ำยๆของควำม
สวยงำม แต่ยงัเก่ียวเน่ืองกบัจิตวิทยำท่ีเช่ือมโยงกบัสี ซ่ึงเรำไดก้ล่ำวถึงสั้นๆส่วนหน่ึงของทฤษฏีเบำเฮำส์
ดำ้นบน ในระดบัไม่ซับซ้อนคือสีร้อนของแถบแสงแยกสี เช่นสีแดง สีเหลือง มีควำมชดัเจน ฮึกเหิม และ
กระตือรือร้น ในขณะท่ีมีชุดสีเยน็เช่นสีน ้ำเงิน และเขียว ใหค้วำมรู้สึกสงบ รู้สึกสงวนไวม้ำกกวำ่ ส่ิงเหล่ำน้ีมี
ควำมหมำยเฉพำะเม่ือน ำมำเช่ือมโยงกบัแบรนด์ในดำ้นกำรส่ืออำรมณ์ วิธีท่ีผูบ้ริโภครู้สึกเม่ือไดม้อง แต่ก็
เป็นในระดบัท่ีใชไ้ดจ้ริงในดำ้นของควำมโดดเด่นในตลำด 
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  2.5.4  หน่วยงำนคน้ควำ้ แนวโนม้ของสีเฉพำะ 
                ในกำรท่ีบริษทัจะจบัจองเป็นเจำ้ของสีอย่ำงมีประสิทธิภำพในฝ่ำยนั้นๆสำมำรถเพิ่มผลประโยชน์
ในกำรแข่งขนัอนัใหญ่หลวง บรรลุเป้ำหมำยท ำให้คนจ ำไดท้นัที ในบำงกรณีนั้นไม่มีโลโก ้หรือไม่มีแมแ้ต่
กำรเอ่ยถึงถึงช่ือในกำรท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยของสีท่ีโดดเด่นในฝ่ำยตลำดนั้นๆ ก้ำวแรกก็คือกำรเข้ำใจ
แนวโนม้สีท่ีมีอ ำนำจเหนือกว่ำก็คือสีน ้ ำเงิน ซ่ึงใชอ้ย่ำงแพร่หลำยในฝ่ำยกำรเงิน ในขณะท่ีสีเขียวมกัพบัเจอ
ในแบรนดข์ององกรณ์สภำพแวดลอ้ม แต่บำงคร้ังไดผ้ลเม่ือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีคนจะคำดหวงัได ้
  2.5.5  อยำ่ลืมสีด ำและขำว 
                 หลงัจำกกำรพูดถึงสีมำทั้งหมด บำงทีก็เผลอลืมไปว่ำกำรออกแบบโลโกท่ี้มีช่ือเสียงของโลกนั้น
คือสีขำวด ำลว้นๆ และใชค้วำมตดักนัของบงัชรสีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพหำกกำรออกแบบโลโกข้องคุณใชสี้
เป็นควำมหมำยในกำรโนมนำ้ว ให้นึกถึงวิธีท่ีจะสะทอ้นควำมหมำยนั้นเม่ือสีถูกลบออกไป บำงคร้ังอำจจะ
หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงควำมตดักนัระหวำ่งลูกเล่นท่ีแตกต่ำงออกไปของกำรออกแบบ เพื่อท่ียงัคงกำรโนม้
นำ้วควำมหมำย เม่ือถูกท ำใหก้ลำยเป็นสีเดียว 
  2.5.6  ความหมายของสัญลกัษณ์ หรือโลโก้ 
                 สัญลกัษณ์หรือโลโก ้(Logo) มำจำกค ำเต็ม Logotype หมำยถึง สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมำย ตวัแทน 
หรือส่ืออย่ำงใดอย่ำงหน่ึงท่ีบ่งบอก ประเภท รูปแบบ หรือรูปพรรณสัณฐำนของส่ิงท่ีเป็นเจำ้ของสัญลกัษณ์ 
หรือโลโก ้(Logo) นั้น ๆ 
            โลโก ้(Logo) คือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงภำพสัญลกัษณ์ และเคร่ืองหมำยต่ำง ๆ ไดแ้ก่ สินคำ้และ
บริษทัผูผ้ลิต กำรออกแบบโลโก้สินค้ำ และบริษทัให้มีเอกลักษณ์แบบเฉพำะตนเอง จะช่วยให้ มีควำม
น่ำเช่ือถือ และตรำตรึงต่อผูบ้ริโภคตลอดไป 
  2.5.7  จุดประสงค์หลกัของการออกแบบโลโก้ 
                 โลโก ้(Logo) ท่ีปรำกฏต่อสำยตำเป็นภำพลกัษณ์แรกท่ีลูกคำ้จะไดรู้้จกั ดงันั้นจึงมีควำมหมำยต่อ
ธุรกิจอยำ่งไม่ตอ้งสงสัย โลโกท่ี้ดีจะช่วยสร้ำงเครดิตใหก้บักิจกำรหรือองคก์รธุรกิจไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงถำ้ขำย
สินคำ้คุณภำพ โลโกน้ั้นตอ้งสะทอ้นส่ิงน้ีให้เห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน ดงันั้นจุดประสงคห์ลกัของกำรออกแบบโล
โก ้มีดงัน้ีคือ 
   2.5.7.1  เพื่อท ำใหค้นอ่ืนจดจ ำไดง้่ำย สำมำรถรับรู้ไดท้นัทีวำ่โลโกน้ี้คือแบรนด์อะไร 
   2.5.7.2  เพื่อเพิ่มควำมเช่ือมัน่ในตวัแบรนด ์เพิ่มควำมจงรักภกัดี (Loyalty) ของแบรนด ์
   2.5.7.3  เพื่อบ่งบอกถึงควำมเป็นมืออำชีพ 
   2.5.7.4  เพื่อช่วยสะทอ้นถึงคุณภำพของผลิตภณัฑ ์
   2.5.7.5  เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรู้สึก ควำมเช่ือมัน่ เกิดควำมเขำ้ใจในตวัสินคำ้ และ  
                  ยอมรับในตวัสินคำ้ 
            ดงันั้นโลโกจึ้งสำมำรถสร้ำงแรงบนัดำลใจ ควำมเช่ือ ควำมนิยม และกำรจดจ ำเก่ียวกบัองค์กร
หรือสินคำ้และมนัคืองำนของ Designer ในกำรสร้ำงสรรคโ์ลโก ้เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำว เพรำะโลโกน้ั้น
ไม่ไดเ้ป็นแค่เคร่ืองหมำยเฉย ๆ แต่โลโกน้ั้นสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ในทำงกำรตลำดของธุรกิจอีกดว้ย 



  2.5.8  ควำมส ำคญัของกำรออกแบบโลโก ้  
   ปัจจุบนักำรออกแบบโลโกค้วรใชเ้วลำคิด วิเครำะห์ขอ้มูลหลำย ๆ อย่ำง เพื่อให้โลโกท่ี้ออกแบบ
มำนั้นตอบโจทยก์บับริษทั สินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ สำมำรถสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ท่ีตอ้งกำรออกไปสู่คน
ภำยนอกไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมท่ีคำดหวงัไว ้ดงันั้นควำมส ำคญัของกำรออกแบบโลโก ้มีดงัน้ีคือ 
   2.5.8.1 กำรออกแบบโลโก้ ช่วยในกำรน ำเสนอด้วยสัญลักษณ์หรือรูปภำพกรำฟิกง่ำยเป็น
สัญลกัษณ์ของบริษทั องคก์ร หรือห้ำงร้ำน แต่ส่ิงส ำคญัคือตอ้งมีอ ำนำจในกำรดึงดูด และแสดงภำพลกัษณ์ 
ของผลิตภณัฑน์ั้น ๆ ได ้เช่น ผลิตภณัฑข์องผูช้ำย โลโกค้วรจะส่ือถึงควำมเขม้แขง็ มำดมัน่ หรือสมำร์ท 
   2.5.8.2 กำรออกแบบโลโก้ท่ีดี จะช่วยให้ผูค้นหรือลูกคำ้เป้ำหมำยสำมำรถจดจ ำได้ทนัทีท่ีเห็น 
สำมำรถสร้ำงแรงบนัดำลใจ สร้ำงควำมซ่ือสัตยต์่อแบรนด์ กำรยอมรับและควำมช่ืนชม โลโก้ท่ีดีจึงเป็น
พื้นฐำนของแนวควำมคิดหรือคุณค่ำของบริษทัท่ีสมบูรณ์แบบ 
   2.5.8.3 กำรออกแบบโลโก ้ส่ิงส ำคญัท่ีสุดคือ กำรสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัผูม้อง ซ่ึงจะตอ้งมี
ควำมหมำยและจ ำไดง้่ำยเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสำมำรถจะเขำ้ไปอยูใ่นใจของลูกคำ้ได้ จะตอ้งมีเอกลกัษณ์และไม่มี
ผลต่อกำรเปล่ียนแปลงของเวลำ นอกจำกน้ีมนัจะตอ้งมีควำมยืดหยุ่นในเร่ืองของขนำดเพรำะมนัจะตอ้งถูก
น ำไปใช้ในสถำนท่ีต่ำง ๆ เช่นป้ำยประกำศ บิลบอร์ดขนำดใหญ่ หน่ึงในองค์ประกอบท่ีส ำคญัก็คือมีควำม
คมชดั มองเห็นไดง้่ำย 
   2.5.8.4  กำรออกแบบโลโก้ เป็นกระบวนกำรท่ีค่อนขำ้งซับซ้อน เสมือนกำรก ำหนดตวัตนของ
ธุรกิจ นอกจำกน้ีตอ้งเหมำะหรือตรงกบัควำมชอบและค่ำนิยมของลูกคำ้ เป็นกำรบ่งบอกถึงคุณค่ำของบริษทั
ท่ีจะตอ้งท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งระมดัระวงั มีควำมชดัเจน และสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้
   2.5.8.5 การออกแบบโลโกแ้ละการสร้างแบรนด ์เป็นองคป์ระกอบท่ีผสมผสานกนัระหว่างปัจจยั
สองอยา่งคือ คุณภาพและการพบเห็น และในโลกโลกาภิวฒัน์น้ีเป็นการบ่งบอกความชาญฉลาดของบริษทัท่ี
จะสามารถเอาตวัรอดไปไดต้ลอดจากเง่ือนไขของเวลาและการแข่งขนั 
  2.5.9 ประเภทของโลโก ้
   ในปัจจุบนัเราทุกคนรู้จกัโลโก้ดี ๆ มากมาย แต่เช่ือไหมครับว่าเราแทบไม่รู้กนัเลยว่าโลโก้ท่ีดี
เหล่านั้นไม่ง่ายเลยท่ีจะสร้างขึ้นมา เม่ือเร่ิมตน้ออกแบบโลโกข้องธุรกิจมีหลายอย่างท่ีตอ้งพิจารณาตั้งแต่
แนวคิด (Concept) ของสี ไปจนถึงการออกแบบงานแต่ในปัจจุบนัเราแบ่งโลโก ้(Logo) ออกเป็น 4 ลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  
   2.5.9.1 Wordmark  
                        เป็นโลโก้ท่ีออกแบบโดยกำรน ำตัวอักษรหลำยตัวมำจัดเรียงเข้ำด้วยกันหรือท่ี เรียกว่ำ 
Logotype บริษทัท่ีใชโ้ลโกล้กัษณะน้ี เช่น eBay, IBM, CNN, Google, และ Kleenex เป็นตน้ 
    2.5.9.2 Letterform  
                        โลโก้ลกัษณะน้ีสร้ำงจำกกำรประดิษฐ์ตวัอกัษรตัวเดียวให้มีลกัษณะพิเศษชวนจดจ ำ เช่น 
Honda, Uber, Unilever, McDonald’s เป็นตน้ 
   2.5.9.3  Pictorial  



                          เป็นโลโก้ท่ีมีลักษณะเป็นรูปเชิงสัญลักษณ์ท่ีเรำ สำมำรถเห็นแล้วจดจ ำได้ง่ำย เช่ น 
Starbucks, Twitter หรือ Playboy โลโกท้ั้งหลำยเหล่ำน้ีลว้นแต่มีลกัษณะเป็นรูปสัญลกัษณ์ทั้งส้ิน 
   2.5.9 4. Abstract  
                         ตวัโลโกไ้ม่ไดส่ื้อถึงส่ิงใด แต่สำมำรถจดจ ำไดง้่ำย ดูแลว้เหมือนกบัภำพศิลปะแบบนำมธรรม 
แบรนดท่ี์ประสบควำมส ำเร็จท่ีสุดท่ีใชโ้ลโกล้กัษณะน้ีดูเหมือนจะเป็น Nike 
   2.5.10 โลโกใ้ชเ้พื่ออะไร  
             กำรท่ีจะเร่ิมท ำกิจกำรธุรกิจใด ๆ ก็ตำม ไม่วำ่จะเป็นเพื่อกำรคำ้ บริษทั หำ้งร้ำน และองคก์รอ่ืน ๆ 
กำรออกแบบโลโก ้คุณตอ้งเขำ้ใจก่อนว่ำ โลโก ้คือใช้อะไร เป็นตวัแทน และเอำไวใ้ช้ท ำอะไร โลโก้นั้น
ไม่ไดเ้ป็นแค่เคร่ืองหมำยเฉย ๆ แต่โลโกน้ั้นสะทอ้นถึงภำพลกัษณ์ในทำงกำรตลำดของธุรกิจของคุณ (Brand: 
ยีห่อ้) ผำ่นทำง รูปร่ำง ตวัอกัษร สี หรือรูปภำพ ดงันั้นโลโกใ้ชเ้พื่ออะไร มีดงัน้ี 
   2.5.10.1 ดำ้นจิตวิทยำ 
                          คือ กำรตอ้งกำรให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมรู้สึก ควำมเช่ือมัน่ เกิดควำมเขำ้ใจในตวัสินคำ้และ
ยอมรับในตวัสินคำ้ และท่ีส ำคญัคือควำมตอ้งกำรท่ีจะสร้ำงใหผู้บ้ริโภคเกิดควำมรู้สึกประทบัใจ 
   2.5.10.2 ดำ้นพฤติกรรม 
                           คือ กำรท่ีต้องกำรให้ผูบ้ริโภคแสดงพฤติกรรมตอบสนองกำรจูงใจของเอกลักษณ์ของ
องคก์ร 
   2.5.10.3 ดำ้นภำพพจน์ คือ ตอ้งกำรใหผู้บ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดี มีควำมนิยมชมชอบต่อผูผ้ลิต 
   2.5.11  องคป์ระกอบกำรออกแบบโลโก ้
          โลโกไ้ม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สัญลกัษณ์เท่ำนั้น แต่กำรออกแบบโลโกท่ี้มีประสิทธิภำพนั้น ยงัสำมำรถ
เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ กำรแสดงตวัตนและเก็บรักษำควำมทรงจ ำของแต่ละบุคคล บริษทัหรือองค์กร และ
องคป์ระกอบท่ีส ำคญัส ำหรับกำรออกแบบโลโกท่ี้สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพไดด้งัน้ีคือ 
   2.5.11.1  มีควำมสอดคลอ้ง  
     โลโกจ้ะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกบัควำมหมำยในตวัของมนัเอง กบัสโลแกน ตวัอกัษรและ
แนวควำมคิดทำงกำรตลำด กำรเพิ่มองคป์ระกอบในส่วนท่ีมีควำมคลำ้ยคลึงกนักบับริบทควำมแตกต่ำงกนั
ทำงดำ้นกำรตลำดจะช่วยให้ลูกคำ้สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกเช่ือมโยงต่อกำรออกแบบ โลโกแ้ละแบรนด์ของ
บริษทัได ้
   2.5.11.2  มีควำมน่ำจดจ ำ 
                  กำรสอดคลอ้งกันจะน ำไปสู่ควำมน่ำจดจ ำ โลโกค้วรจะออกแบบให้มีควำมเรียบง่ำย และ
ชดัเจนเพื่อท่ีผูพ้บเห็นหรือลูกคำ้จะสำมำรถจดจ ำมนัไดอ้ยำ่งง่ำยดำย ยกตวัอยำ่ง กำรออกแบบท่ีเรียบง่ำยของ
บริษทัแอปเปิล ซ่ึงดูแลว้ไม่น่ำจะเป็นไปไดเ้ลย แต่มนัก็น ำไปสู่กำรจดจ ำอยำ่งไม่จ ำกดัของลูกคำ้ 
   2.5.11.3  ตอ้งมีควำมหมำย  



                    กำรออกแบบโลโกท่ี้ดีจะตอ้งสำมำรถถ่ำยทอดขอ้ควำมท่ีมีควำมหมำยของแบรนด์สินคำ้
ไปสู่ลูกคำ้ กำรออกแบบของเว็บไซต์อเมซอนของอเมริกำ เป็นกำรบ่งบอกว่ำพวกเขำสำมำรถขำยสินคำ้ได้
ทุกอยำ่งจำก A-Z และลูกคำ้ก็มีรอยยิม้ดว้ยควำมประทบัใจกบักำรบริกำร 
   2.5.11.4  ตอ้งไม่ซ ้ำแบบใคร 
                    หำกจะจินตนำกำรไปถึงโลโกท่ี้มีควำมคลำ้ยคลึงกนั เลียนแบบกนักบัโลโกใ้นตลำด ส่ิงท่ี
ผูผ้ลิตหรือบริษทัองค์กรจะได้รับก็คือ ลูกคำ้จะเกิดควำมรู้สึกสับสนในช่ือยี่ห้อท่ีพวกเขำตอ้งกำรจะซ้ือ 
ดงันั้นกำรออกแบบโลโกท่ี้ไม่ซ ้ ำกบัใครก็เป็นส่ิงส ำคญั แต่ไม่ไดห้มำยควำมว่ำมนัจะดูซับซ้อนจนเกินไป 
อย่ำงเช่น โลโกข้องแมคโดนัลเป็นหน่ึงในบรรดำของโลโกท่ี้ง่ำยท่ีสุดส ำหรับกำรออกแบบอตัลกัษณ์ของ
สินคำ้ในตลำดท่ีสังเกตเห็นไดช้ดัและแน่นอนวำ่มนัมีควำมเป็น เอกลกัษณ์ในตวัเองดว้ย 
 
   2.5.11.5  มีควำมเป็นมืออำชีพ 
                    บริษทัจะตอ้งมัน่ใจว่ำโลโกข้องตนมีกำรออกแบบให้รองรับกำรพิมพง์ำนได้ทุกวสัดุท่ีมี 
และตอ้งมีคุณภำพสูง นอกจำกคุณภำพของกรำฟิกก็ควรจะตอ้งมีควำมคมชดัและชดัเจน 
   2.5.11.6  ไม่มีขอบเขตทำงดำ้นเวลำ 
                    หมำยถึงเวลำไม่สำมำรถจะท ำใหภ้ำพลกัษณ์ หรือควำมหมำยของโลโกเ้ลือนหำยไปไดง้่ำย 
ๆ นอกจำกว่ำบริษทัจะมีกำรรีแบรนด์หรือสั่งท ำโลโกใ้หม่นั่นเอง ถำ้โลโกมี้กำรเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ และ
ต่อเน่ืองกันตลอดก็จะส่งผลกระทบต่อแบรนด์สินคำ้ ลูกคำ้จะรู้สึกไม่เช่ือถือในสินคำ้ ไม่รู้สึกเกิ ดควำม
เช่ือมัน่ต่อแบรนดท่ี์มี 
           2.5.11.7  กำรเลือกใชสี้ 
                สีของโลโกข้องบริษทัจะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกันในดำ้นของทฤษฎีสีและยงัส่ือถึงกำร
ก ำหนดตวัตนของบริษทัดว้ย ดงันั้นกำรก ำหนดสีจึงไม่ง่ำยท่ีจะท ำใหน่้ำสนใจแต่คงพื้นฐำนไวท่ี้สีขำวหรือ สี
เทำโทน โมโนโครมหรือเทำซ่ึงจะช่วยให้คนตำบอดสีเห็นได้ ดงันั้นองคป์ระกอบกำรออกแบบโลโกเ้หล่ำน้ี
สำมำรถท่ีจะประสบควำมส ำเร็จให้ไดรั้บควำมสนใจส ำหรับธุรกิจหรือองคก์ร ควรรับค ำแนะน ำหรือควำม
คิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญในกำรออกแบบแลว้ธุรกิจหรือองคก์รจะไดรั้บโลโกท่ี้ดี 
  2.5.12  หลกักำรออกแบบโลโกท่ี้ดี 
                   โลโกท่ี้ดีจะตอ้งเป็นโลโกท่ี้สำมำรถจดจ ำไดง้่ำยเม่ือแรกเห็น และสำมำรถติดตำผูบ้ริโภคไดท้นัที 
เช่น โลโกข้อง Nike ซ่ึงเป็นรูปเคร่ืองหมำยถูก และโลโกข้อง Apple ท่ีสวยงำมชวนมอง เป็นตน้ โลโกเ้หล่ำน้ี
ท ำหน้ำท่ีของมนัได้ดีมำกในกำรดึงแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง และท ำให้ลูกคำ้สนใจ รวมไปถึงเพิ่ม
ยอดขำยไดซ่ึ้งหลกักำรออกแบบโลโกท่ี้ดี มีดงัน้ีคือ 
           2.5.12.1 อยำ่ใชค้ลิปอำร์ต เจำ้ของธุรกิจออนไลน์ท่ีเป็น SMEs  
                    หลำยท่ำน เลือกใชว้ิธีง่ำย ๆ ในกำรออกแบบโลโกใ้ห้กบัเวบ็ไซต ์โดยเลือกใชค้ลิปอำร์ตแจก
ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงลกัษณะเป็นภำพลำยเส้นกรำฟิกง่ำย ๆ แจกจ่ำยให้ใชฟ้รีอย่ำงแพร่หลำย ลองนึกดูว่ำ



เกิดมีลูกคำ้ท่ีเคยเห็นคลิปอำร์ตน้ี เม่ือไดมี้โอกำสแวะเวียนเวบ็ไซตข์องคุณ เขำอำจจะจ ำได ้และคิดต่อไปว่ำ 
ขนำดโลโกย้งัยมืภำพคนอ่ืนมำใชฟ้รี ๆ เลย แลว้ธุรกิจของเวบ็ไซตน้ี์จะน่ำเช่ือถือไดอ้ยำ่งไร 
    2.5.12.2  อยำ่ใส่ลูกเล่นหรือเอฟเฟ็กตก์บัโลโก ้ 
     ขอ้ห้ำมน้ีแนะน ำว่ำ ไม่ควรใช้เอฟเฟ็กต์ต่ำง ๆ เช่น แสงสว่ำงเหลือง เงำดำ้นหลงั หรือมิติ
นูนต ่ำกบัโลโก ้เอฟเฟ็กตพ์วกน้ีเหมำะกบังำนสร้ำงสรรค์กรำฟิกและรูปภำพในเวบ็ไซตม์ำกกว่ำ ซ่ึงกำรใช้
เอฟเฟ็กตจ์ะส่งผลให้โลโกท่ี้ไดดู้ไม่ชดัเจน รกสำยตำ มำกกว่ำชวนมอง โลโกท่ี้ดีควรจะสำมำรถดูไดช้ดัเจน 
เห็นรำยละเอียดครบ แมจ้ะใชแ้ค่สีขำว-ด ำ เท่ำนั้น 
 
   2.5.12.3  โลโกไ้ม่ใช่แบนเนอร์   
    อย่ำออกแบบโลโกใ้ห้มีลกัษณะเหมือนแบนเนอร์โฆษณำในเวบ็ไซต ์โดยเฉพำะรูปแบบท่ี
เป็นกำรใส่โลโกเ้ขำ้ไปเต็มพื้นท่ีส่ีเหล่ียม เน่ืองจำกสำยตำของลูกคำ้ออนไลน์ถูกฝึกใหห้ลีกเล่ียงกำรดูรูปทรง
เหล่ำน้ีอยูแ่ลว้ แน่นอนวำ่ โลโกข้องคุณจะถูกละเลยไปดว้ย 
   2.5.12.4   โลโกผ้สมรูป   
                    นักออกแบบโลโก้มือโปรจะไม่พยำยำมผสมผสำนกรำฟิก เข้ำไปเป็นเน้ือเดียวกับ
ตวัหนงัสือท่ีปรำกฏใน โลโกเ้น่ืองจำกกำรท ำเช่นน้ี นอกจำกจะท ำให้มนัดูดีค่อนขำ้งยำกแลว้ ตอ้งใชส้มอง
ตีควำมว่ำ รูปกรำฟิกท่ีเห็นคือตวัอกัษรอะไร ยงัเส่ียงต่อเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันมำกมำยอีกด้วย อย่ำงเช่น 
ตวัอกัษรท่ีใชก้รำฟิกแทน อำจจะไปเหมือนกบัโลโกข้องบริษทัอ่ืนเขำ้ท่ีพบเห็นบ่อย เช่น กำรแทนตวั O ดว้ย 
โลก ลูกตำ และแวน่ขยำย เป็นตน้ วนัดีคืนดีอำจโดนฟ้องหำวำ่เอำโลโกข้องเขำมำเลียนแบบก็ได้ 
   2.5.12.5  โลโกท่ี้ใชต้วัอกัษรอยำ่งเดียว  
                    แมก้ำรเลือกใช้โลโก้เป็นตวัอกัษรทั้งหมด จะง่ำยต่อกำรออกแบบ แต่มนัก็ง่ำยต่อกำรถูก
ละเลยเช่นกนั ถำ้เป็นไปไดมี้งบประมำณ อำจจะทดลองเอำโลโกข้องคุณไปวำงรวมกบัโลโกข้องคนอ่ืนท่ีใช้
ตวัอกัษรหมดแบบเดียวกบัคุณ แลว้ใหก้ลุ่มเป้ำหมำยลองดูว่ำจ ำโลโก้ของคุณไดม้ำกนอ้ยเพียงใด ถำ้จ ำกนัได้
น้อย อำจจะตอ้งแกไ้ขคุณสมบติัของตวัอกัษรท่ีใชท้ ำโลโก ้แต่ง่ำยสุดก็คือ ปรับเป็นตวัหนำ เพื่อให้มีพื้นท่ี
จดจ ำมำกขึ้น หรือหำรูปแบบฟอนต์ท่ีไม่เหมือนใคร ตลอดจนออกแบบใหม่ไปเลย ซ่ึงวิธีสุดทำ้ยน้ีชอบท ำ
กนั 
            2.5.12.6 โลโกท่ี้เป็นช่ือยอ่   
                    ถำ้ช่ือบริษทัของคุณยำวมำก กำรใชช่ื้อเต็ม ๆ มำสร้ำงโลโกดู้จะเป็นเร่ืองยำกยิ่งนกั ไอเดีย
ของเจำ้ของกิจกำรส่วนใหญ่จะเลือกใชช่ื้อย่อแทน ซ่ึงยำกมำกท่ีจะออกแบบมำแลว้จะเหมำะสม ยิง่ถำ้ไม่ไดมี้
งบประมำณในกำรใชส่ื้อประชำสัมพนัธ์ดว้ยแลว้ กวำ่โลโกท่ี้เป็นช่ือยอ่ของคุณจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจ บำงที
ธุรกิจของคุณอำจจะหำยไปก่อนก็ได ้ส่วนใหญ่ลูกเล่นของโลโกท่ี้ใชช่ื้อย่อ ชอบเอำตวัอกัษรวำงซ้อนทบักนั 
แมจ้ะดูสนุก (จนขำดควำมจริงจงั) แต่ขอ้เทจ็จริงท่ีคุณอำจจะมองขำ้มไปพร้อม ๆ กบัลูกคำ้ของคุณนัน่คือ มนั
ไม่ไดบ้อกกล่ำวอะไรใหลู้กคำ้ไดท้รำบเลย อนัน้ีแทบไม่ตอ้งพูดถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ
ใหก้บัสินคำ้ และบริกำรของคุณ 



   2.5.12.7  โลโกสุ้ดซบัซอ้น- 
               รำยละเอียดมำกเกินไป  ส ำหรับโลโกท่ี้เป็นรูปวำด ซ่ึงจะมีรำยละเอียดยุบยิบเต็มไปหมด 
รวมถึงพวกท่ีใชภ้ำพถ่ำย หรือเลยเ์อำต์ท่ีซับซ้อน (เช่น ควำมสูงต ่ำของอกัษรท่ีไม่เท่ำกนั สีสันท่ีไม่เขำ้พวก 
ฯลฯ) บอกไดเ้ลยวำ่ โลโกล้กัษณะน้ีมีโอกำสลม้เหลวสูงมำก หลกักำรง่ำย ๆ ก็คือ ยิง่มีรำยละเอียดมำกเท่ำไร 
โอกำสท่ีลูกคำ้จะจ ำไดก้็น้อยลงเท่ำนั้น โลโกท่ี้ดูง่ำย เป็นหน่ึงเดียว (ทั้งสีสันและรูปแบบ) ใช้เส้นน้อย จะ
สร้ำงผลกระทบและกำรจดจ ำไดง้่ำยกวำ่ถึงตรงน้ี 
  2.5.13  ขั้นตอนกำรออกแบบโลโก ้(Logo Design Process) 
     ขั้นตอนในกำรออกแบบโลโกแ้บบมืออำชีพนั้น จะมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัต่ำง ๆ ดงัน้ี 
   2.5.13.1  ศึกษำวำ่โลโกค้ืออะไร  
                    และมีหนำ้ท่ีอย่ำงไร ก่อนท่ีคุณจะออกแบบโลโก ้คุณตอ้งเขำ้ใจก่อนว่ำ โลโกค้ืออะไร ใช้
เป็นตวัแทนของอะไร และเอำไวใ้ชท้ ำอะไร ? โลโกน้ั้นไม่ไดเ้ป็นแค่เคร่ืองหมำยเฉย ๆ แต่โลโกน้ั้นสะทอ้น
ถึงภำพลกัษณ์ในทำงกำรตลำดของธุรกิจของคุณ (Brand: ยี่ห้อ) ผ่ำนทำงรูปร่ำงตวัอกัษร สี และรูป โลโก้
สำมำรถสร้ำงแรงบนัดำลใจ ควำมเช่ือ ควำมนิยม และกำรจดจ ำเก่ียวกบัองคก์รหรือสินคำ้และมนัคืองำนของ
นกัออกแบบในกำรสร้ำงสรรคโ์ลโก ้เพื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำว และขอ้น้ีคือส่ิงท่ีตอ้งรู้ก่อนท่ีจะออกแบบโล
โก ้
   2.5.13.2  ศึกษำหลกักำรในกำรออกแบบโลโก ้
                  คุณไดรู้้จกัควำมหมำยและหนำ้ท่ีของโลโกแ้ลว้ ตอนน้ีคุณจะไดรู้้หลกัในกำรสร้ำงโลโกท่ี้ดี โดย
หลกักำรพื้นฐำนในกำรออกแบบโลโก ้มีดงัน้ี 
    1)  โลโกต้อ้งส่ือตวัตนได ้
    2)  โลโกต้อ้งเป็นท่ีจดจ ำ 
    3)  โลโกต้อ้งส่ือไดแ้มไ้ม่ไดใ้ชสี้สัน 
    4)  โลโกต้อ้งส่ือไดแ้มข้นำดเลก็ ๆ      
  2.5.13.3  ศึกษำโลโกท่ี้ประสบควำมส ำเร็จและขอ้ผิดพลำดต่ำง ๆ 
    1) โลโกท่ี้ประสบควำมส ำเร็จ  
                   โดยคุณไดรู้้จกัหลกักำรในกำรออกแบบโลโกแ้ลว้ ตอนน้ีคุณสำมำรถท่ีจะแบ่งแยกโลโกท่ี้ดี
และไม่ดีไดแ้ลว้ ซ่ึงเรำรู้วำ่โลโกอ่ื้น ๆ ประสบควำมส ำเร็จ และท ำไมถึงประสบควำมส ำเร็จเรำมำดูกนัให้ชดั 
ๆ ว่ำท ำไมโลโกน้ั้น ๆ ถึงประสบควำมส ำเร็จ ยกตวัอย่ำง เช่น โลโก ้NIKE เป็นโลโกท่ี้คลำสสิกมำก ๆ โดย 
ผูอ้อกแบบ Caroline Davidson ในปี 1971 ในรำคำเพียง $35 เท่ำนั้น แต่เป็นโลโกท่ี้มีพลงัมำก จดจ ำไดง้่ำย 
ส่ือได้แมไ้ม่ได้ใช้สีสัน และส่ือได้แมข้นำดเล็ก ๆ มนัธรรมดำมำก ๆ ดูรวดเร็วและส่ือถึงปีกของรูปป้ัน
เทพธิดำแห่งชยัชนะของกรีก 
             NIKE เป็นธุรกิจเคร่ืองแต่งกำยทำงกีฬำท่ีสมบูรณ์แบบ NIKE เป็นแค่หน่ึงในโลโก้ท่ี
ประสบควำมส ำเร็จมำกมำย ลองคิดถึงโลโก้ท่ีคุณรู้จักแล้วลองคิดดูว่ำท ำไม โลโก้นั้ น ๆ ถึงประสบ
ควำมส ำเร็จ 



 
 
          2) โลโกท่ี้ไม่ประสบควำมส ำเร็จ  
                    สำมำรถเรียนรู้ไดจ้ำกโลโกท่ี้ผิดพลำดไดเ้ช่นกนั 
   2.5.13.4 เร่ิมตน้กระบวนกำรออกแบบโลโกข้องตวัเอง  
                           ถำ้เรำไดรู้้จกัควำมหมำยของโลโก ้หลกักำร และส่ิงท่ีท ำให้โลโกป้ระสบควำม ส ำเร็จแลว้ 
ตอนน้ีเรำสำมำรถเร่ิมกระบวนกำรออกแบบได้แลว้ โดยเป็นขั้นตอนท่ียำกท่ีสุดใน 5 ขั้นตอนน้ี สำมำรถ
แบ่งเป็นขั้นตอนยอ่ย ๆ ตำมแต่ประสบกำรณ์ของแต่ละคน โดยขอแนะน ำกระบวนกำรออกแบบโลโก ้ท่ีเป็น
หวัใจของนกัออกแบบมืออำชีพ 

1) สรุปกำรออกแบบใหเ้ขำ้ใจตรงกนั 
2) คน้ควำ้และรวมหวักนัออกไอเดีย 
3) ร่ำงภำพโลโก ้และสร้ำงตน้แบบ (ดูขั้นตอนท่ี 5) 
4) ส่งไปใหผู้ว้ำ่จำ้งพิจำรณำ 
5) ปรับปรุงจนเสร็จตำมควำมตอ้งกำร 
6) ส่งไฟลใ์หผู้ว้ำ่จำ้งและใหบ้ริกำรหลงักำรขำย 

          2.5.13.5  เรียนรู้กำรใชง้ำนโปรแกรมและเสร็จส้ินกำรท ำโลโก ้
           ก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนกำรออกแบบ ให้จ ำไว้ว่ำเรำไม่สำมำรถออกแบบได้ดีจำกกำรท ำใน
คอมพิวเตอร์ แนะน ำใหเ้รำรวมหวัออกแบบลงในกระดำษก่อน แลว้สแกนออกมำเป็นไฟลดิ์จิตอลเพื่อจดัเก็บ
แลว้ส่งไฟลร์วมถึงแนวคิดในกำรออกแบบโลโก ้ให้ผูว้่ำจำ้งเรำ เม่ือเป็นท่ีพอใจแลว้ค่อยเร่ิมใชโ้ปรแกรมท ำ
ใหเ้สร็จสมบูรณ์ จะช่วยประหยดัเวลำเรำไดม้ำก 
   2.5.13.6  ส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงในกำรออกแบบโลโก ้
                   กำรออกแบบโลโก ้เป็นส่วนส ำคญัมำกเพรำะเป็นหนำ้เป็นตำของบริษทันัน่เอง โลโกค้ือส่ิงแรก
ท่ีผูบ้ริโภคจะมองและจะอยู่คู่กบัธุรกิจไปโดยตลอด และนอกจำกโลโกจ้ะถือเป็นสัญลกัษณ์ทำงธุรกิจ เป็น
เคร่ืองมือทำงกำรตลำดท่ีช่วยให้ลูกคำ้สำมำรถจดจ ำธุรกิจของเรำไดแ้ลว้ โลโกย้งัน ำมำซ่ึงกำรคุม้ครองทำง
กฎหมำยถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีผู ้ใดจะมำละเมิดมิได้อีกด้วย ดังนั้ นส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงในกำร
ออกแบบโลโก ้มีดงัน้ีคือ 
    1)  ตอ้งกำรใหโ้ลโกส่ื้ออำรมณ์ใดออกมำ  
                         เพรำะองคป์ระกอบต่ำง ๆ ท่ีใชอ้อกแบบโลโกน้ั้นลว้นสำมำรถควบคุมใหส่ื้อสำรอำรมณ์
ต่ำง ๆ ออกมำได ้ดงันั้นส่ิงแรกท่ีคุณควรนึกถึงคืออำรมณ์ท่ีตอ้งกำรให้คนทัว่ไปรับรู้ ซ่ึงน ำไปสู่ภำพลกัษณ์
ขององค์กรหรือสินค้ำ และบริกำรต่ำง ๆ ท่ีผูค้นเหล่ำนั้ น ได้รับรู้และเข้ำใจ ซ่ึงส่งผลโดยตรงกับผล
ประกอบกำรหรือผลสัมฤทธ์ิของจุดมุ่งหมำยขององคก์รได ้

• กำรเลือกสี เลือกรูปแบบตวัอกัษร กำรจดัวำงองคป์ระกอบของโลโกน้ั้นลว้นมีผลต่ออำรมณ์ท่ีจะส่ือ
ออกมำทั้งส้ิน 



• รูปแบบตวัอกัษร หำกตอ้งกำรให้โลโกส่ื้อถึงอำรมณ์ สนุกสนำน อำรมณ์ดีก็ควรเลือกใชต้วัอกัษรท่ีมี
ลกัษณะโคง้มน ล่ืนไหล ถำ้ใชต้วัอกัษรท่ีมีหำง มีควำมคม ดูไม่มีควำมยดืหยุน่ก็จะส่ือถึงควำมเก่ำแก่ 
ควำมเป็นทำงกำรได ้หำกน ำทั้ง 2 แบบมำผสมผสำนกนัก็จะดูมีควำมทนัสมยัมำกขึ้นได ้ 

     2)  ตอ้งกำรส่ือสำรควำมหมำยใดออกมำ  
                            สีและกำรจดัวำงองค์ประกอบของรูปโลโกน้ั้นมีผลอย่ำงมำกต่อควำมหมำยท่ีจะส่ือสำร
ออกมำได ้ซ่ึงหำกเลือกใชสี้โทนร้อนจะช่วยในกำรกระตุน้อำรมณ์ต่ำง ๆ ของผูพ้บเห็นได้ แต่สีโทนเยน็จะ
ช่วยใหรู้้สึกสงบลง อำรมณ์เยน็ลงได ้
             นอกจำกน้ีสีแต่และสีก็ส่ือควำมหมำยและมีผลต่ออำรมณ์ในท่ีต่ำงกนั ในเร่ืองของกำรจดั
วำงองคป์ระกอบควรจดัทุกส่ิงทุกอยำ่งโดยมีควำมหมำยรองรับ ทั้งหมดและท ำใหดู้รกใหน้อ้ยท่ีสุด อยำ่ผสม
เลก็ผสมนอ้ยจนมำกเกินไปแลว้ ท ำใหส่ื้อควำมหมำยไดไ้ม่ชดัเจน 
     3)  ควำมร่วมสมยัของโลโก ้
                         กำรออกแบบควรค ำนึงถึงอำยุกำรใชง้ำนของโลโกด้ว้ย โดยพิจำรณำถึงควำมร่วมสมยั
ของโลโก ้ออกแบบให้เรียบง่ำย ไม่ออกแบบตำมกระแส มีเอกลกัษณ์ให้คนจดจ ำไดโ้ดยง่ำย เพื่อให้โลโก้
ของเรำตรำตรึงอยูใ่นควำมทรงจ ำของผูค้น และนึกถึงไดง้่ำย 
             4) หำกโลโกก้ลำยเป็นสีขำวหรือด ำจะยงัดูออกหรือไม่  
                         กำรออกแบบให้สำมำรถมองดูแลว้เขำ้ใจไดว้่ำเป็นโลโกข้องแบรนด์ใดแมจ้ะอยู่ในรูป
ขำวหรือด ำ จะช่วยยนืยนัไดว้ำ่โลโกข้องเรำนั้นเป็นท่ีจดจ ำและนึกถึงไดโ้ดยง่ำย 
             ทั้งน้ีทั้งนั้นพื้นท่ีส่ือต่ำง ๆ มีมูลค่ำท่ีแตกต่ำงกนั โดยเฉพำะส่ือส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีมีสีสัน
ต่ำง ๆ มีมูลค่ำท่ีตอ้งจ่ำย หำกตอ้งกำรประชำสัมพนัธ์ผ่ำนส่ือสิงพิมพ์ กำรท ำออกมำด้วยสีขำวหรือด ำจะ
ประหยดังบมำกกวำ่อีกดว้ย 
             5) หำกยอ่ขนำดโลโกใ้หเ้ลก็ลงแลว้ยงัดูรู้เร่ืองหรือไม่วำ่เป็นโลโกอ้ะไร  
                        ขอ้น้ีเป็นปัญหำเก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพโ์ดยตรง อย่ำงท่ีกล่ำวไปในขอ้ 4 แลว้ว่ำส่ือส่ิงพิมพมี์
ตน้ทุน ขนำดโลโกท่ี้ใหญ่ก็ส่งผลต่อตน้ทุนท่ีตอ้งจ่ำย ทั้งน้ีพื้นท่ีส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีขนำดใหญ่อำจจะมีคนลงทุน
ตดัหนำ้ไปแลว้ดว้ย คุณจึงตอ้งออกแบบโลโกเ้พื่อมีกำรย่อขยำยต่ำง ๆ ดว้ย เพื่อให้มีควำมยืดหยุ่น ขอ้จ ำกดั
นอ้ย 
 
2.6  เทคนิคการแต่งภาพ 
 2.6.1  จดัการภาพทีใ่ชใ้น Android Application อย่างไรใหถู้กตอ้ง 
 จริงๆเร่ืองกำรจดักำรกบัไฟลภ์ำพท่ีใช้ใน Android App เรียกไดว้่ำเป็นปัญหำหลกัๆของนักพฒันำ
หลำยๆคนเลยก็ว่ำได้ เพรำะบนแอนดรอยด์นั้นมีเร่ืองของ Configuration Qualifier ท่ีท ำให้นักพฒันำตอ้ง
ปวดหัวกบัมนัมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง DPI หรือ Smallest-width ซ่ึงทั้งสองอย่ำงน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้เวลำ
ในกำรท ำควำมเขำ้ใจพอสมควรนกัพฒันำส่วนใหญ่ท่ีไม่เขำ้ใจเร่ือง Configuration Qualifier มกัจะจดักำรกบั
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ไฟล์ภำพท่ีใช้ในแอปฯกันแบบผิดวิธี ซ่ึงจะส่งผลในหลำยๆเร่ือง เช่น เม่ือเปิดบนเคร่ืองรุ่นอ่ืนๆแล้วภำพ
แสดงผลเพี้ยนบำ้ง หรือแอปฯกระตุกเพรำะภำพท่ีใชมี้ขนำดท่ีไม่เหมำะสม และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
 2.6.2  Android App สำมำรถใชภ้ำพแบบไหนไดบ้ำ้ง 
 อนัน้ีขอเร่ิมจำกปูทำงให้กบันกัพฒันำมือใหม่ดว้ยก็ว่ำได ้ว่ำปกติแลว้ภำพท่ีใชใ้นแอปฯนั้นมีหลำย
ประเภท และมีช่ือเรียกรวมกนัทั้งหมดวำ่ Drawable โดยจะแยกประเภทออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัๆดงัน้ี 
  2.6.2.1) Bitmap Drawable 
  2.6.2.2) Shape Drawable 
  2.6.2.3) Vector Drawable 
 2.6.3  BitmapDrawable 

  ไฟลภ์ำพต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็น JPG, PNG, GIF หรือ WebP นั้นอยู่ในกลุ่มของ Bitmap Drawable ครับ 
ซ่ึงเป็นธรรมดำอยู่แลว้ล่ะท่ีจะตอ้งมีกำรเอำไฟลภ์ำพท่ี Graphic Designer ท ำไวใ้ห้ หรือท ำเอง หรือว่ำไปหำ
ดำวน์โหลดมำใชง้ำน 

 

รูปท่ี 
2.28 BitmapDrawable ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 

 
 
 
 

 2.6.4  Shape Drawable  
เป็น XML Resource อย่ำงหน่ึงของแอนดรอยด์ท่ีจะท ำให้นักพฒันำสำมำรถสร้ำงภำพท่ีมีรูปทรง

ง่ำยๆโดยใช ้XML โดยเก็บไฟลเ์หล่ำนั้นไวใ้นโฟลเดอร์ drawable 
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รูปท่ี 2.29 Shape Drawable ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.6.5  Vector Drawable 

เป็น XML Resource แบบใหม่ท่ีทำงแอนดรอยด์พฒันำขึ้นมำใน Android 5.0 Lollipop ซ่ึงเป็นกำร
ท ำใหส้ำมำรถใชภ้ำพท่ีเป็นแบบ Vector ภำยในแอปฯได ้

 

 
รูปท่ี 2.30 Vector Drawable ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.6.6  เลือกใช ้Drawable แบบไหนใหเ้หมำะสม 

ทีน้ีผูท่ี้หลงเข้ำมำอ่ำนก็ต้องพิจำรณำก่อนว่ำแต่ละภำพท่ีจะเอำมำใช้ในแอปฯนั้นควรเลือกเป็น 
Drawable แบบไหนดี โดยจะมีวิธีพิจำรณำแบบง่ำยๆดงัน้ี 
 2.6.7 ใช ้Vector Drawable ถำ้... 
 2.6.7.1  เป็นภำพ Icon หรือสัญลกัษณ์ 
 2.6.7.2  สำมำรถท ำเป็นภำพ Vector ได ้
 2.6.8 เง่ือนไขกำรใชง้ำน 
        2.6.8.1  Vector Drawable เดิมทีถูกสร้ำงขึ้นมำ เพื่อใชง้ำนบน API 21 ขึ้นไป 
             2.6.8.2  ควรใช ้Support Vector Drawable เพื่อให้รองรับกบัเวอร์ชนัต ่ำกวำ่ API21 
  2.6.8.3  ตัวไฟล์จะอยู่ในรูป XML และเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ Drawable  กรณีของ Support Vector 
Drawable เม่ือแอปฯท ำงำนบนเคร่ืองท่ีเป็น API 21 ขึ้นไป จะใช ้Vector Drawable โดยตรงเลย แต่ถำ้ท ำงำน
บนเคร่ืองท่ีต ่ำกวำ่ API 21 จะใชไ้ฟลภ์ำพ PNG ท่ีถูกสร้ำงขึ้นตอนCompile 
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 2.6.9 ค ำแนะน ำ 
      2.6.9.1  ควรแยก APK ออกเป็น 2 แบบ ส ำหรับ API 21 ขึ้นไป และต ่ำกวำ่ API 21 เพื่อไม่ใหแ้อปฯ 
มีขนำดบวมเกินจ ำเป็น 
   2.6.10  ใช ้Shape Drawable ถำ้... 
  2.6.10.1  ภำพเป็นรูปทรงพื้นฐำน เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม 
           2.6.10.2  ใชเ้ป็นภำพพื้นหลงัส ำหรับปุ่ มหรือกรอบขอ้ควำม 
    2.6.11 เง่ือนไขกำรใชง้ำน 
                           2.6.11.1  ไม่สำมำรถท ำรูปทรงท่ีซบัซอ้นได ้
                           2.6.11.2  รองรับกบัทุกเวอร์ชนั 
                           2.6.11.3  ตวัไฟลจ์ะอยูใ่นรูป XML และเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ Drawable 

 
รูปท่ี 2.31 กำรก ำหนดขนำดภำพหนำ้จอ ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.6.12 ท ำไมเจำ้ของบลอ็กถึงแยก Mobile แค่ HDPI, XHDPI และ XXHDPI ส่วน Tablet แยกเป็น MDPI 
และ XHDPI เท่ำนั้น 
     ถึงแมว้่ำบนโลกของแอนดรอยด์นั้นจะมี LDPI, MDPI, HDPI, XHDPI, XXHDPI, XXXHDPI แต่
ในควำมเป็นจริงนกัพฒันำก็ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำทุกๆ Density เสมอไปครับ  
 LDPI ตอ้งบอกเลยว่ำยุคน้ีอุปกรณ์แอนดรอยด์ท่ีมี Density ระดบัน้ีคงไม่หลงเหลืออยู่ในโลกน้ีแลว้
ล่ะ เพรำะงั้นจึงตดัออกไปไดเ้ลย 
 MDPI ในยุคน้ีจะเหลือก็แค่ Tablet เท่ำนั้น ส่วน Mobile ก็ไม่หลงเหลือแล้วล่ะ ดังนั้นกำรสร้ำง 
Drawable ส ำหรับ MDPI ก็มีไวเ้พื่อ Tablet เป็นหลกั ซ่ึงถำ้สังเกตดีๆจะเห็นว่ำกรณีท่ีท ำ Bitmap Drawable 
แยกกนัระหวำ่ง Mobile กบั Tablet ก็จะมีแค่ MDPI ส ำหรับ Tablet เท่ำนั้น 
 HDPI จะไม่มีใน Tablet ซักเท่ำไรนัก เพรำะ Tablet ส่วนใหญ่จะมี Density อยู่ระหว่ำง MDPI กบั 
XHDPI ส่วน Mobile ก็ยงัพอมีอยูบ่ำ้ง เลยตอ้งท ำเผื่อไว ้
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 XXXHDPI เป็น Density ท่ีกำ้วขำ้มจุดท่ีมนุษยจ์ะแยกแยะควำมแตกต่ำงเม่ือเทียบกบั XXHDPI ได้
แลว้ล่ะ เพรำะจริงๆแค่ XXHDPI ก็คมชดัเพียงพอต่อสำยตำมนุษยแ์ลว้ ดงันั้น XXXHDPI จึงไม่ไดจ้ ำเป็นซัก
เท่ำไร แถมยงัท ำใหต้วัแอปฯมีขนำดบวมเกินจ ำเป็นอีก 
 2.6.13 ไม่ควรเอำ Bitmap Drawable ไปใส่ไวใ้น Drawable โดยตรง 
         กำรเอำไฟล์ภำพไปเก็บไวใ้น Drawable โดยตรงนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีถูกตอ้งซักเท่ำไร อย่ำงน้อยก็ควร
เก็บแยกตำม Density ไวห้น่อยก็ดี 
 

 

 
รูปท่ี 2.32 การเก็บแยกตาม Density ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 ถึงแมว้่ำกำรเก็บไฟล์ไวใ้นน้ีโดยตรงก็เหมือนกบั drawable-mdpi ก็เถอะ แต่ทำงท่ีดีก็ควรแยกเป็น 
drawable-mdpi ดีกว่ำ แลว้โฟลเดอร์ drawable ค่อยเอำไวเ้ก็บพวก Shape Drawable หรือ Vector Drawable 
แทน เพื่อไม่ใหป้นกนัมัว่ซัว่ 
 2.6.14  ภำพ 9-Patch ก็ควรแยกตำมขนำดหนำ้จอเหมือนกนันะ 
  9-Patch เป็น Bitmap Drawable อย่ำงหน่ึงท่ีนักพฒันำหลำยๆคนใช้กัน เพรำะมนัสำมำรถยืดและ
ขยำยได้โดยไม่ท ำให้สัดส่วนของภำพบิดเบ้ียวแต่เวลำท ำภำพ 9-Patch ก็ควรแยกตำม Density อยู่ดีนะ 
เพรำะว่ำภำพ 9-Patch สุดท้ำยแล้วก็คือภำพท่ีขึ้ นอยู่กับหน่วย PX อยู่ดี ดังนั้ นเวลำแสดงบน HDPI กับ 
XXHDPI ก็จะมีควำมแตกต่ำงกนั  
  ยกตัวอย่ำงเช่น 9-Patch ของภำพปุ่ มท่ีมีมุมโค้งมนจะไม่เท่ำกันเม่ือแสดงในหน้ำจอท่ี Density 
ต่ำงกนั แต่เจำ้ของบล็อกดนัท ำภำพไวแ้ค่ใน drawable-mdpi อยำ่งเดียว เวลำแสดงใน XHDPI ก็จะเห็นไดช้ดั
วำ่มุมของปุ่ มจะมีมุมท่ีโคง้นอ้ยลง 
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รูปท่ี 2.33 กำรแยกภำพ9-Patch ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 เพรำะงั้นผูท่ี้หลงเขำ้มำอ่ำนคนใดคิดว่ำท ำ 9-Patch แลว้ไม่ตอ้งท ำหลำยๆขนำด ยงัไงก็ควรท ำหลำยๆ
ขนำดแยกต ำม  Density อยู่ ดี น ะค รับ  แ ต่ ถ้ ำ ไ ม่ ซี เ รี ย สตร ง จุ ด น้ี ก็ ส ำม ำ รถปล่ อ ยข้ ำ ม ไปได ้
  2.6.15  ควรทดสอบจริงทุกคร้ังเพื่อควำมมัน่ใจ 
 ท่ีเจ้ำของบล็อกแนะน ำนั้นก็น่ำจะครอบคลุมเกือบทั้งหมดแหละ แต่เน่ืองจำกแอปฯไม่ได้ออกแบบ
เหมือนๆกันทั้งหมด ดังนั้นทำงท่ีดีควรทดสอบจำก Emulator หรือเคร่ืองจริง โดยให้ครอบคลุมกับทุกๆ 
Density ด้ ว ย  ( ท ด ส อ บ แ ย ก ร ะ ห ว่ ำ ง  Mobile แ ล ะ  Tablet ด้ ว ย ) 
             ถำ้ทดสอบแลว้พบว่ำมีหน้ำจอบำงขนำดแสดงภำพไม่ชดัหรือหยำบ ให้ดูว่ำเคร่ืองนั้นเป็น Density 
แบบไหน เ ป็น  Mobile หรือ  Tablet แล้ว จึ งท ำภำพ ท่ี มีขนำดพอดีกับหน้ำ จอนั้ นๆ  เพิ่ ม เข้ำ ไป 
  2.6.16  Graphic Designer ควรรู้อะไรบำ้งเวลำท ำภำพ 
 ในกำรท ำงำนจริงๆ นักพฒันำคงไม่ได้เป็นคนท ำเองซักเท่ำไรนัก ส่วนมำกจะมีคนอ่ืนท ำมำให้
อยำ่งเช่น Graphic Designer แต่ปัญหำก็คือ คนท่ีท ำภำพให้เคำ้ควรจะท ำภำพขนำดเท่ำไรใหล้่ะตอ้งรู้เก่ียวกบั 
Configuration Qualifier ดว้ยหรือป่ำว เวลำท ำภำพนั้นเจำ้ของบล็อกแนะน ำให้ออกแบบจำกหนำ้จอท่ีมีควำม
ละเอียดสูงสุดเท่ำท่ีท ำได ้(หรือมีอยู่บนโลกน้ี) จะเป็น Mobile ท่ีมีหนำ้จอ 2,560x1,440 px ก็ได ้แลว้ Tablet 
ก็ออกแบบท่ีขนำด 2,560x1,600 px เม่ือเสร็จแลว้ก็ส่งภำพแต่ละส่วนให ้Android Dev ไปจดักำรต่ออีกที แลว้ 
Android Dev ก็จะเอำไปใช้ในโปรเจคโดยใช้ Android Drawable Importer เขำ้มำช่วยในกำรย่อรูปส ำหรับ 
Density ต่ำงๆแทน 
 ดังนั้นส ำหรับคนท่ีไม่ใช่ Android Dev แลว้ตอ้งท ำภำพ เจ้ำของบล็อกแนะน ำว่ำไม่ตอ้งสนใจใน
รำยละเอียดของบทควำมน้ีก็ไดค้รับ เนน้ท ำภำพขนำดใหญ่ๆเผ่ือไวก้็พอ เด๋ียว Android Dev จะเอำไปใชง้ำน
เอง โดยใช ้Plugin เขำ้มำช่วย 
 
2.7 ทฤษฎีโปรแกรมต่างๆที่เกีย่วข้อง 
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 2.7.1  ท าไมแอนดรอยดต์อ้งใชห้น่วย DP? 
  ว่ำแต่ว่ำแทจ้ริงแลว้ DP มนัมีท่ีมำยงัไง และท ำไมในกำรพฒันำแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์เคำ้ถึงย  ้ำ
นกัย  ้ำหนำว่ำตอ้งใชห้น่วย DP ในกำรก ำหนดขนำดกนันะ เม่ือโลกแห่งแอนดรอยด์นั้นเปิดกวำ้งมำกเกินไป 
จุดเด่นอย่ำงหน่ึงของระบบแอนดรอยด์ท่ีท ำให้เป็นท่ียอดนิยม ก็คือกำรท่ีตวัระบบปฏิบัติกำรณ์นั้นเป็น 
Opensource จึงท ำให้ผูผ้ลิตอุปกรณ์แอนดรอยด์หลำกหลำยเจำ้ต่ำงพำกนัมำใชร้ะบบแอนดรอยด์กบัอุปกรณ์
ของตวัเอง 
 เม่ือต่ำงพำกนัมำใช้แอนดรอยด์เหมือนๆกัน นักพฒันำก็สะดวกสบำยสิ เขียนแอปพลิเคชันบน
ระบบเดียว แลว้ใช้งำนไดก้บัอุปกรณ์หลำยๆตวั แต่ทว่ำดว้ยควำมเป็น Opensource ก็ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก
ล ำบำกกบันกัพฒันำเช่นกนั เพรำะกำร Opensource จึงท ำใหห้ลำยๆเจำ้ท ำอุปกรณ์แอนดรอยดห์ลำยแบบมำก 
เจำ้นูน้ก็ท ำออกมำสิบกว่ำรุ่น อีกเจำ้ก็ท ำออกมำอีกสิบกว่ำรุ่นเช่นกนั แต่ทว่ำของแต่ละเจำ้ท ำกนัตำมใจฉัน
กนัทั้งนั้น 
 

 
รูปท่ี 2.34 รูปแบบของ Android และ IOS ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

 ภำพขำ้งบนท่ีเห็นน้ีคือขนำดหนำ้จอต่ำงๆท่ีมีอยู่บน Android โดยเทียบกบั IOS ในปี 2014 จะเห็น
วำ่ฝ่ัง Android นั้นมีเยอะมำกมำยเหลือเกิน ในขณะท่ี IOS มีแค่ไม่กี่แบบ 
 2.7.2  ควำมละเอียดเท่ำกนั แต่ส่ิงท่ีไดก้ลบัไม่เหมือนกนั 

ในทุกวนัน้ีอุปกรณ์แอนดรอยด์เร่ิมมีควำมละเอียดหน้ำจอท่ีเยอะมำกขึ้น โดยเฉพำะมือถือรุ่น 
Flagship ทั้งหลำยท่ีมีควำมละเอียดสูงไม่ต่ำงกบับน Tablet เลย ยกตวัอยำ่งเช่น Nexus 6 กบั Nexus 10 

http://www.akexorcist.com/2015/07/android-design-density-independent-pixels.html
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รูปท่ี 2.35 ความละเอียดของภาพหนา้จอ ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
  จะเห็นว่ำเจำ้ของบล็อกสร้ำงกรอบส่ีเหล่ียมโง่ๆไวข้นำด 1,000 x 1,000 px บนทั้งสองเคร่ือง จะเห็น
ว่ำรูปส่ีเหล่ียมบน Nexus 6 มีขนำดดูเล็กกว่ำ เม่ือเทียบขนำดจริงๆ (ควำมกวำ้งxยำวxสูงของเคร่ือง) ทั้งน้ีก็
เพรำะวำ่มีควำมละเอียดหนำ้จอไม่ต่ำงนกัก็จริง แต่ Nexus 6 นั้นมีหนำ้จอขนำดเลก็กวำ่นัน่เอง 
             จำกปัญหำดงักล่ำวจึงท ำใหก้ำรจดัหนำ้จอยุง่ยำก เพรำะขนำดของ 1 px ของแต่ละเคร่ืองมนัไม่เท่ำกนั 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุปกรณ์แอนดรอยด์ท่ีมีขนำดหน้ำจอไม่ต่ำงกันมำกนัก แต่ดันมีควำมละเอียดหน้ำจอ
ต่ำงกนัแบบสุดๆ  
 2.7.3  เม่ือใชห้น่วย PX แลว้มีแต่เหน่ือยใจ หน่วย DP จึงเขำ้มำแทนที 

เม่ือ px ใช้แล้วไม่เวิร์ก จะไปใช้หน่วย cm, mm หรือ in ก็จะมีแต่ปัญหำมำกขึ้ น กลำยเป็นว่ำ 
Fragmentation เพิ่มขึ้นอีกบำน ดงันั้นทีมพฒันำแอนดรอยดจึ์งคิดหน่วย DP ขึ้นมำ 

หน่วย DP ย่อมำจำก Density-independent Pixels หรือบำงคร้ังก็เรียกว่ำ DIP แต่ส่วนใหญ่จะเรียก 
DP กนั ซ่ึงหน่วยน้ีเป็นหน่วยท่ีสมมติขึ้นมำไม่ไดมี้ขนำดตำยตวั มีไวเ้พื่อลดจ ำนวนขนำดหนำ้จอท่ีนกัพฒันำ
ตอ้งจดักำร 
 2.7.4  กำรเอำค่ำ DP ไปใชอ้อกแบบหนำ้จอ 
         ในกำรก ำหนดค่ำขนำดใน Layout ให้ใช้เป็น DP ทุกคร้ัง แต่ยกเวน้ขนำดของตวัหนังสือท่ีให้ใช้
หน่วย sp แทน และกำรก ำหนดค่ำ DP ส ำหรับหน้ำจอท่ีแตกต่ำงกัน ไม่ควรขยำยขนำด Layout ส ำหรับ
หนำ้จอท่ีใหญ่ขึ้น (Tablet) เพรำะกำรแสดงผลบนหนำ้จอใหญ่ ควรมีพื้นท่ีส ำหรับแสดง Content ท่ีเยอะขึ้น 
ไม่ใช่ขยำยขนำด Layout ต่ำงๆให้ใหญ่ตำม จนเหลือพื้นท่ีน้อยลง ซ่ึงนั้นจะท ำให้หนำ้จอใหญ่ๆของ Tablet 
ถูกใชง้ำนไม่คุม้ค่ำ 
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รูปท่ี 2.36 กำรเอำค่ำ DP ไปใชอ้อกแบบหนำ้จอ ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

ในบำงคร้ังหน่วย DP บนอุปกรณ์แอนดรอยด์แต่ละขนำดอำจจะแตกต่ำงกนัก็ได ้ขึ้นอยู่กบัควำม
เหมำะสม เช่น บน Tablet ภำพจะมีขนำดใหญ่กว่ำ Phone เล็กน้อย ดังนั้นควรสร้ำง Dimension Resource 
แยกกนั แลว้เรียกไปใชง้ำน 

 
รูปท่ี 2.37 กำรสร้ำง  Dimension Resource แยกกนั ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.7.5  DP เป็นแค่ส่วนหน่ึงของ Multiple Screen Supported เท่ำนั้น 
         กำรใชห้น่วย DP ก็ไม่ช่วยให้แอปพลิเคชนัรองรับหนำ้จอหลำยขนำดได ้ถำ้หำกนกัพฒันำออกแบบ
หนำ้ตำแอปพลิเคชนัมำไม่ดี ไม่ยืดหยุ่นกบัขนำดหนำ้จอ หรือกำรจดัวำง Layout ภำยใน Layout XML ไม่ดี 
ไม่สำมำรถปรับขนำดตำมหน้ำจอหลำยๆแบบได้ ดังนั้นทำงท่ีดีควรออกแบบหน้ำตำแอปพลิเคชันให้
เหมำะสมดว้ย และใชห้น่วย DP เขำ้มำช่วยเพื่อใหจ้ดักำรไดง้่ำยขึ้น 
2.8  สร้างฐานข้อมูลให้แอพพลเิคช่ัน 
       2.8.1  ท ำไมตอ้งใช ้XAMPP 

XAMPP เป็น PHP development ท่ีเปิดให้ใช้งำนไดฟ้รี สำมำรถจ ำลองกำรเช่ือมต่อ server โดยไม่
จ ำเป็นตอ้งเช่ือมต่อ internet ง่ำยต่อกำรติดตั้งและเปิดใช้งำน โดยหน้ำต่ำงของ XAMPP เม่ือท ำกำรติดตั้ง
เสร็จหนำ้ต่ำงโปรแกรมจะเป็นเช่นน้ี 

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


 
 

รูปท่ี 2.38 หนำ้ต่ำงของ XAMPP เม่ือท ำกำรติดตั้งเสร็จ ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

 ยิ่งไปกว่ำนั้ นแล้วเม่ือติดตั้ งกำรใช้งำน XAMPP ไม่จ ำเป็นต้องติดตั้ งโปรแกรมช่วยอ่ืนๆ โดย 
XAMPP จะมำพร้อมกบัภำษำ PHP , ฐำนขอ้มูล MySQL และโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นตอ้งใช้ในกำร
พฒันำ  
        2.8.1.1  เร่ิมตน้สร้ำงฐำนขอ้มูลของเรำกนัเถอะ 

ก่อนอ่ืนตอ้งเปิดใชง้ำน PHP และ MySQL Database ก่อน โดยคลิก start ตรงเมนู Action แลว้รอให้
แถบ Module ขึ้นสีเขียวดงัรูป 

สังเกตวำ่ตรง ขอ้ควำมท่ีวำ่ Apache และ MySQL มีแถบสีเขียวขึ้นอยู ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.39 เปิดใชง้ำน PHP และ MySQL Database ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.8.1.2  จำกนั้นเปิด Web browser ของเรำขึ้นมำพิมพ์ localhost/phpmyadmin ตรงช่อง URL ของ 
browser 
 



 
 
รูปท่ี 2.40 Web browser ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 

 
2.8.1.3  เร่ิมสร้ำงฐำนขอ้มูลโดยกด new จำกนั้นระบุฐำนขอ้มูลของเรำตำมท่ีตอ้งกำรลงไปแลว้กด 

create ในท่ีน้ีตั้งช่ือฐำนขอ้มูลวำ่ shopkeeperdb 

 
รูปท่ี 2.41 สร้ำงฐำนขอ้มูล ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
        2.8.1.4  จำกนั้นเรำจะท ำกำรเพิ่ม Entity ให้กบัฐำนขอ้มูลของเรำ โดยระบุช่ือ Entity และจ ำนวน 
Attribute ลงไป จำกนั้นกด Go 

 
รูปท่ี 2.42 กำรเพิ่ม Entity ใหก้บัฐำนขอ้มูล ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
        2.8.1.5  ให้กรอกช่ือ Attribute ,Type และ Length ของ Attribute ให้เหมำะสม จำกนั้นกด Go (ควร
ก ำหนด Primary key ส ำหรับ Entity ท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบั Entity อ่ืนๆดว้ย)  
 



 
 

รูปท่ี 2.43 กำรกรอกช่ือ Attribute และ Length ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.8.1.6  เรำจะได ้Entity ของเรำ จำกนั้นสร้ำง Entity ท่ีจ ำเป็นตอ้งใชท้ั้งหมด สำมำรถกดดูโครงสร้ำง
ของ Entity นั้นๆไดจ้ำกเมนู Structure 
 

 
 

รูปท่ี 2.44 โครงสร้ำงของ Entity ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

 สำมำรถแกไ้ขรำยละเอียดของ Attribute ต่ำงๆไดโ้ดยกด Change หรือลบ Attribute นั้นโดยกด 
Drop 
        2.8.1.7  ท ำกำรเช่ือมต่อฐำนขอ้มูลดว้ย PHP MySQL บนัทึกไฟลเ์ก็บไวใ้นโฟลเดอร์ xampp/htdocs 
 

. 
รูปท่ี 2.45 กำรเช่ือมต่อฐำนขอ้มูลดว้ย PHP MySQ  ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 



        2.8.1.8  พิมพ ์localhost/connect.php ในช่อง URL บน Browser กรณีเช่ือมต่อส ำเร็จจะแสดงดงัรูป 
 

 
รูปท่ี 2.46 กำรพิมพ ์localhost/connect.php ในช่อง URL ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2.8.2  ต่อไปจะเป็นกำรแนะน ำ Software ท่ีจ ำเป็นตอ้งใช้ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูลของเรำ  Software ท่ี
จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำง RESTful API Server 
 PHP Composer 
  Composer (ส ำหรับติดตั้ ง Slim framework) หลำยคนอำจจะสงสัยว่ำ Composer คืออะไร 
Composer คือชุด Software ท่ีท ำหน้ำท่ีช่วยในกำรรวบรวม package ของ PHP-framework ต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั
เพื่อใหง้่ำยต่อกำรจดักำร package ไดง้่ำยขึ้น 
Slim Framwork 
  ค ำเคลมจำกเว็บเขำว่ำไวว้่ำเป็น PHP micro framework ท่ีจะให้เรำสร้ำง Web Application API 
ท่ีทรงประสิทธิภำพ หลงัจำกติดตั้ง Composer แลว้ใหเ้รำท ำกำรติดตั้ง Slim โดยสำมำรถศึกษำกำร  
 Rest Easy 

 เป็นส่วนขยำยใน Google Chrome ใช้ส ำหรับทดสอบ Web service สำมำรถค้นหำจำกใน 
Chrome Web Store แลว้ท ำกำรติดตั้งไดเ้ลย 

 
 
 

2.9  สร้าง RESTful API Server 
1. สร้ำง folder งำนของเรำไวใ้น ..\xampp\htdocs ในท่ีน้ีทำงผูเ้ขียนจะยกตัวอย่ำงโฟลเดอร์ช่ือ 

shopkeeper 
2. สร้ำงหนำ้ index.php ไวใ้น ..\xampp\htdocs\shopkeeper\public ใส่เน้ือหำน้ีลงไป 



 
 รูปท่ี 2.47  สร้ำงหนำ้ index.php ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 

 
3. สร้ำงไฟลช่ื์อ .htaccess ในโฟลเดอร์ public แลว้ใส่เน้ือหำน้ีลงไป 

 
รูปท่ี 2.48  สร้ำงไฟลช่ื์อ .htaccess ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

4. เขำ้ไปท่ีโฟลเดอร์ ..\xampp\apache\conf\extra แลว้หำไฟลท่ี์ช่ือ httpd-vhost.conf เอำเคร่ืองหมำย
คอมเมน้ (#) หนำ้ NameVirturlHost *:80 ออก 
 4.1 ถำ้ตอ้งกำรเขำ้ถึงไฟล์ไดง้่ำยๆ โดยไม่ตอ้งพิมพย์ำวๆ ให้ท ำกำร config เพิ่มลงไปตำมรูป
ดำ้นล่ำงน้ี 
 
 

 
รูปท่ี 2.49  กำร config ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 

5. สร้ำง ip ให้กบั path ของเรำ โดยกำรเขำ้ไปท่ี c\windows\system32\driver\etc หำไฟลท่ี์ช่ือ hosts 
เพิ่ม 127.0.0.1 ตำมดว้ยช่ือ server เขำ้ไป 

6. สร้ำงไฟลช่ื์อ Customer.php ใน ..\xampp\htdocs\shopkeeper\src\route เพิ่มเน้ือหำตำมน้ี 



 
รูปท่ี 2.50  สร้ำงไฟลช่ื์อ Customer.php  ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
ต่อไปเรำจะมำสร้ำงในส่วนของฟังกช์ัน่กำรท ำงำนกบัดำตำ้เบสหลกัๆของเรำกนั ไดแ้ก่ 
 1.  Get All Customers เพิ่ม function Get All Customer ในไฟล์ Customer.php เขียนโค้ดตำมรูป
ดำ้นล่ำงไดเ้ลยค่ะ 

 
รูปท่ี 2.51  Get All Customers ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 1.1 จำกนั้นให้สร้ำงไฟลช่ื์อ db.php ในโฟลเดอร์ config เพื่อท ำกำรเช่ือมต่อฐำนขอ้มูลของเรำ 
ใหใ้ส่เน้ือหำดำ้นในไวด้งัน้ี 

 
 
รูปท่ี 2.52  สร้ำงไฟลช่ื์อ db.php ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 



 
 1.2 เพิ่ม require ‘../src/config/db.php’; ลงในไฟล ์index.php 
 1.3 ทดสอบโดยกำรพิมพ ์shopkeeper/api/customers ในช่อง url ใน browser จะเห็นผลลพัธ์เป็น 
JSON Array ดงัน้ี (ถำ้มีขอ้มูลในฐำนขอ้มูลแลว้) 
 
 1.4  เปิด RestEasy ขึ้นมำกรอก shopkeeper/api/customers ตรงช่อง URL แลว้กด send ดู ถำ้ขึ้น
ดำ้นล่ำงถือวำ่โอเค (200 (OK)) 
 

 
 
รูปท่ี 2.53  เปิด RestEasy ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 2. Get Single Customer 
 2.1 เพิ่ม function Get Single Customer ใน Customer.php เพิ่มเน้ือหำดำ้นใน function ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 2.54  Get Single Customer ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 สังเกตตรง $sql = “SELECT * FROM customer_contact WHERE id=$id”; ท่่ีเป็น SQL เรำ
สำมำรถเลือกได้ว่ำจะท ำกำร query ขอ้มูลจำก attribute ไหน ในท่ีน้ีเรำเลือก query จำก id ถำ้ตอ้งกำรให้ 
query จำก attribute อ่ืนสำมำรถแกไ้ขไดจ้ำกบรรทดัน้ี 



 2.2 ทดสอบดว้ย RestEasy เหมือนเดิม แต่ครำวน้ีใหเ้พิ่ม id ท่ีเรำตอ้งกำร query ดว้ย เช่นตอ้งกำร 
query จำกไอดี 2 ใหใ้ส่ /2 ตำมหลงั shopkeeper/api/customers ไดผ้ลดงัน้ี 

 
รูปท่ี 2.55  ทดสอบดว้ย RestEasy ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 3. Add Customer 
 3.1 สร้ำง function Add Customer ใน Customer.php กำรเพิ่มข้อมูลจะใช้ Post แทนกำร Get 
โดยเรำตอ้งใส่ใหค้รบวำ่จะตอ้งมีกำรเพิ่มขอ้มูลใน Attribute ไหนของเรำบำ้ง 

 
รูปท่ี 2.56  สร้ำง function Add Customer ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 3.2 ทดสอบโดยใช ้RestEasy ในช่อง URL ใหใ้ส่เป็น http://shopkeeper/api/customers/ 
add เปล่ียนจำกGet เป็นPost method เพิ่มส่วนHeaderให้เป็นName : Content-Type , Value: application/json 
กด save 
 



 
รูปท่ี 2.57  ทดสอบโดยใช ้RestEasy ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 
 
 3.3 ใส่ขอ้มูลท่ีจะเพิ่มลงไปในฐำนขอ้มูลในรูปแบบของ JSON object 

 
 
รูปท่ี 2.58  รูปแบบของ JSON object ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 3.4 กด send แลว้ดูผลลพัธ์ท่ีไดด้งัน้ี แสดงวำ่โอเคแลว้ สำมำรถเขำ้ไปดูขอ้มูลท่ีเรำเพิ่มไดจ้ำกใน
ฐำนขอ้มูล 

 
รูปท่ี 2.59  send ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 4.Update Customer 



 4.1 ในไฟล์ Customer.php กำรแก้ไขข้อมูลจะใช้ Put method สังเกตให้ดีว่ำ มีกำรเพิ่ม $id = 
$request->getAttribute(‘id’); ขึ้นมำ และในโคด้ sql ส่วน WHERE id = $สร้ำง function Update Customer 
id คือกำรแกไ้ขขอ้มูลโดยอำ้งอิงผำ่น id 
 

 
รูปท่ี 2.60  สร้ำง function Update Customer ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 4.2 ทดสอบโดยใช ้RestEasy ในช่อง URL ใหใ้ส่เป็น http://shopkeeper/api/customers/ 
update/ idท่ีเรำตอ้งกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล เลือก method เป็น Put เพิ่มส่วน Header ใหเ้ป็น Name : Content-
Type , Value: application/json กด save กรอกขอ้มูลท่ีเรำตอ้งกำรแกไ้ขในส่วนของ body ขอ้มูลไหนท่ีไม่
ตอ้งกำรแกไ้ขก็ใหค้งไวแ้บบเดิม แลว้กด send 
 

 
 
รูปท่ี 2.61  ทดสอบโดยใช ้RestEasy ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 



 4.3 ถำ้ไดผ้ลดงัแสดงขำ้งล่ำงถือว่ำโอเคแลว้ ให้เขำ้ไปตรวจสอบในฐำนขอ้มูลดว้ยว่ำขอ้มูลมี
กำร update หรือไม่ 

 
รูปท่ี 2.62  update ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 5. Delete Customer 
 5.1 สร้ำง function Delete Customer ในไฟล์ Customer.php มีเน้ือหำเป็นดังต่อไปน้ี ในท่ีน้ีจะ
ลบขอ้มูลชุดไหนออกจะถูกอำ้งอิงจำก id สำมำรถเปล่ียนไปใช ้Attribute อ่ืนตำมเหมำะสมได ้

 
รูปท่ี 2.63  สร้ำง function Delete Customer ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
 5.2 ทดสอบบน RestEasy โดยกำรเลือก method เป็น Delete กรอก URL ให้ถูกต้องตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้น Delete function ในส่วนของ Body ตอ้งไม่มีขอ้มูลใดๆ จำกนั้นกด send 
 

 
 
รูปท่ี 2.64  ทดสอบบน RestEasy ท่ีมำ : (http://www.akexorcist.com) 
 
เพียงเท่ำน้ีเรำก็สำมำรถสร้ำง RESTful API Web Server ของเรำไดแ้ลว้ ในตอนหนำ้ 
 



บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 

ในกำรด ำเนินโครงกำรแอพพลิเคชนัสั่งการอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(Application for Control the house lights over the internet)  มีขั้นตอนกำรสร้ำงในส่วนต่ำง ๆ โดยทำงกลุ่ม
ผูส้ร้ำงไดร่้วมกนัวำงแผนในกำรปฏิบติังำน และจดัแบ่งงำนตำมควำมเหมำะสม 

 
 

ขั้นตอนในกำรด ำเนินโครงกำร แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
3.1 กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 
3.2 กำรออกแบบแอพพลิเคชนั 
3.3 กำรด ำเนินกำรสร้ำง 

 

3.1  การวางแผนและการเตรียมการ 
 กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร  เร่ิมเม่ือคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรใหเ้สนอหัวขอ้โครงกำรในภำค
เรียนท่ี 1 ทำงกลุ่มผูจ้ดัท ำไดเ้สนอหัวขอ้โครงกำร แอพพลิเคชนัสั่งการอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้นผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
      3.1.1  กำรวำงแผนท ำโครงกำร 
                3.1.1.1  คิดหวัขอ้โครงการ 

           3.1.1.2  จดัท ารูปเล่มเสนอร่างโครงการ 
                3.1.1.3  เสนอโครงการ 
                3.1.1.4  วางแผนงาน 
                3.1.1.5  แกไ้ขเสนอร่างโครงการ 
                3.1.1.6  ส่งเสนอร่างโครงการท่ีแกไ้ขแลว้ 
                3.1.1.7  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าแอพพลิเคชนัสั่งการควบคุม เปิด-ปิดไฟภายในบา้น  
                             และจดัท าบทท่ี 1 
                3.1.1.8  รวบรวมขอ้มูลในดา้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในการควบคุมการท างาน   
                              และจดัท าบทท่ี 2 
                3.1.1.9  วางแผนการท างานกระจายงานแบ่งการท างานเป็นส่วน ๆ 
      3.1.2  กำรเตรียมกำร 
                3.1.2.1  ศึกษำโปรแกรมในกำรท ำแอพพลิเคชัน่สั่งการควบคุม เปิด-ปิดไฟภายใน บา้น  
                3.1.2.2  ทดสอบการท างานของแอพพลิเคชัน่สั่งการควบคุมเปิด-ปิดไฟภายในบา้นวา่ 
                             เป็นไปตามท่ีวางแผนไวห้รือไม่ และจดัท าบทท่ี 4 
                3.1.2.3  แกไ้ขตวัช้ินงาน และจดัท าบทท่ี 5 
                3.1.2.4  จดัท าเอกสารโครงการ 



 
 ตำรำงกำรวำงแผนงำนและกำรเตรียมกำรโครงกำรน้ีใช้ระยะเวลำในกำรพฒันำตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี  3.1  แสดงผลกำรด ำเนินโครงกำร 

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 คิดหวัขอ้โครงการ *         
2 จดัท าเอกสารโครงการ  *        
3 เสนอโครงการ  *        
4 วางแผนงาน  *        

5 
ค้นหาข้อมูล  และ
จดัท าบทท่ี 1 

 *        

6 
วางแผนการท างาน  
และจดัท าบทท่ี 3 

  *       

7 
รวบรวมขอ้มูล และ
จดัท าบทท่ี 2 

   *      

8 
เขียนโปรแกรม 
ควบคุมการท างาน  
และจดัท าบทท่ี 4 

    *     

9 
ทดสอบการท างาน 
และจดัท าบทท่ี 5 

    *     

10 
แก้ไขข้อผิดพลาด
ของแอพพลิเคชัน่ 

     *    

11 
ตรว จสอบคว า ม
เรียบร้อย 

      *   

12 จดัท ารูปเล่มโครงการ        *  

3.2 การออกแบบแอพพลเิคชัน 



      3.2.1  กำรออกแบบส ำหรับกำรสร้ำงแอพพลิเคชันสั่งการอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้นผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต  (Application for Control the house lights over the internet)   เ รำจะต้อง มีกำรออกแบบ
แอพพลิเคชัน่ ก่อน ซ่ึงมีหลกัในกำรออกแบบดงัน้ี 
                3.2.1.1  ก ำหนดโครงสร้ำงของแอพพลิเคชนันั้นควรเร่ิมจำกกำรสร้ำงแผนผงัของแอพพลิเคชั่น
ก่อน หรือท่ีเรียกวำ่ Site map ดงักล่ำวอยำ่งต่อไปน้ี รูปท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3.1  Site map ของแอพพลิเคชนั 

      3.2.2 กำรก ำหนดเช่ือมโยงระหว่ำงแอพพลิเคชนั โดยก ำหนดกำรเช่ือมโยงให้แอพพลิเคชนัแต่ละหนำ้
เช่ือมโยงถึงกนัเพื่อใหก้ลบัไปกลบัมำ  ระหวำ่งหนำ้ต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กนั 
      3.2.3 กำรออกแบบแอพพลิเคชนัแต่ละหนำ้  สำมำรถออกแบบให้สวยงำมโดยเฉพำะแอพพลิเคชัน่หน้ำ
แรกควรออกแบบใหส้วยงำมเพื่อดึงดูดควำมสนใจของผูใ้ชง้ำน 
       3.2.3.1  กำรออกแบบหน้ำเขำ้สู่ระบบ (Login)  หน้ำน้ีเป็นหน้ำท่ีผูใ้ช้งำนท่ีสมคัรสมำชิกไวแ้ลว้  
สำมำรถเขำ้สู่ระบบเพื่อใชง้ำนแอพพลิเคชนั ดงัตวัอยำ่งรูปท่ี 3.2 

แอพพลิเคชัน่สั่งการอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภายในบา้นผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

เขา้สู่ระบบ 

หนา้แรก 

หนา้หลกั 



 

รูปท่ี 3.2  หนำ้ Login เขา้สู่ระบบ 
 
               3.2.3.2  กำรออกแบบหน้ำหลกั (Main) หน้ำน้ีคือหน้ำท่ีแสดงสถำนะต่ำงๆของไฟภำยในบ้ำน  
ผูใ้ชง้ำนสำมำถควบคุม เปิด-ปิดกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้ำ และควบคุมไฟภำยในบำ้นได ้   ดงัตวัอย่ำงรูปท่ี 
3.3 

 
 
รูปท่ี 3.3  หนำ้ Main กำรแสดงสถำนะต่ำงๆ 

3.3  การด าเนินการสร้าง 



        3.3.1  เขียนแผนภำพ E-R Diagram 

 
รูปท่ี 3.4  E-R Diagram  
 
        3.3.1  เขียนแผนภำพ  DFD Level 0 การท างานของ E-R Diagram 

 
รูปท่ี 3.5  DFD Level 0 การท างานของ E-R Diagram 



 
รูปท่ี 3.6  DFD Level 0 การท างานของ E-R Diagram(ต่อ) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลกำรศึกษำท ำให้เรำไดเ้รียนรู้ถึงกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตอ้งสำมคัคีกนัในกำรวิเครำะห์และ

ออกแบบตลอดจนถึงขั้นตอนกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนว่ำมีอะไรบำ้ง ในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำจะกล่ำวถึงผล
ของกำรศึกษำขอ้มูล และผลท่ีไดรั้บอยำ่งละเอียด แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

4.1  ขั้นตอนกำรออกแบบแอพพลิเคชนั 
4.2  ขั้นตอนกำรสร้ำงแอพพลิเคชนั ดว้ย MIT App Inventor 2 
4.3  ขั้นตอนกำรทดสอบแอพพลิเคชนั ผำ่นโทรศพัทมื์อถือ 
 

4.1  ขั้นตอนการออกแบบแอพพลเิคช่ัน 
 ขั้นตอนน้ีคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำออกควำมคิดและเพื่อแบ่งหน้ำท่ีของแต่ละคนเพื่อท ำให้ขั้นตอนกำร
ท ำงำนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีกำรกระจำยหน้ำท่ีกำรท ำงำนให้เท่ำเทียมกันเพื่อให้ทุกคนแสดงควำม
คิดเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนและรับควำมคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ย ขั้นตอนกำร
สร้ำงมีดงัน้ี 
 4.1.1  แนวคิดท่ีทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมจำก กำรออกแบบหนำ้หลกัควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้น 
โดยกำรสร้ำง  Storyboard แอพพลิเคชนั สำมำรถสร้ำงขึ้นเองไดว้่ำตอ้งกำรแสดงสถำนะของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในบำ้นส่วนใหนบำ้งโดยก ำหนดขึ้นเอง ในส่วนน้ีจะช่วยในกำรพฒันำทกัษะและศึกษำเก่ียวกบัออกแบบ 
Storyboard  เบ้ืองตน้ เพื่อเป็นตน้แบบใหก้บันกัศึกษำ สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปท่ี 4.1  กำรออกแบบ Storyboard หนำ้หลกั 
 

4.1.2  กำรเร่ิมออกแบบหนำ้หลกั ในกำรเร่ิมตน้คิดแบบทำงคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมจำกกำรออกแบบโล
โกเ้พื่อใหแ้อพพลิเคชนัดูน่ำสนใจมำกยิง่ขึ้น 

 

 
รูปท่ี 4.2  กำรออกแบบโลโกแ้อพพลิเคชนั 
 

4.1.3  กำรออกแบบพื้นหลงัหนำ้หลกั ต่อมำทำงคณะผูจ้ดัท ำได้ออกแบบพื้นหลงัเพื่อให้แอพพลิเค
ชนัดูน่ำสนใจ สวยงำมมำกยิง่ขึ้น 

 
รูปท่ี 4.3  กำรออกแบบพื้นหลงัแอพพลิเคชนั 
 
4.2  ขั้นตอนการสร้างแอพพลเิคชัน ด้วย MIT App Inventor 2 
 ผูจ้ดัท ำไดมี้กำรศึกษำและพฒันำแอพพลิเคชันโดยใช้ MIT App Inventor 2 โดยลกัษณะกำรเขียน
โปรแกรมแบบ Visual Programming  ดว้ยกำรต่อบล็อกค ำสั่งโดยท่ีเรำไม่ตอ้งเขียน Code  ให้ซับซ้อน ง่ำย
ต่อกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้นอีกทั้งยงัง่ำยต่อกำรพฒันำในอนำคตอีกดว้ย 



4.2.1  เร่ิมตน้กำรสร้ำงหน้ำหลกั  ในส่วนของกำรควบคุมกลอนประตูแม่เหล็กไฟฟ้ำ  จะมีสถำนะ
เม่ือผูใ้ชส้แกนลำยน้ิวมือท่ีชุดอุปกรณ์ประตูแม่เหลก็ไฟฟ้ำ  จะแสดงว่ำผูใ้ชค้นไหนปลดลอ็กประตูแสดงให้
เห็น  และผูใ้ชส้ำมำรถสั่งกำรชุดอุปกรณ์ประตูแม่เหลก็ไฟฟ้ำในกำรปลดลอ็กผำ่นแอพพลิเคชนัได ้ 

 

 
รูปท่ี 4.4  กำรสร้ำงหนำ้หลกั  ในส่วนของกำรควบคุมกลอนประตูแม่เหลก็ไฟฟ้ำ 
 
 

4.2.2  ส่วนของกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้น  ในส่วนน้ีจะมีต ำแหน่งของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในบำ้น และปุ่ มเปิด-ปิด  ใหผู้ใ้ชส้ำมำรถควบคุมไดผ้ำ่นแอพพลิเคชนัน้ี 

 
รูปท่ี 4.5  กำรสร้ำงหนำ้หลกั  ในส่วนของกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้น 

 
4.3  ขั้นตอนการทดสอบแอพพลเิคชัน ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 ขั้นตอนน้ีส ำคญัมำกเพรำะจะน ำแอพพลิเคชันไปทดสอบก่อนว่ำสำมำรถเช่ือมต่อกบัชุดอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้ำภำยในบำ้นไดห้รือไม่ และใชง้ำนจริง เพียงแค่เตรียมสมำร์ทโฟนใวใ้หพ้ร้อม 
 4.3.1 ท ำกำร Build แอพพลิเคชนัโดยกำรน ำไฟล ์  .apk   ออกมำ   เตรียมติดตั้งลงบนสมำร์ทโฟนข
องท่ำน 



 
รูปท่ี 4.6  กำร Build แอพพลิเคชนัโดยกำรน ำไฟล ์  .apk   ออกมำ 
 

4.3.2 รอแอพพลิเคชัน่ท ำกำรประมวลผลไฟล ์.apk โดยขั้นตอนน้ีหำ้มออกจำก app inventor  

 
รูปท่ี 4.7  แอพพลิเคชัน่ท ำกำรประมวลผลไฟล ์.apk 
 
 4.3.3 ท ำกำรสแกน Q-R Code เพื่อติดตั้งไฟลล์งบนสมำร์ทโฟน 

 
 
รูปท่ี 4.8  สแกน Q-R Code เพื่อติดตั้งไฟลล์งบนสมำร์ทโฟน 
 
 4.3.4 เม่ือสแกน QR Code จะมีกำรแจง้เตือนติดตั้งไฟล ์.apk ลงบนสมำร์ทโฟน Android จะตอ้งท ำ
กำรอนุญำติติดตั้งไฟลจ์ำกแหล่งท่ีไม่รู้จกัก่อน จำกนั้นท ำกำรกด OK ตำมขอ้ควำมในรูปภำพต่อไปน้ี 
 



 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.9  ตั้งค่ำควำมปลอดภยั  
 

4.3.5 เลือกไฟล ์.apk และท ำกำรติดตั้ง 

 
รูปท่ี 4.10  ติดตั้งแอพพลิเคชนั 
 

4.3.6 จำกนั้นระบบจะขึ้นเตือนคร้ังสุดทำ้ยก่อนติดตั้ง ซ่ึงจะมีตวัเลือก “INSTALL” แปลวำ่หลงัจำก
ติดตั้งแลว้จะบลอ็กตำมเดิม จำกนั้นท ำกำร  Install  แอพก็จะเร่ิมท ำกำรติดตั้งตำมปกติ 

 

 
 
 

 



 
รูปท่ี 4.11  ยนืยนักำรติดตั้งแอพพลิเคชนั 
  



4.3.7 ติดตั้งแอพพลิเคชนั 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 4.12  ตรวจสอบ File manager เพื่อคน้หำไฟล ์.Apk 
 

4.3.8 เม่ือติดตั้งแอพพลิเคชนัแลว้จะแสดงอยูท่ี่หนำ้หลกัของสมำร์ทโฟน  
 

 
รูปท่ี 4.13  ติดตั้งแอพพลิเคชนัสมบูรณ์ 
  



4.3.9 ติดตั้งแอพพลิเคชนัพร้อมใชง้ำน 

 
รูปท่ี 4.14  ติดตั้งแอพพลิเคชนัสมบูรณ์พร้อมใชง้ำน 
  



บทที ่5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 ในกำรท ำโครงกำรแอพพลิชันควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต สำมำรถ
บรรลุวตัถุประสงคต์ำมท่ีผูจ้ดัท ำไดว้ำงแผนเอำไว ้ซ่ึงแอพพลิเคชนั สำมำรถท ำงำนไดต้รงตำมท่ีตอ้งกำรและ
กำรประสบปัญหำต่ำง ๆ ในท่ีน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำไดป้ระสลปัญหำในกำรปฏิบติังำนหลำยๆ อย่ำง ซ่ึงขณะ
ผูจ้ดัท ำจำกโครงกำรมีขอ้เสนอแนะท่ีจะน ำมำปรับปรุงแกไ้ขในส่วนต่ำง ๆ ของแอพพลิเคชนั ใหท้ ำงำนไดดี้
มำกยิง่ขึ้น 
5.1วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1.1 เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
5.1.2 เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรสั่งกำร ควบคุมไฟในบำ้นผำ่นแอพพลิเคชนั 
5.1.3 เพื่อดูสถำนะของกำรท ำงำนไฟต่ำงๆภำยในบำ้น 

5.2 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5.2.1 ไดศึ้กษำกำรท ำงำนของแอพพลิเคชนัสั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
5.2.2 เพิ่มควำมสะดวกสะบำยต่อกำรควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นใหท้นัสมยัในกำรใชง้ำน 
5.2.3 สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้น 

กำรท ำโครงกำร 
5.3 ปัญหาที่ประสบในการด าเนินโครงการ 
 กำรด ำเนินกำรของโครงกำรแอพพลิชนัควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต 
นั้นทำงคณะผูจ้ดัท ำไดป้ระสบปัญหำกำรด ำเนินโครงกำรหลำยอยำ่งดงัต่อไปน้ี 
 5.3.1 ปัญหำในกำรสร้ำงชุดค ำสั่งผำ่น MIT App Inventor 2  
 5.3.2 ปัญหำในกำรเช่ือมต่อแอพพลิเคชนักบัชุดอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ำภำยในบำ้น 
 5.3.3 ปัญหำดำ้นระบบกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
5.4 ผลการด าเนินโครงการ 
 ในกำรด ำเนินโครงกำรแอพพลิชนัควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต เร่ิมจำก
กำรเสนอโครงกำรต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ ทำงคณะกรรมกำรพิจำรณำไดเ้สนอแนะในส่วนต่ำง ๆ และ
คณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรจนไดรั้บกำรอนุมติักำรท ำโครงกำรแลว้ทำงคณะผูจ้ดัท ำ
ไดศึ้กษำขอ้มูลรำยละเอียดต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรพฒันำแอพพลิเคชนั ดว้ย MIT App Inventor 2 โดยไดท้ ำกำร
ออกแบบและด ำเนินกำรตำมท่ีวำงแผนไวจ้นส ำเร็จลุร่วง  
 ผลกำรด ำเนินโครงกำรแอพพลิชนัควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้นผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต สำมำรถ
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้นได ้พร้อมทั้งแสดงสถำนะกำรเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ำไดอี้กดว้ย  อีกทั้งยงั
สำมำรถควบคุมชุดอุปกรณ์ประตูแม่เหลก็ไฟฟ้ำ พร้อมทั้งแสดงสถำนะกำรเขำ้ใชง้ำน ไดอี้กดว้ย 



5.5 การอภิปรายผล 
 ในกำรสั่งกำรแอพพลิชนัควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต โครงกำรน้ีไดใ้ช ้
MIT App Inventor 2 ในกำรเขียนชุดรูปแบบกำรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
ควบคุมไดดี้และบรรลุเป้ำหมำยวตัถุประสงค ์อีกทั้งสำมำรถไดง้ำนไดจ้ริงอีกดว้ย 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 ในน้ีจะกล่ำวถึงขอ้เสนอแนะ ในกำรพฒันำและต่อยอดแอพพลิชนัควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้ำภำยในบำ้น
ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต 
 5.6.1ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 5.6.1.1 ควรเพิ่มเพิ่มรูปแบบกำรแสดงผลของอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆท่ีเช่ือมต่อให้ดูโดดเด่นและ
น่ำสนใจมำกยิง่ขึ้น 
 5.6.1.2 ควรออกแบบต ำแหน่งกำรวำงปุ่ มและหนำ้แสดงผล ใหดู้ดีมีระเบียบขึ้น 
 5.6.2 ขอ้เสนอแนะทำงเทคนิค 
 5.6.2.1 ควรเพิ่มกำรใชง้ำนใหเ้ขำ้กบัระบบปฏิบติักำร IOS เพิ่มขึ้นไป 
 5.6.2.2 ควรเพิ่มระบบรักษำควำมปลอดภัยให้มีกำร Login เพื่อเข้ำสู่ระบบ และ สำมำรถ 
Register เพื่อเขำ้ใชง้ำนแอพพลิเคชนัได ้
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หมายเหต ุ พร้อมแนบโครงกำร  ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนดมำดว้ยแลว้ 
1.  ช่ือโครงกำร 



  แอพพลิเคชัน่สั่งกำรอุปกรณ์เปิดปิดไฟบำ้นผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
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2.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
          เน่ืองจำกในปัจจุบนั เทคโนโลยีเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำภำยในบำ้นมีควำมกำ้วหน้ำเป็นอย่ำงมำก จนมำถึงยุค
ปัจจุบนั Smart Home เทคโนโลยีไร้สำยท่ีจะช่วยให้เรำนั้นสำมำรถควบคุมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทุกอย่ำงภำยใน
บ้ำนได้ และแม้กระทั่งกำรตรวจจับควำมผิดปกติ ด้วยระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในบ้ำน กำรใช้
เทคโนโลยีไร้สำยเข้ำมำดูแลบ้ำนหรือ Smart Home เป็นอีกหน่ึงกระแสท่ีเข้ำมำมีบทบำทภำยใน
ชีวิตประจ ำวนัของทุกคนมำกขึ้นทุกวนั  
       ทำงคณะผูจ้ดัท ำได้เล็งเห็นควำมส ำคญักำรใช้แอพพลิเคชั่นสั่งกำรอุปกรณ์เปิดปิดไฟบำ้นผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต จึงไดน้ ำมำใส่ในตวัโครงกำร Smart Home น้ีจนเกิดมำเป็น Application for Control the house 
lights over the internet ท่ีใช้แอพพลิเคชั่นสั่งกำรอุปกรณ์เปิดปิดไฟบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และแจ้ง
เตือนเม่ือมีกำรเขำ้สู่ระบบลม้เหลวผ่ำน Application ท่ีจะช่วยควบคุมกำรท ำงำนของระบบไฟในบำ้น ทั้งน้ี
แอพพลิเคชั่นสั่งกำรอุปกรณ์เปิดปิดไฟบ้ำนมีควำมทนัสมยั  สำมำรถควบคุมไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบ
อินเตอร์เน็ต  อีกทั้งยงัสำมำรถดูสถำนะกำรใชง้ำนของไฟภำยในบำ้นไดอี้กดว้ย นอกเหนือจำกน้ียงัสำมำรถ
ควบคุมชุดค ำสั่งควบคุมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ  ในกำรล็อค-ปลดล็อคประตูบำ้น เพื่อเพิ่มควำมปลอดภยั
ใหก้บัผูใ้ชง้ำน เน่ืองจำกเทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีควำมทนัสมยัมำกยิง่ขึ้น ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงน ำเทคโนโลยีมำ
ผสมผสำนกบัแอพพลิเคชัน่ควบคุมกำรท ำงำน จนเกิดเป็น Control Application เช่นเดียวกนักบั Smart Home 
เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยในกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้น ให้ง่ำยต่อกำรใชง้ำนมำกยิ่งขึ้น  แอพพลิเคชัน่สั่ง
กำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต  จะช่วยให้กำรคุมไฟภำยในบำ้นให้ดูทนัสมยั  อีกทั้ง
สะดวกสบำยต่อกำรควบคุมไฟภำยในบำ้นไดย้ิง่ขึ้นอีกดว้ย 
          ดงันั้น กำรจดัท ำแอพพลิเคชัน่สั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต จึงเป็นโครงกำร
ท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดจ้ดัท ำเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัขึ้นช่วยในกำรพฒันำแอพพลิเคชัน่ควบคุมกำรเด
ปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต และสำมำรถดูสถำนะกำรท ำงำนของไฟภำยในบำ้นไดอี้กดว้ย  
ทำงคณะผูจ้ดัท ำมุ่งเน้นไปในทำงสร้ำงควำมสะดวกสบำยต่อกำรควบคุมไฟภำยบำ้นและควำมสร้ำงควำม
ทนัสมยัดว้ยกำรสั่งผ่ำนอินเตอร์เน็ต  ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนก็สำมำรถควบคุม ดูสถำนะไฟภำยในบำ้นไดอี้กดว้ย  
ทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงเล็งเห็นว่ำโครงกำร แอพพลิเคชัน่สั่งกำรอุปกรณ์เปิด-ปิดไฟบำ้นผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต 
เป็นกำรเสริมสร้ำงทกัษะทำงดำ้นกำรเขียนแอพพลิเคชัน่ของคณะผูจ้ดัท ำ ดำ้นควำมคิด กำรแกไ้ขปัญหำอยำ่ง
ถูกตอ้งและ ใหเ้ยำวชนรุ่นใหม่ไดน้ ำไปคิดวิเครำะห์และพฒันำต่อยอดอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
3. วตัถุประสงคข์องโครงกำร 
 3.1 เพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำโครงกำร Control the house lights over the internet 
 3.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรสั่งกำร ควบคุมไฟในบำ้นผำ่นแอพพลิเคชัน่ 
 3.3 เพื่อดูสถำนะของกำรท ำงำนไฟต่ำง ๆภำยในบำ้น  



 
4. ขอบเขตของโครงกำร  
 4.1 สำมำรถใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งกำรควบคุมกำรเปิดปิดไฟภำยในบำ้นได ้
 4.2 สำมำรถใชแ้อพพลิเคชัน่ดูสถำนะ เปิด–ปิด กำรท ำงำนของไฟภำยในบำ้นได ้
 4.3 สำมำรถใชแ้อพพลิเคชัน่สั่งกำร ชุดค ำสั่งสแกนลำยน้ิวมือ ในกำรปลดลอ็คประตู และแจง้ 
       เตือนเม่ือมีกำรเขำ้สู่ระบบลม้เหลวผำ่น Application ได ้
 
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 คิดหวัขอ้โครงกำร 
5.2 จดัท ำรูปเล่มเสนอร่ำงโครงกำร 
5.3 เสนอร่ำงโครงกำร 
5.4 แกไ้ขเสนอร่ำงโครงกำร 
5.5 ส่งเสนอร่ำงโครงกำรท่ีแกไ้ขแลว้ 
5.6 ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัท ำชุดโปรแกรมควบคุมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ 
5.7 รวบรวมขอ้มูลในดำ้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในกำร  

ควบคุมกำรท ำงำน 
 5.8 วำงแผนกำรท ำงำนกระจำยงำนแบ่งกำรท ำงำนเป็นส่วน ๆ 
 5.9 ท ำช้ินงำน 

5.10 ทดสอบกำรท ำงำนของชุดโปรแกรมควบคุมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือวำ่เป็นไปตำมท่ีวำงแผนไว้
หรือไม่ 

 5.11 แกไ้ขตวัช้ินงำน 
 5.12 จดัท ำเอกสำรโครงกำร 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 
  

เร่ิมตน้ 

แกไ้ข เสนอ 

จดัท ำเอกสำรแบบเสนอร่ำงโครงกำร 

คิดหวัขอ้โครงกำร 
โครงกำร 

ศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบักำรจดัท ำชุดโปรแกรมควบคุมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ 

วำงแผนกำรท ำงำนกระจำยงำนแบ่งกำร
ท ำงำนเป็นส่วน ๆ 

A 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

รวบรวมขอ้มูลในดำ้นโปรแกรมท่ีจะใชเ้ขียนโปรแกรมในกำร  
      ควบคุมกำรท ำงำน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1.1 แผนภำพ Flowchart ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (ต่อ)  

A 

เสนอ แกไ้ข 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 

ส้ินสุด 

ท ำช้ินงำน 

ทดสอบกำรท ำงำนของ ชุดโปรแกรมควบคุมเคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ  
                      วำงแผนไวห้รือไม่ 

จดัทำรูปเล่มโครงกำรทั้งหมด 
 



6. ระยะเวลำกำรท ำโครงกำร 
 
ตารางท่ี 1.1 ตำรำงแผนกำรด ำเนินงำน 
ล าดับ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปี พ.ศ. 2560 

มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 คิดหวัขอ้โครงกำร        

2 จดัท ำเอกสำรแบบ
เสนอร่ำงโครงกำร 

       

3 เสนอหวัขอ้โครงกำร        

4 คน้หำขอ้มูล        
5 รวบรวมขอ้มูล        

6 วำงแผนกำรท ำงำน        
7 เขียนโปรแกรม 

ควบคุมกำรท ำงำน 
       

8 ทดสอบกำรท ำงำน        
9 แกไ้ขโปรแกรม        

10 ตรวจสอบควำม
เรียบร้อย 

       

11 น ำเสนอโครงกำร        
12 จดัท ำรูปเล่มโครงกำร        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 



 7.1.ไดศึ้กษำกำรท ำงำนของแอพพลิเคชัน่สั่งกำรอุปกรณ์เปิดปิดไฟบำ้นผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
 7.2.เพิ่มสร้ำงควำมสะดวกสบำยต่อกำรควบคุมต่อกำรเปิด-ปิดไฟภำยในบำ้นใหท้นัสมยัในกำร 
 ใชง้ำนมำกยิง่ขึ้น 
 7.3.สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรเรียนในสำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยกุตใ์ชใ้น 
 กำรท ำโครงกำร 
 
8. งบประมำณท่ีใชใ้นกำรท ำโครงกำร 
 ค่ำหมึกพิมพเ์อกสำร  1,500  บำท 
 กระดำษ A4      500  บำท 
 รวม    2,000  บาท 
 
9.  เอกสำรอำ้งอิง  
 https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/ 
 https://www.smartsecurity.in.th/ 
 https://www.1belief.com/fingerprint/ 
          
 
          
  

https://www.it24hrs.com/2019/arena_garden_smart_home/
https://www.smartsecurity.in.th/
https://www.1belief.com/fingerprint/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

รำยงำนผลควำมกำ้วหนำ้โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

วิธีกำรติดตั้งและใชง้ำนแอพพลิเคชนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



วิธีการติดตั้งและใช้งานแอพพลเิคชัน 
ขั้นตอนน้ีส ำคญัมำกเพรำะจะน ำแอพพลิเคชันไปทดสอบก่อนว่ำสำมำรถเช่ือมต่อกบัชุดอุปกรณ์

ควบคุมไฟฟ้ำภำยในบำ้นไดห้รือไม่ และใชง้ำนจริง เพียงแค่เตรียมสมำร์ทโฟนใวใ้หพ้ร้อม 
 1 ท ำกำร Build แอพพลิเคชนัโดยกำรน ำไฟล ์  .apk   ออกมำ   เตรียมติดตั้งลงบนสมำร์ทโฟนของ
ท่ำน 

 
รูปท่ี 1  ท ำกำร Build แอพพลิเคชนัโดยกำรน ำไฟล ์  .apk   ออกมำ 
 

2 รอแอพพลิเคชัน่ท ำกำรประมวลผลไฟล ์.apk โดยขั้นตอนน้ีหำ้มออกจำก app inventor  

 
รูปท่ี 2  แอพพลิเคชนัท ำกำรประมวลผลไฟล ์.apk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 ท ำกำรสแกน Q-R Code เพื่อติดตั้งไฟลล์งบนสมำร์ทโฟน 



 
รูปท่ี 3  สแกน Q-R Code เพื่อติดตั้งไฟลล์งบนสมำร์ทโฟน 
 

4 เม่ือสแกน QR Code จะมีกำรแจง้เตือนติดตั้งไฟล ์.apk ลงบนสมำร์ทโฟน Android จะตอ้งท ำกำร
อนุญำติติดตั้งไฟลจ์ำกแหล่งท่ีไม่รู้จกัก่อน จำกนั้นท ำกำรกด OK ตำมขอ้ควำมในรูปภำพต่อไปน้ี 

 
 
 
 
รูปท่ี 4  ตั้งค่ำควำมปลอดภยั  
 

5 เลือกไฟล ์.apk และท ำกำรติดตั้ง 



 
รูปท่ี 5  ติดตั้งแอพพลิเคชนั 
 

6 จำกนั้นระบบจะขึ้นเตือนคร้ังสุดทำ้ยก่อนติดตั้ง ซ่ึงจะมีตวัเลือก “INSTALL” แปลวำ่หลงัจำก
ติดตั้งแลว้จะบลอ็กตำมเดิม จำกนั้นท ำกำร  Install  แอพก็จะเร่ิมท ำกำรติดตั้งตำมปกติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 6  ยนืยนักำรติดตั้งแอพพลิเคชนั 
 
 
 
 
 
 

7 ติดตั้งแอพพลิเคชนั 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7  ตรวจสอบ File manager เพื่อคน้หำไฟล ์.Apk 
 

8 เม่ือติดตั้งแอพพลิเคชนัแลว้จะแสดงอยูท่ี่หนำ้หลกัของสมำร์ทโฟน  
 

 
 
รูปท่ี 8  ติดตั้งแอพพลิเคชนัสมบูรณ์ 
 

4.3.9 ติดตั้งแอพพลิเคชนัพร้อมใชง้ำน 
 



 
 
รูปท่ี 9  ติดตั้งแอพพลิเคชนัสมบูรณ์พร้อมใชง้ำน 
 

 
  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
ประวติัผูเ้ขียน 

  



 
 

 
ประวติัผูเ้ขียน 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล นำงสำวปิยธิดำ  เสริมพงศ ์
วนัเดือนปีเกิด 17 พฤศจิกำยน 2542 
สถำนท่ีเกิด กรุงเทพมหำนคร 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 109/347 หมู่บำ้นพฤกษำวิลล ์66/2 ต.บำงแกว้ อ.บำงพลี 
 จ.สมุทรปรำกำร 10278 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.2557 มธัยมศึกษำชั้นปีท่ี 3   

โรงเรียนรำชวินิตบำงแคปำนข ำ 
พ.ศ.2559 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ  

สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 

พ.ศ.2562 ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ช่ือ-ช่ือสกุล นำยธีรพนัธ์  ธูปขนุทด 
วนัเดือนปีเกิด 8 มีนำคม 2542 
สถำนท่ีเกิด พิษณุโลก 
สถำนท่ีอยูปั่จจุบนั 1686 ม.3 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง 
 จ.สมุทรปรำกำร 10270 
ประวติักำรศึกษำ 
พ.ศ.2557 มธัยมศึกษำชั้นปีท่ี 3 

โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถมัภ ์
พ.ศ.2560 ประกำศนียบตัรวิชำชีพ  

สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 

พ.ศ.2562 ประกำศนียบตัรวิชำชีพชั้นสูง 
สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศ   
วิทยำลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยกำร 

 
 
 


