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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาแอพพลิเคชันทีส่ ามารถแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การขายหรือข้ อมูลข่าวสาร
สินค้ าและบริ การบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 2) พัฒนาแอพพลิเคชันที่สามารถน�ำทางลูกค้ า    ไปยังสถาน
ที่ที่มีการจัดโปรโมชัน่ 3) พัฒนาแอพพลิเคชันที่เป็ นเครื่ องมือช่วยในการส่งเสริมการขายที่มงุ่ สูผ่ ้ บู ริโภคเป้าหมาย และ
4) ศึกษาระดับการยอมรับของผู้ใช้ งานที่มีตอ่ แอพพลิเคชัน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แอพพลิเคชันแจ้ ง
เตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ กรณีศกึ ษา บริ ษัท ยงเฮ้ าส์ จ�ำกัด และแบบสอบถาม
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การยอมรับโดยรวมจากผู้ใช้ ทางด้ าน
ฟั งก์ชนั การท�ำงาน ด้ านประสิทธิภาพการท�ำงาน ด้ านความง่ายต่อการใช้ งาน  และด้ านการรักษาความปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.08)
คำ�ส�ำคัญ : แอพพลิเคชัน, ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์, การแจ้ งเตือนโปรโมชัน่

Abstract
The purposes of this research were 1) to develop an application that able to notify the sales
promotion or information about products and services on a mobile phone with android operating system,
2) to develop an application that able to navigate the customers to the places where the promotion is
available, 3) to develop an application that able to be the promotional tool for target consumers and
4) to study the users acceptance level on the application. Research tools were application for sales promotion on mobile with android operating system case study Yong House Company and a questionnaire.
The statistics used were mean or standard deviation. The research results found that users’ overall acceptance of the application in terms of functionality, performance, usability and data security is at very
good level ( x = 4.50, S.D. = 0.08)
Keywords : Application, Android Operating System, Sales Promotion
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บทน�ำ

วิธีการด�ำเนินงานวิจยั

ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สายผ่าน
เครื่องมือสือ่ สารแบบพกพา [4] มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และได้ รับความนิยมเพิ่มมากขึ ้น ได้ เข้ ามา มีบทบาทใน
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและช่วยใน      การท�ำงานด้ าน
ต่าง ๆ เช่น การใช้ งานเพือ่ ติดต่อสือ่ สาร ความบันเทิง การ
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ โดยสามารถช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ได้ ทกุ เวลาทุกสถานที่ ดังนันอุ
้ ปกรณ์ เคลื่อนที่เหล่านี ้มี
อิทธิ พลต่อการด�ำรงชีวิตของคนในปั จจุบนั อย่างหลีก
เลี่ ย งไม่ไ ด้ ด้ ว ยเหตุผ ลที่ ว่า รวดเร็ ว และสะดวกสบาย
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเริ่ มจากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ฝึกประสบการณ์
วิชาชี พและได้ รับผิดชอบงานร่ วมกับทีมงานของฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริ ษัท ยงเฮ้ าส์ จ�ำกัด สาขา
ส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ เป็ นศูนย์การค้ าเกี่ยวกับธุรกิจสินค้ า
ตกแต่งบ้ านครบวงจรและวัสดุก่อสร้ าง ผู้วิจยั ได้ เล็งเห็น
ในการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ามาประยุกต์ ใช้ ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ ง่าย
มากยิ่งขึ ้นจากการศึกษาดังกล่าวท�ำให้ ทราบถึงจุดที่ผ้ ู
วิจยั ต้ องการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ท�ำงานบนอุปกรณ์
สือ่ สารไร้ สายระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ทีส่ ามารถแจ้ ง
เตือนข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ใช้ จากเดิมที่กลุ่มผู้ใช้ ต้ อง
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านแผ่นพับ ป้ายโฆษณาและทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทเท่านัน้ แอพพลิเคชัน           ที่ผ้ วู ิจยั
พัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ในการกระจายข้ อมูล
ข่าวสาร สินค้ าและบริ การ รวมถึงสิทธิ ประโยชน์ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ จากบริ ษัทไปยังกลุม่ ผู้ใช้
เป้าหมายได้

การวิจัยเรื่ องการพัฒนาแอพพลิเคชัน  แจ้ ง
เตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการ แอน
ดรอยด์ กรณีศกึ ษา บริ ษัท ยงเฮ้ าส์ จ�ำกัด ได้ ด�ำเนินการ
วิจยั โดยใช้ แบบแผนวิธีการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) ตามขันตอน
้
4 ขันตอน
้
คือ
ศึกษาความเป็ นไปได้
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
แอพพลิเ คชัน ที่ จ ะพัฒ นาและศึกษาจากแหล่ง ข้ อมูล
หลายแหล่ง ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ เว็บไซต์ บทความ และ
หนังสือต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับ การพัฒนาแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ [1][2] จากนันเก็
้ บข้ อมูล
และความต้ องการจากผู้ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั
สร้ างขึ ้น และน�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์ความต้ องการของ
ผู้ใช้ เพือ่ น�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ ไปใช้ ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฟั งก์ชนั การท�ำงานของแอพพลิเคชัน    แจ้ งเตือนโปรโม
ชัน่ การขายบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาแอพพลิเคชันทีส่ ามารถแจ้ งเตือน
โปรโมชัน่ การขายหรื อข้ อมูลข่าวสารสินค้ าและบริ การ
บนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
2. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันที่สามารถช่วยใน
การส่งเสริ มการขายที่มงุ่ สูผ่ ้ บู ริ โภคเป้าหมาย
3. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับของผู้ใช้ งานที่มี
ต่อ แอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชั่นบนมื อถื อระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์

Admin

Notificaion
Sales Promotion

Figure 1. Design functionality
พัฒนาแอพพลิเคชัน
ผู้วิจัยได้ ด�ำเนินการศึกษาและแอพพลิเคชัน
แจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ด้วยวงจรการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ
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(Mobile Application Development Lifecycle) [7] ซึง่
มีขนตอนการด�
ั้
ำเนินการ 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
2.1 ขันการศึ
้
กษาความต้ องการและวิเคราะห์
ในขัน้ ตอนนี จ้ ะเป็ น ส่ ว นของการเก็ บ รวบรวมความ
ต้ องการหรือแนวคิดใหม่ ๆ และน�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ มาวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของขันตอนนี
้
้คือการน�ำข้ อมูลทีไ่ ด้ จาก  การ
เก็บรวบรวมความต้ องการน�ำมาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ [5][6] เพื่ อ ก� ำ หนดขอบเขตในการพั ฒ นา
แอพพลิเคชันใหม่หรื อเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ ดีขึน้ ดัง
แสดง Figure 2.

Figure 2. Design sequence diagram of main function
2.2 ขันการออกแบบ
้
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นในส่วน
ของการออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ กบั ระบบ (User
Interface) ออกแบบการแสดงผลข้ อ มูล ว่ า จะวาง
ต�ำแหน่งไหนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถใช้ งานได้ ง่ายที่สดุ
และฟั งก์ชนั การท�ำงานของแอพพลิเคชันทีไ่ ด้ จากขันตอน
้
การเก็บรวบรวมความต้ องการและวิเคราะห์
2.3 ขันการพั
้
ฒนา ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นในส่วน
ของการพัฒ นาแอพพลิ เ คชัน โดยการเขี ย นชุด ค� ำ สั่ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนการเขียนชุดค�ำ
สัง่ เพื่อพัฒนาในส่วนของความต้ องการด้ านฟั งก์ชนั การ
ท�ำงานและโมดูลอื่น ๆ 2) ส่วนของความต้ องการด้ าน
ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ กบั ระบบ (User Interface)      ทงั ้
2 ส่วนนี ้สามารถท�ำควบคู่พร้ อมกันได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มพัฒนา
และน�ำทังสองส่
้
วนมารวมกัน จากนันจั
้ ดท�ำเอกสารเพื่อ
ใช้ ในขันตอนของการทดสอบแอพพลิ
้
เคชัน
2.4 ขันการทดสอบ
้
ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นในส่วน
ของการทดสอบแอพพลิเคชันนี ้ เป็ นหนึ่งในขัน้ ตอนที่
ส�ำคัญในวงจรการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ ในการ
ทดสอบ สามารถท�ำการทดสอบได้ ทงอุ
ั ้ ปกรณ์จำ� ลองหรือ
อุปกรณ์ จริ งการทดสอบจะเริ่ มจากการก�ำหนดและจด
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บันทึกเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ ้น เพื่อตรวจสอบข้ อผิด
พลาดของแอพพลิเคชันและตรวจสอบแอพพลิเคชันว่า
สามารถใช้ ได้ ตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการหรื อไม่ก่อน
จะส่งต่อหรื อเริ่ มใช้ งานจริ ง
2.5 ขันการใช้
้
งานจริ ง ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นใน
ส่ ว นของการใช้ งานจริ งเป็ นขั น้ ตอนสุ ด ท้ ายของ
กระบวนการ  การพัฒนาแอพพลิเคชันหลังผ่านการ
ทดสอบแล้ วแอพพลิเคชันจะส่งถึงมือผู้ใช้ งาน
2.6 ขันการบ�
้
ำรุงรักษา ในขันตอนนี
้
้จะเป็ นใน
ส่วนของการบ�ำรุงรักษาแอพพลิเคชันหลังจากการใช้ งาน
จริ งเก็บค�ำแนะน�ำและความคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงและ
แก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ ดียิ่งขึ ้น การรักษาความปลอดภัย
และประสิทธิภาพการท�ำงานของแอพพลิเคชันเป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญที่สดุ ที่ควรปรับปรุงและแก้ ไข

การประเมินการยอมรั บ
เมื่อได้ แอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ท่ีพฒ
ั นาจน
เสร็ จสมบูรณ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงสร้ างแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินการยอมรับจากผู้ใช้ โดยแบ่งการประเมินการ
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ยอมรับออกเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านฟั งก์ชนั การท�ำงาน
(Functional Test)  2) ด้ านประสิทธิ ภาพการท�ำงาน
(Performance Test) 3) ด้ านความง่ายต่อการใช้ งาน
(Usability Test) 4) ด้ านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้ อมูล (Security Test) [3] โดยทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั เลือกข้ อค�ำถาม
ที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC: Index of Item – Objective Congruence) โดยมีคา่ ความสอดคล้ องระหว่าง
0.5 - 1 จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มาตังเป็
้ นค�ำถามในแบบ
สอบถามเพื่อประเมินการยอมรับจากผู้ใช้ จากนันจึ
้ งน�ำ
แอพพลิเคชันดังกล่าวไปท�ำการประเมินการยอมรับจาก
ผู้ใช้ จากกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นลูกค้ าทัว่ ไปที่เข้ าใช้ บริ การ
บริ ษัท ยงเฮ้ าส์ จ�ำกัด

Figure 3. Notification Screen

รวบรวมและรายงานสรุ ปผล
ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินการยอมรับ
จากผู้ใช้ น�ำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เครื่ องมือการวิจยั
1. แอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การขายบน
มือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
2. แบบสอบถามประเมินการยอมรับของผู้ใช้
งานแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือ
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์

Figure 4. Login Screen

ผลการด�ำเนินงาน
การพัฒ นาแอพพลิ เ คชัน แจ้ ง เตื อ นโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ กรณี
ศึกษา บริ ษัท ยงเฮ้ าส์ จ�ำกัด มีผลการด�ำเนินงานดังนี ้
ผลการพัฒนาแอพพลิเคชัน
จากการพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ สามารถ
แสดงรายละเอียดของแอพพลิเคชันออกเป็ น 7 ส่วน ดัง
แสดง Figure 3. ถึง Figure 9.

Figure 5. Main Menu Screen
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Figure 6. Service Screen

Figure 7. Detail Promotion Screen

Figure 8. Branch Location Screen
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Figure 9. Navigate the Customers Screen
ผลการประเมินการยอมรั บจากผู้ใช้ งาน
จาก Table 1. พบว่าค่าเฉลี่ยการยอมรับของ
ผู้ใช้ งานแอพพลิเคชัน ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก     เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้ านพบว่า ด้ านฟั งก์ชนั การท�ำงานจัดอยู่
ในระดับ ดี ม าก ( x = 4.52, S.D. = 0.06)   ด้ า น
ประสิทธิภาพการท�ำงานจัดอยูใ่ นระดับดีมาก ( x = 4.51,
S.D. = 0.07) ด้ านความง่ายต่อการใช้ งานจัดอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ( x = 4.47, S.D. = 0.08)   ส่วนด้ านการรักษา
ความปลอดภัยของข้ อมูลจัดอยู่ในระดับดี ( x = 4.47,
S.D. = 0.06)

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

71

Table 1.Evaluation result the users acceptance on the application for Sales Promotion on Mobile with
Android Operating System Case Study Yong House Company
Assessment Topic
1.Functional Test
1.1 An ability to display the reward points of a customer
1.2 An ability to display the reward gifts that user can redeem
1.3 An ability to locate the promotion places
1.4 An ability to alert for the new promotion launch
1.5 An ability to display locate shops location
1.6 An ability to provide shops’ detailed information
Total
2.Performance Test
2.1 Able to correctly display the reward points of a customer
2.1 Able to correctly display the reward gifts that user can redeem
2.3 Able to locate the promotion place precisely
2.4 Able to alert for the new promotion launch correctly
2.5 Able to display the output of Application correctly
2.6 Able to prevent a data entry error.
Total
3.Usability Test
3.1 An appropriateness of displayed alphabets on screen
3.2 An appropriateness of color and picture used
3.3 An appropriateness of text and picture used for communication
3.4 The screen design is conformed to the standard
3.5 The screen design is appropriate and help reduce learning time
3.6 An appropriateness of the screen layout components
Total

x

S.D.

Level

4.83
4.60
4.63
4.36
4.43
4.30
4.52

0.37
0.49
0.49
0.49
0.50
0.59
0.06

very good
very good
very good
good
good
good
very good

4.60
4.56
4.46
4.63
4.50
4.33
4.51

0.49
4.56
0.57
0.49
0.57
0.71
0.07

very good
very good
good
very good
very good
good
very good

4.26
4.50
4.70
4.36
4.43
4.60
4.47

0.69
0.68
0.46
0.61
0.62
0.56
0.08

good
very good
very good
good
good
very good
very good
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Assessment Topic
4.Security Test
1. user must be authenticated to login
2. There is a classification of users and their rights associated to
their belonging classification
3. There is a protection on accessing to personal information
4. There is a protection on confidential data
Total
Result the users acceptance on the application

x

S.D.

Level

4.66
4.53

0.47
0.62

very good
very good

4.40
4.30
4.47
4.50

0.62
0.59
0.06
0.08

good
good
good
very good

สรุ ปและอภิปรายผล

ข้ อเสนอแนะ

  
ผู้วิจยั น�ำแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ทพี่ ฒ
ั นาขึ ้นไป
ทดลองใช้ กบั ผู้ใช้ และประเมินผลแอพพลิเคชัน ฯ ด้ วย
แบบสอบถามประเมินการยอมรับจากผู้ใช้ โดยใช้ วธิ ีการ
วัดการประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิด
เห็นเป็ น 5 ระดับ ประเมินการยอมรับทังหมด
้
4 หัวข้ อ คือ
ด้ านฟั งก์ ชนั การท�ำงาน ด้ านประสิทธิ ภาพการท�ำงาน
ด้ านความง่ายต่อการ   ใช้ งาน และด้ านความปลอดภัย
ของข้ อมูล ซึง่ มีจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นลูกค้ า
ทังหมด
้
30 คน โดยผลประเมิน การยอมรับจากผู้ใช้ โดย
รวมมีคา่ เฉลี่ยอยูร่ ะดับดีมาก ( x = 4.50, S.D. = 0.08)
จากผลการพัฒนาและผลการประเมินการยอมรับของผู้
ใช้ งานแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือ
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ พบว่าแอพพลิเคชันแจ้ ง
เตือนโปรโมชัน่ การขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์ ที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น    ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
สบายให้ ผ้ ใู ช้ งานในหลาย ๆ ด้ าน เช่น สามารถแจ้ งเตือน
เมื่อมีข่าวสารหรื อโปรโมชั่นใหม่เริ่ มขึน้ สามารถบอก
ต�ำแหน่งพร้ อมทังน�
้ ำทางไปยัง
สถานที่ที่มีการจัดโปรโมชัน่ แสดงคะแนนสะสมที่ผ้ ใู ช้ มี
แสดงของรางวัลที่ผ้ ใู ช้ สามารถแลกได้ สามารถน�ำทางผู้
ใช้ ไปยังสาขาต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง และยังเป็ นอีกหนึง่
ช่องทางในการส่งเสริ มการขายที่มงุ่ สูผ่ ้ บู ริ โภค

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
การน�ำแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชั่นการ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ไปใช้ งาน ควร
ตรวจสอบการเชื่ อ มต่ อ เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ก่ อ น
เนื่องจากแอพพลิเคชันมีการเชื่อมต่อกับเครื่ องบริการใน
หลาย ๆ ส่วนของการใช้ งานเช่น การเข้ าสู่ระบบ การ
แสดงคะแนนสะสม การแสดงข้ อมูลข่าวสาร      และการ
แสดงรายละเอียดของสถานที่ เป็ นต้ น และใช้ งานได้
เฉพาะโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์
เวอร์ ชนั API 15 Ice Cream Sandwich ถึง API 22 Lollipop เท่านัน้
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ข้ อเสนอแนะส�ำหรั บการศึกษาวิจยั ครั ง้ ต่ อไป
ในการพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้ งเตือนโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีข้อ
เสนอแนะในการพัฒนาครัง้ ต่อไป ดังนี ้
1. เพิ่มฟั งก์ชนั จดจ�ำชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
2. เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่น การสแกน QR Code ผ่ า น
แอพพลิเคชันแทนการใช้ บตั รสมาชิก
3. เพิ่มฟั งก์ชนั่ ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเปิ ดและปิ ดการ
แจ้ งเตือนข่าวสารเมื่อต้ องการ
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