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บทคัดย่อ

	 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	พฒันาแอพพลเิคชนัท่ีสามารถแจ้งเตือนโปรโมชัน่การขายหรือข้อมลูขา่วสาร
สนิค้าและบริการบนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์	2)	พฒันาแอพพลเิคชนัท่ีสามารถน�าทางลกูค้า				ไปยงัสถาน
ท่ีท่ีมีการจดัโปรโมชัน่	3)	พฒันาแอพพลเิคชนัท่ีเป็นเคร่ืองมือชว่ยในการสง่เสริมการขายท่ีมุง่สูผู่้บริโภคเปา้หมาย	และ	
4)	ศกึษาระดบัการยอมรับของผู้ใช้งานท่ีมีตอ่แอพพลเิคชนั	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย	แอพพลเิคชนัแจ้ง
เตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์	กรณีศกึษา	บริษัท	ยงเฮ้าส์	จ�ากดั	และแบบสอบถาม	
สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัคือ	คา่เฉลี่ย	และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลการวิจยัพบวา่	การยอมรับโดยรวมจากผู้ใช้	ทางด้าน
ฟังก์ชนัการท�างาน	ด้านประสทิธิภาพการท�างาน	ด้านความงา่ยตอ่การใช้งาน		และด้านการรักษาความปลอดภยั	มี
คา่เฉลี่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก	( x  =	4.50,	S.D.	=	0.08)

ค�าส�าคัญ  : 	แอพพลเิคชนั,	ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์,	การแจ้งเตือนโปรโมชัน่

 

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	pro-
motion	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	ac-
ceptance	of	the	application	in	terms	of	functionality,	performance,	usability	and	data	security	is	at	very	
good	level	( x 	=	4.50,	S.D.	=	0.08)
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บทน�า

		 ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่าน
เคร่ืองมือสือ่สารแบบพกพา	[4]	มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว
และได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึน้	 ได้เข้ามา	มีบทบาทใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวนัและชว่ยใน						การท�างานด้าน
ตา่ง	ๆ 	เชน่	การใช้งานเพ่ือตดิตอ่สือ่สาร	ความบนัเทิง	การ
ซือ้สนิค้าออนไลน์	โดยสามารถชว่ยอ�านวยความสะดวก
ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ี	ดงันัน้อปุกรณ์เคลื่อนท่ีเหล่านีมี้
อิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตของคนในปัจจุบนัอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลท่ีว่ารวดเร็วและสะดวกสบาย
ปัญหาท่ีเกิดขึน้เร่ิมจากการท่ีผู้ วิจยัได้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและได้รับผิดชอบงานร่วมกับทีมงานของฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท่ีบริษัท	ยงเฮ้าส์	จ�ากัด	สาขา
ส�านกังานใหญ่	ซึง่เป็นศนูย์การค้าเก่ียวกบัธุรกิจสินค้า
ตกแตง่บ้านครบวงจรและวสัดกุ่อสร้าง	ผู้ วิจยัได้เลง็เหน็
ในการน�าเทคโนโลยีใหม่	ๆ	 เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร	จะช่วยให้บริษัทสามารถ
การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าได้ง่าย
มากย่ิงขึน้จากการศึกษาดงักล่าวท�าให้ทราบถึงจุดท่ีผู้
วิจยัต้องการพฒันาแอพพลิเคชนัท่ีท�างานบนอุปกรณ์
สือ่สารไร้สายระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์	ท่ีสามารถแจ้ง
เตือนข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ ใช้	จากเดิมท่ีกลุ่มผู้ ใช้	 ต้อง
ตดิตามขา่วสารตา่ง	ๆ 	ผา่นแผน่พบั	ปา้ยโฆษณาและทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทเทา่นัน้	แอพพลเิคชนั											ท่ีผู้วิจยั
พฒันาขึน้เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการกระจายข้อมลู
ข่าวสาร	สินค้าและบริการ	 รวมถึงสิทธิประโยชน์และ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่ง	ๆ	จากบริษัทไปยงักลุม่ผู้ ใช้
เปา้หมายได้

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

	 1.	เพ่ือพฒันาแอพพลเิคชนัท่ีสามารถแจ้งเตือน
โปรโมชัน่การขายหรือข้อมลูข่าวสารสินค้าและบริการ	
บนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์
	 2.	 เพ่ือพฒันาแอพพลิเคชนัท่ีสามารถช่วยใน
การสง่เสริมการขายท่ีมุง่สูผู่้บริโภคเปา้หมาย
	 3.	เพ่ือศกึษาระดบัการยอมรับของผู้ใช้งานท่ีมี
ต่อ	แอพพลิเคชันแจ้งเตือนโปรโมชั่นบนมือถือระบบ	
ปฏิบตักิารแอนดรอยด์

วธีิการด�าเนินงานวจิยั

	 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแอพพลิเคชัน	 	แจ้ง
เตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการ	แอน
ดรอยด์	กรณีศกึษา	บริษัท	ยงเฮ้าส์	จ�ากดั	ได้ด�าเนินการ
วิจยัโดยใช้แบบแผนวิธีการวิจยัและพฒันา	(Research	
and	Development)	ตามขัน้ตอน	4	ขัน้ตอน	คือ

ศกึษาความเป็นไปได้ 

	 ผู้ วิ จัย ไ ด้ศึ กษา เอกสาร ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ	
แอพพลิเคชันท่ีจะพัฒนาและศึกษาจากแหล่งข้อมูล
หลายแหลง่	ได้แก่	ผู้ เช่ียวชาญ	เว็บไซต์	บทความ	และ
หนงัสอืตา่ง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกบั	การพฒันาแอพพลเิคชนับน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์	 [1][2]	จากนัน้เก็บข้อมลู
และความต้องการจากผู้ ใช้โดยใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจยั
สร้างขึน้	และน�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้	เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฟังก์ชนัการท�างานของแอพพลเิคชนั				แจ้งเตือนโปรโม
ชัน่การขายบนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์

Register

Login

Show Promotion

Show Point

Show Reward

User

Show Location

Show Places Where 

The Promotion

Notificaion 

Sales Promotion

Main Menu

Facebook Fan Page Admin

Figure 1.	Design	functionality

พฒันาแอพพลิเคชัน

	 ผู้ วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาและแอพพลิเคชัน
แจ้งเตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการ
แอนดรอยด์ด้วยวงจรการพฒันาแอพพลเิคชนับนมือถือ	
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(Mobile	Application	Development	Lifecycle)	[7]	ซึง่
มีขัน้ตอนการด�าเนินการ	6	ขัน้ตอน	ดงัตอ่ไปนี ้
	 2.1	ขัน้การศกึษาความต้องการและวิเคราะห์	
ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นส่วนของการเก็บรวบรวมความ
ต้องการหรือแนวคดิใหม	่ๆ 	และน�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์	

วตัถปุระสงค์ของขัน้ตอนนีคื้อการน�าข้อมลูท่ีได้จาก		การ
เก็บรวบรวมความต้องการน�ามาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ	 [5][6]	 เ พ่ือก�าหนดขอบเขตในการพัฒนา
แอพพลิเคชันใหม่หรือเพ่ือพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้ดัง
แสดง	Figure	2.

Figure 2.	Design	sequence	diagram	of	main	function

	 2.2	ขัน้การออกแบบ	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นในสว่น
ของการออกแบบสว่นตดิตอ่ระหวา่งผู้ใช้กบัระบบ	(User	
Interface)	 ออกแบบการแสดงผลข้อมูลว่าจะวาง
ต�าแหน่งไหนเพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายท่ีสดุ
และฟังก์ชนัการท�างานของแอพพลเิคชนัท่ีได้จากขัน้ตอน
การเก็บรวบรวมความต้องการและวิเคราะห์
	 2.3	ขัน้การพฒันา	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นในสว่น
ของการพัฒนาแอพพลิเคชันโดยการเขียนชุดค�าสั่ง
สามารถแบง่ออกเป็น	2	สว่น	คือ	1)	สว่นการเขียนชดุค�า
สัง่เพ่ือพฒันาในสว่นของความต้องการด้านฟังก์ชนัการ
ท�างานและโมดลูอ่ืน	ๆ	2)	ส่วนของความต้องการด้าน
สว่นตดิตอ่ระหวา่งผู้ใช้กบัระบบ	(User	Interface)						ทัง้	
2	ส่วนนีส้ามารถท�าควบคู่พร้อมกนัได้ตัง้แต่เร่ิมพฒันา
และน�าทัง้สองสว่นมารวมกนั	จากนัน้จดัท�าเอกสารเพ่ือ
ใช้ในขัน้ตอนของการทดสอบแอพพลเิคชนั
	 2.4	ขัน้การทดสอบ	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นในสว่น
ของการทดสอบแอพพลิเคชันนี	้ เป็นหนึ่งในขัน้ตอนท่ี
ส�าคญัในวงจรการพฒันาแอพพลเิคชนับนมือถือ	ในการ
ทดสอบ	สามารถท�าการทดสอบได้ทัง้อปุกรณ์จ�าลองหรือ
อปุกรณ์จริงการทดสอบจะเร่ิมจากการก�าหนดและจด

บนัทึกเหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้	 เพ่ือตรวจสอบข้อผิด
พลาดของแอพพลิเคชนัและตรวจสอบแอพพลิเคชนัว่า
สามารถใช้ได้ตรงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการหรือไมก่่อน
จะสง่ตอ่หรือเร่ิมใช้งานจริง
	 2.5	ขัน้การใช้งานจริง	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นใน
ส่วนของการใช้งานจริงเ ป็นขัน้ตอนสุดท้ายของ
กระบวนการ	 	การพัฒนาแอพพลิเคชันหลังผ่านการ
ทดสอบแล้วแอพพลเิคชนัจะสง่ถงึมือผู้ใช้งาน
	 2.6	ขัน้การบ�ารุงรักษา	ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นใน
สว่นของการบ�ารุงรักษาแอพพลเิคชนัหลงัจากการใช้งาน
จริงเก็บค�าแนะน�าและความคดิเหน็ท่ีได้มาปรับปรุงและ
แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีย่ิงขึน้	การรักษาความปลอดภยั
และประสทิธิภาพการท�างานของแอพพลเิคชนัเป็นเร่ือง
ส�าคญัท่ีสดุท่ีควรปรับปรุงและแก้ไข

การประเมนิการยอมรับ 

	 เม่ือได้แอพพลิเคชนัแจ้งเตือนโปรโมชัน่	การ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ท่ีพฒันาจน
เสร็จสมบูรณ์	จากนัน้ผู้ วิจยัจึงสร้างแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินการยอมรับจากผู้ ใช้	 โดยแบ่งการประเมินการ
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ยอมรับออกเป็น	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านฟังก์ชนัการท�างาน	
(Functional	Test)	 	2)	 ด้านประสิทธิภาพการท�างาน	
(Performance	Test)	3)	 ด้านความง่ายต่อการใช้งาน	
(Usability	Test)	4)	 ด้านการรักษาความปลอดภยัของ
ข้อมลู	(Security	Test)	[3]	โดยทัง้นีผู้้ วิจยัเลอืกข้อค�าถาม
ท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง	(IOC:	Index	of	Item	–	Ob-
jective	Congruence)	โดยมีคา่	ความสอดคล้องระหวา่ง	
0.5	-	1	จากผู้ เช่ียวชาญ	3	ทา่น	มาตัง้เป็นค�าถามในแบบ	
สอบถามเพ่ือประเมินการยอมรับจากผู้ใช้	จากนัน้จงึน�า
แอพพลเิคชนัดงักลา่วไปท�าการประเมินการยอมรับจาก
ผู้ ใช้จากกลุม่เปา้หมายท่ีเป็นลกูค้าทัว่ไปท่ีเข้าใช้บริการ
บริษัท	ยงเฮ้าส์	จ�ากดั

รวบรวมและรายงานสรุปผล 

ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการประเมินการยอมรับ
จากผู้ ใช้	น�ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)

เคร่ืองมือการวจิยั

	 1.	แอพพลเิคชนัแจ้งเตือนโปรโมชัน่การขายบน
มือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์
	 2.	แบบสอบถามประเมินการยอมรับของผู้ ใช้
งานแอพพลิเคชนัแจ้งเตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือ
ระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์

ผลการด�าเนินงาน 

	 การพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์	กรณี
ศกึษา	บริษัท	ยงเฮ้าส์	จ�ากดั	มีผลการด�าเนินงานดงันี ้
 

ผลการพฒันาแอพพลิเคชัน

	 จากการพฒันาแอพพลเิคชนัแจ้งเตือนโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์	สามารถ
แสดงรายละเอียดของแอพพลเิคชนัออกเป็น	7	สว่น	ดงั
แสดง	Figure	3.	ถงึ	Figure	9.	

 Figure 3.	Notification	Screen

Figure 4.	Login	Screen

Figure 5.	Main	Menu	Screen
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 Figure 6. Service	Screen

Figure 7.	Detail	Promotion	Screen	

Figure 8. Branch	Location	Screen

Figure 9. Navigate	the	Customers	Screen

ผลการประเมนิการยอมรับจากผู้ใช้งาน             

	 จาก	Table	1.	พบวา่คา่เฉลี่ยการยอมรับของ	
ผู้ใช้งานแอพพลเิคชนั	ฯ	โดยรวมอยูใ่นระดบัดีมาก					เม่ือ
พิจารณาแตล่ะด้านพบวา่	ด้านฟังก์ชนัการท�างานจดัอยู่
ในระดับดีมาก	 ( x 	 =	 4.52,	 S.D.	 =	 0.06)	 	 	 ด้าน
ประสทิธิภาพการท�างานจดัอยูใ่นระดบัดีมาก	( x 	=	4.51,	
S.D.	=	0.07)	ด้านความงา่ยตอ่การใช้งานจดัอยูใ่นระดบั
ดีมาก	( x 	=	4.47,	S.D.	=	0.08)			สว่นด้านการรักษา
ความปลอดภยัของข้อมลูจดัอยู่ในระดบัดี	( x 	=	4.47,	
S.D.	=	0.06)	
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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 x S.D. Level

1.Functional Test

1.1 An ability to display the reward points of a customer 4.83 0.37 very good

1.2 An ability to display the reward gifts that user can redeem 4.60 0.49 very good

1.3 An ability to locate the promotion places 4.63 0.49 very good

1.4 An ability to alert for the new promotion launch 4.36 0.49 good

1.5 An ability to display locate shops location 4.43 0.50 good

1.6 An ability to provide shops’ detailed information 4.30 0.59 good

Total 4.52 0.06 very good

2.Performance Test

2.1 Able to correctly display the reward points of a customer 4.60 0.49 very good

2.1 Able to correctly display the reward gifts that user can redeem 4.56 4.56 very good

2.3 Able to locate the promotion place precisely 4.46 0.57 good

2.4 Able to alert for the new promotion launch correctly 4.63 0.49 very good

2.5 Able to display the output of Application correctly 4.50 0.57 very good

2.6 Able to prevent a data entry error. 4.33 0.71 good

Total 4.51 0.07 very good

3.Usability Test

3.1 An appropriateness of displayed alphabets on screen 4.26 0.69 good

3.2 An appropriateness of color and picture used 4.50 0.68 very good

3.3 An appropriateness of text and picture used for communication 4.70 0.46 very good

3.4 The screen design is conformed to the standard 4.36 0.61 good

3.5 The screen design is appropriate and help reduce learning time 4.43 0.62 good

3.6 An appropriateness of the screen layout components 4.60 0.56 very good

Total 4.47 0.08 very good
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Assessment Topic x S.D. Level

4.Security Test 

1. user must be authenticated to login 4.66 0.47 very good

2. There is a classification of users and their rights associated to 
their belonging classification

4.53 0.62 very good

3. There is a protection on accessing to personal information 4.40 0.62 good

4. There is a protection on confidential data 4.30 0.59 good

Total 4.47 0.06 good

Result the users acceptance on the application 4.50 0.08 very good

สรุปและอภปิรายผล

			 ผู้วิจยัน�าแอพพลเิคชนัแจ้งเตือนโปรโมชัน่	การ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ท่ีพฒันาขึน้ไป
ทดลองใช้กบัผู้ ใช้และประเมินผลแอพพลิเคชนั	ฯ	 ด้วย
แบบสอบถามประเมินการยอมรับจากผู้ใช้	โดยใช้วิธีการ
วดัการประมาณคา่	(Rating	Scale)	แบง่ระดบัความคดิ
เหน็เป็น	5	ระดบั	ประเมินการยอมรับทัง้หมด	4	หวัข้อ	คือ	
ด้านฟังก์ชนัการท�างาน	 ด้านประสิทธิภาพการท�างาน	
ด้านความงา่ยตอ่การ			ใช้งาน	และด้านความปลอดภยั
ของข้อมลู	ซึง่มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นลกูค้า
ทัง้หมด	30	คน	โดยผลประเมิน	การยอมรับจากผู้ใช้โดย
รวมมีคา่เฉลี่ยอยูร่ะดบัดีมาก	( x 	=	4.50,	S.D.	=	0.08)	
จากผลการพฒันาและผลการประเมินการยอมรับของผู้
ใช้งานแอพพลเิคชนัแจ้งเตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือ
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์	พบว่าแอพพลิเคชันแจ้ง
เตือนโปรโมชัน่การขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการแอน
ดรอยด์	ท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้				ชว่ยอ�านวยความสะดวก
สบายให้ผู้ใช้งานในหลาย	ๆ 	ด้าน	เชน่	สามารถแจ้งเตือน
เม่ือมีข่าวสารหรือโปรโมชั่นใหม่เร่ิมขึน้	สามารถบอก
ต�าแหนง่พร้อมทัง้น�าทางไปยงั
สถานท่ีท่ีมีการจดัโปรโมชัน่	แสดงคะแนนสะสมท่ีผู้ ใช้มี
แสดงของรางวลัท่ีผู้ ใช้สามารถแลกได้	สามารถน�าทางผู้
ใช้ไปยงัสาขาตา่ง	ๆ	ได้อยา่งถกูต้อง	และยงัเป็นอีกหนึง่
ชอ่งทางในการสง่เสริมการขายท่ีมุง่สูผู่้บริโภค

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

	 การน�าแอพพลิเคชันแจ้งเตือนโปรโมชั่นการ
ขายบนมือถือระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด์ไปใช้งาน	ควร
ตรวจสอบการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน	
เน่ืองจากแอพพลเิคชนัมีการเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองบริการใน
หลาย	ๆ	ส่วนของการใช้งานเช่น	การเข้าสู่ระบบ	การ
แสดงคะแนนสะสม	การแสดงข้อมลูขา่วสาร						และการ
แสดงรายละเอียดของสถานท่ี	 เป็นต้น	และใช้งานได้
เฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	
เวอร์ชนั	API	15	Ice	Cream	Sandwich	ถงึ	API	22	Lol-
lipop	เทา่นัน้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป

		 ในการพฒันาแอพพลิเคชนัแจ้งเตือนโปรโมชั่
นการขายบนมือถือระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์	 มีข้อ
เสนอแนะในการพฒันาครัง้ตอ่ไป	ดงันี ้
	 1.	เพ่ิมฟังก์ชนัจดจ�าช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น
	 2.	 เพ่ิมฟังก์ชั่นการสแกน	QR	Code	ผ่าน
แอพพลเิคชนัแทนการใช้บตัรสมาชิก
	 3.	เพ่ิมฟังก์ชัน่ให้ผู้ ใช้สามารถเปิดและปิดการ
แจ้งเตือนขา่วสารเม่ือต้องการ
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