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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ย่านสวนมะลิ เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของแอปพลิเคชั่นแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ย่าน
สวนมะลิ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรย่านสวนมะลิ จ านวน 
384 ราย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
โปรแกรม Thunkable และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันพบว่า แอปพลิเคชันสามารถช่วยแนะน าสินค้าอะไหล่ ย่านสวนมะลิ มี
ฟังก์ชันแนะน าเส้นทางการเดินทาง เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเลือกร้านค้าอะไหล่รถยนต์ที่สนใจและก าหนดเส้นทาง
ได้ รวมถึงการค้นหาสินค้าอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  และผลจากการประเมินประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ 4 ด้าน โดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับมาก  
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Abstract 

The objectives of this study were 1) to develop application for auto parts products 
introduction at Suan Mali area, Pom Prap Sattru Phai District and 2) to evaluate the efficacy 
of this application for auto parts products introduction at Suan Mali area, Pom Prap Sattru 
Phai District. The participants surveyed in this study consisted of 384 inhabitants in Suan Mali 
area, by applying purposive sampling method. The research tools were Thunkable 
application and a questionnaire. To analyze the data, the researcher employed mean and 
standard deviation. 

The findings of this developed application revealed that this application could 
introduce auto parts products at Suan Mali area to users, provided with transportation 
routing and directions service which facilitated the users with choices of auto parts stores 
and traveling path. Besides, this application would also facilitate product search service 
which matched well with users’ requirements. The result from evaluating the efficacy of this 
application in these 4 topics reached at high rate. 
 
Keywords : Application, Products introduction, Auto parts, Suan Mali area 
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บทน ำ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นอุตสาหกรรมระดับต้นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ด้านยานยนต์ โดยประเทศไทย มี
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2560 การน าชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภท 
Complete Knock Down จากยุโรปและญี่ปุ่น เข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้มี
นโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเพ่ือต้องการทดแทนการน าเข้าสินค้ายานต่างๆ
(อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2560) เพราะจนกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2561 ท าให้อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืน กล่าวคือต้องลดจ านวนแรงงาน ลดก าลังการผลิตและปิด
กิจการไปบางส่วน แต่อุตสาหกรรมยานยนต์สามารถปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการผลิตเพ่ือการส่งออก
มากขึ้น จนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ 25 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะการผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสินค้าต่างๆ(อุตสาหกรรมการผลิต 2560) 

จากการที่บริษัทรถยนต์ต่างๆมีการน ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้าสู่ตลาด มีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมา
แข่งขันกัน รวมทั้งมีการจัดงานแสดงรถยนต์ (Motor Show) ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาท าให้การในช่วงครึ่งปี
แรกของปี 2560 นั้นปริมาณการผลิตและยอดการจ าหน่ายรถยนต์ของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก
กล่าวคือการผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วในขณะที่ยอดการจ าหน่าย
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.45  โดยรถยนต์นั่งเป็นกลุ่มที่มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตมากที่สุดเนื่องจากมีการส่งออก
เพ่ิมขึ้นด้วย  ในขณะที่รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์อ่ืนๆกลับมียอดการผลิตและการจ าหน่ายที่ปรับตัวลดลง
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังทรงตัวและยังมีของเดิมในธุรกิจขนส่งอยู่ 

และเม่ือพิจารณาในปริมาณการผลิตและยอดการจ าหน่ายของไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เปรียบเทียบ
กับไตรมาสแรกพบว่ายอดการจ าหน่ายของรถทุกชนิดมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในขณะที่ยอดการผลิตในไตรมาสที่
สองกลับมีการปรับตัวลดลง  ซึ่งอาจเป็นเพราะยอดการส่งออกที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะการ
ส่งออกรถปิกอัพ  รวมทั้งผู้ผลิตต้องการขายรถยนต์ที่ผลิตในช่วงไตรมาสแรกให้หมดก่อน  จะมีก็เพียงแต่
รถยนต์นั่งเท่านั้นที่มีการผลิตเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการส่งออกยังมีการขยายตัวอยู่และยอดการ
จ าหน่ายภายในประเทศก็ก าลังมีการขยายตัว  (อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 2561) 

 ซึ่งมีแนวโน้มสอดคล้องกับตัวเลขการส่งออกของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ที่พบว่าในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2560 มูลค่าการส่งออกรถยนต์มีมูลค่า 1159.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว
ร้อยละ 17.8  โดยรถที่มีการส่งออกเพ่ิมข้ึนมากที่สุดก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 265.3 
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วร้อยละ 342.9 และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2544 ก็
มีการเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสแรกร้อยละ 20.53 ทั้งนี้เป็นเพราะการส่งออกรถยนต์  ของบริษัท General Motor 
Thailand ไปยังตลาดต่างประเทศ  ในขณะที่ยอดการส่งออกรถปิกอัพในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2544 มีการปรับ
ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วร้อย 

 เนื่องจากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจากภาวะความต้องการภายในประเทศและการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นของอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2544 ท าให้ปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์
ภายในประเทศมีปริมาณและมูลค่าจ าหน่ายสูงขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนและอะไหล่
รถยนต์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย  โดยในช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกของชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์มีมูลค่า 297 ล้าน

https://www.google.co.th/search?newwindow=1&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99+2561&sa=X&ved=0ahUKEwjoopaG983cAhVHX30KHf00AvcQ1QIIhgEoAA
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เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ14.5 เฉพาะช่วงไตรมาสที่ 2 การส่งออก
ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์มีมูลค่า 151.3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3.84 ใน
ขณะเดียวกันมูลค่าการน าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ก็เพ่ิมขึ้นด้วยเนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยยังไม่สามารถผลิต
ชิ้นส่วนได้ทุกชิ้น  ท าให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2544 ประเทศไทยมีการน าเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ 692.3 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1 เฉพาะในไตรมาสที่ 2 มีมูลค่าการน าเข้า 
414.2 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 15.68 ซึ่งอาจเป็นผลจากการคาดการณ์ภาวะ
ตลาดในช่วงครึ่งปีหลังที่น่าจะมีการปรับตัวลดลง 

ในทางตรงข้ามกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกของไทยที่ส าคัญซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ
ลูกสูบ  และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์และส่วนประกอบ ซึ่งเดิมประเทศไทยส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางอุตสหากรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน 
AICO (ASEAN Industrial Cooperation Organization) กลับมีการส่งออกน้อยลงโดยลดลงจากช่วงครึ่งปีที่
แล้วร้อยละ 7.1 และร้อยละ 27 ตามล าดับทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผลพวงของวิกฤติเศรษฐกิจที่ยังคงส่งผลต่อ
ตลาดรถยนต์ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ท าให้ปริมาณความต้องการชิ้นส่วนเหล่านี้ลดลง 

จากการที่ปริมาณความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นอยู่กับการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์  จึงเป็นไปได้
ว่าปริมาณการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในช่วงไตรมาสที่ 3 จะลดลงตามการคาดการณ์ยอดจ าหน่ายที่ลดลงของของ
รถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ปิกอัพที่มียอดการส่งออกลดลง  ในส่วนของชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีการส่งออก
ภายใต้ AICO นั้นต้องข้ึนอยู่กับภาวะตลาดรถยนต์ของประเทศนั้นๆซึ่งท้ังมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีร้านค้าอะไหล่รถยนต์มากเป็นอันดับต้นของภาคกลาง
โดยมีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นศูนย์กลางสินค้าอะไหล่รถยนต์ เพราะเป็นเขตที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งสินค้า
อะไหล่รถยนต์ที่ส าคัญหลายด้านทั้งทางด้านการค้าขายที่มีสินค้าอะไหล่เก่า  เช่น ขายส่ง อะไหล่ตัวถัง,อะไหล่
เครื่องยนต์ , อะไหล่ไส้กรอง , ระบบไฟสัญญาณฉุกเฉิน, อะไหล่กระจก , กระบอกเบรค และสามารถเลือกซื้อ
แนะน าสินค้า ซึ่งมีการจองระบบแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจองสินค้าและท าหน้าที่ขายผ่านทางหน้าร้าน จะ
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและมีนโยบายวางแผนพัฒนาระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
สินค้าโดยเน้นการการแนะน าสินค้าเป็นหลัก รวมถึงไปการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าขาย การเลือกซื้อสินค้า 
การพัฒนาในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 จากการศึกษาแอพพลิเคชั่นเพ่ือแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการซื้อ
ขายประชาสัมพันธ์แนะน าสินค้า ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ระบุถึงปัญหาในด้านแนะน า
สินค้าที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายขาดความ
ต่อเนื่องในด้านการซื้อขาย และจากการส ารวจแอพพลิเคชั่นแนะน าอะไหล่รถยนต์ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พบว่ายังไม่สามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งเว็บไซค์ในการให้บริการข้อมูลในการหาแหล่งต่างๆที่ยังต้องการยังขาด
การปรับปรุงข้อมูล ข้อมูลบางอย่างที่ไม่มีบริการภายในเว็บไซค์ต่างๆ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ เขตป้อมปราศัตรพู่าย 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่นแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ย่านสวนมะลิ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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เนื้อเรื่อง/กำรทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่าสินค้าอะไหล่รถยนต์ มีปัจจัยด้านต่างๆที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

ของผู้บริโภค โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซอรถจักรยานยนต์ของ
ผู้บริโภค ที่มีการท าการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ซึ่งมีการรับรู้ข้อมูลต่างๆผ่ านทางสื่อโทรทัศน์ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์  โดยเน้นในเรื่องอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพท่ีดีและมีความแข็งแรงคงทน ในส่วนของราคา สินคามีราคาถูก  
ช่องทาง การท าการจัดจ าหน่ายสถานที่ดูดีและมีความน่าเชื่อถือในการท าการจัดจ าหน่ายสินค้าปัจจัยการ
ส่งเสริมการตลาดในศูนย์บริการ ผู้บริโภคมีความต้องการศูนย์บริการ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีความ
รับผิดชอบตรงต่อเวลา มีจ านวนสินค้ามากเพียงพอ และสามารถท าการเปลื่  ยนหรือ คืนสินค้าได้ในกรณีที่มี
ปัญหา ซึ่งผู้บริโภคนั้นต้องมีความไว้วางใจในแบรนด์ของ ตัวผลิตภัณฑ์และความจงรกภั  ักดีของแบรนด์ของ
สินค้า จากการท าการศึกษางานวิจัยสรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลในการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ใน
ด้านต่างๆดงันี้สินค้าจากร้านจ าหน่ายอะไหล่วิธีการเลือกซ้ืออะไหล่และสถานที่ส าหรับเปลื่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยบรรลุดังวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยไว้เป็น 2 ส่วน หลักๆ ดังนี้ 
1. กำรรวบรวมข้อมูล 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแนะน าอะไหล่รถยนต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
จากเอกสารที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับในย่านสวนมะลิ ด้วยการติดตามข่าวสาร
จากศูนย์รถยนต์ตามท้องถิ่น ตามห้างร้านและอุตสหกรรมรถยนต์ไทย ปี 2561  การใช้ซอฟแวร์ระบบ 
(System Software) หมายถึง โปรแกรมท่ีท าหน้าที่ติดต่อกับ ส่วนปรกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โย
ตรงและอ านวยฟังก์ชันท างานพ้ืนฐานต่างๆ ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ระบบควบคุม
อุปกรณ์ (Device Driver) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities Softw) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus) ตัว
แปลภาษา (Translator) และการพัฒนาแอปพลิเคชันใช้ ทรังเคเบิ้ล เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเค
ชันที่เหมาะสมส าหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน จนถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปใน เชิงธุรกิจ มี
หลักการท างานเหมือนกับ MIT App Inventor โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming 
Language ซึ่งเป็นแนวทางการเขียนโปรแกรมมิ่งรุ่นใหม่ เน้นความง่ายต่อการเขียน ด้วยคุณลักษณะในการใช้
งานที่เป็นเหมือนการลากวางและหลักการการใช้งานชุดค าสั่งเหมือนการต่อเลโก้ คือต่อเป็นบล็อคๆ โดยยัง
รักษาหลักการการเขียนโปรแกรมม่ิงทุกอย่าง มีเครื่องมือต่างๆให้ใช้ได้อย่างครบครัน ซึ่งง่ายต่อการพัฒนาแอป
พลิเคชันและเหมาะส าหรับมือใหม่ที่สนใจทางด้านการเขียนโปรแกรมอย่างยิ่ง   

2. วิเครำะห์ข้อมูล 
น าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์  ในเรื่องของข้อมูลสินค้า

อะไหล่รถยนต์และสถานที่จ าหน่าย ย่านสวนมะลิในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ เป็นศูนย์กลาง
สินค้าอะไหล่รถยนต์ที่ส าคัญหลายด้านทั้งทางด้านการค้าขายที่มีสินค้าอะไหล่เก่า เช่น ขายส่ง อะไหล่ตัวถัง
,อะไหล่เครื่องยนต์ , อะไหล่ไส้กรอง , ระบบไฟสัญญาณฉุกเฉิน, อะไหล่กระจก , กระบอกเบรครุ่น เป็นต้น 
ย่านสวนมะลิมีร้านค้าให้เลือกหลากหลายตามตัวรุ่น ดังนั้นผู้วิจัยจึง พัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่
รถยนต์ ย่านสวนมะลิในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯขึ้น เพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเรื่อง
อะไหล่รถยนต์ ให้ค าปรึกษาระบบการใช้งานของตัวเครื่อง มีการบริการทางหน้าร้าน เปลี่ยนหรือซ่อมกับทาง
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ร้านอย่างสะดวกสบายและแอปพลิเคชันมีการพัฒนาโดยมีการใช้ฟังก์ชัน การค้นหาสินค้าอะไหล่รถยนต์ ข้อมูล
อะไหล่รถยนต์เบื้องต้น การบอกเส้นทางไปยังจุดร้านค้า สินค้าอะไหล่รถยนต์ประเภทหมวดหมู่สินค้ามีการ
น าเสนอโดยใช้แอปพลิเคชัน ค้นหาสินค้าอะไหล่รถยนต์ เด่นแต่ละร้านค้า มีรูปภาพประกอบ ลายละเอียดต่าง
ในแอปพลิเคชัน 

 
ผลกำรวิจัย 

 ผลที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัย พบว่าข้อมูลของอะไหล่ประดับยนต์ในบางแหล่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปหรือปิดตัวลงไป หากไม่มีการอัพเดตข้อมูลสถานที่อยู่เสมอจะท าให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลผิดพลาด การพัฒนาและ
ออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นไปในการใช้งานเป็นหลักให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายเหมาะส าหรับทุกเพศทุกวั ย 
ตลอดจนการวางแผนในการน าสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ 
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพแอปพลิเคชันแนะน ำอะไหล่รถยนต์ ย่ำนสวนมะลิ ในเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. ด้ำนควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรใช้งำน 
   1.1 แอปพลิเคชันมีความสะดวกในการใช้งาน 4.80 0.45 มากที่สุด 
   1.2 แอปพลิเคชันมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 4.80 0.45 มากที่สุด 
   1.3 แอปพลิเคชันมีความเหมาะสมของข้อมูล 4.60 0.55 มากที่สุด 
   1.4 ความถูกต้องภายในแอปพลิเคชันและข้อมูลครบถ้วน 4.60 0.55 มากที่สุด 
   1.5 ความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพการใช้งาน 4.60 0.55  มากที่สุด 
รวม 4.73 0.06 มำกที่สุด 
2. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรประมวลผล 
   2.1 การประมวลผลเข้าสู่ระบบมีความรวดเร็วและถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 

   2.2 การเข้าดูข้อมูลต่างๆมีความรวดเร็วถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 

   2.3 การเชื่อมโยง(ลิงค์)ไปยังหน้าอื่นมีความถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 

   2.4 การค้นหาร้านค้าและสินค้าอะไหล่รถยนต์ภายในแอปพลิเคชัน
มีความถูกต้องครบถ้วน 

4.60 0.55 
มากที่สุด 

   2.5 ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในการเรียกใช้ Google map 4.60  0.55 มากที่สุด 
รวม 4.60 0.17 มำกที่สุด 
3. ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
   3.1 เนื้อหาข้อมูลภายในแอปพลิเคชันด้านอะไหล่มีความตรงตาม
ต้องการส าหรับผู้ใช้ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

   3.2 การตรวจสอบข้อมูลภายในแอปพลิเคชันมีความถูกต้องและ
ครบถ้วน 

4.60 0.55 มากที่สุด 
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   3.3 ค้นหาสินค้าอะไหล่รถยนต์ภายในแอปพลิเคชันตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

  3.4 ต้นภายในแอปพลิเคชันตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
  3.5 แนะน าสถานที่ภายในแอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สุด 
รวม 4.67 0.16 มากที่สุด 
4. ด้ำนกำรออกแบบหน้ำจอแอปพลิเคชัน 
   4.1 การวางรูปภาพ ภายในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

   4.2 การจดัรูปแบบปุ่มภายในแอปพลิเคชันให้ง่ายต่อการใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 

   4.3 ความเหมาะสมของการใช้สีสันภายในแอปพลิเคชัน 4.60 0.55 มากที่สุด 

   4.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรภายในแอปพลิเคชัน 4.40 0.89 มาก 

   4.5  ความพึงพอใจโดยรวมด้านการออกแบบและจัดรูปแบบแอป
พลิเคชัน 

4.60 0.55 
มากที่สุด 

รวม 4.56 0.19 มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ยโดยรวมของแอปพลิเคชัน 4.63 0.10 มำกที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อประเภทแอปพลิเคชัน แอปลิเคชันแนะน าแหล่งท่องเที่ยว 
จังหวัดสระบุรี สรุปโดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.78, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า อันดับแรก คือ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅ = 4.92, 
S.D. = 0.29)  รองลงมา คือ ด้านความสามารถของระบบตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ (  ̅ = 4.83, S.D. = 
0.22) ด้านประสิทธิภาพการประมวลผล (  ̅ = 4.75, S.D. = 0.23)  และด้านการออกแบบหน้าจอ (  ̅ = 
4.70, S.D. = 0.26) 

 
2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 29 41.43 
หญิง 42 60.00 
รวม 70 100 

 
จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 คน เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 41.43 
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ตำรำงท่ี จ ำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมอำยุ 
อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ำกว่ำ 20 ปี 13 18.60 
21-25 ปี 31 44.3 
26-30 ปี 12 17.1 
ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป 14 20 
รวม 70 100 

 
จากตาราง พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 คน เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคืออายุ 31 ปีขึ้น
ไป จ านวน 14 คน อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 13 คน และอายุ 26-30 ปี 12 คน 

 
ผลกำรวิจัย 

1.ผลกำรพัฒนแอปพลิเคชันแนะน ำสินค้ำอะไหล่รถยนต์ ย่ำนสวนมะลิในเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
 ผู้จัยได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย ตอนการวิจัยโดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์มาจัดท าแอปพลิเคชันแนะน าสินค้าอะไหล่
รถยนต์ ย่านสวนมะลิในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดังนี้ 

 
ภำพที่ 1  กำรออกแบบในส่วนหน้ำแรกของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 2 แสดงร้านค้าอะไหล่รถยนต์         ภาพที่ 3 แสดงประเภทสินค้า     ภาพที่ 4 แสดงแผนที่ร้านค้า 
 

 
ภาพที่ 5 แสดงค้นหาอะไหล่รถยนต์ 

 
จากภาพ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรู

พ่าย ประกอบด้วย หน้าแอปพลิเคชั่น หน้าค้นหาสินค้าอะไหล่รถยนต์ หน้าร้านค้าอะไหล่รถยนต์ หน้าประเภท
สินค้าอะไหลยนต์ หน้าแสดงแผนที่  
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อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาแอปพลิเคชันเพ่ือแนะน าสินค้าอะไหล่รถยนต์และเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา

แนะน าสินค้า ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ระบุถึงปัญหาในด้านแนะน าสินค้าที่ยังไม่ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายขาดความต่อเนื่องในด้านการแนะน า
สินค้า และจากการส ารวจแอพพลิเคชั่นแนะน าอะไหล่รถยนต์ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพบว่ายั งไม่สามารถใช้
งานได้จริง อีกทั้งเว็บไซค์ในการให้บริการข้อมูลในการหาแหล่งต่างๆที่ยังต้องการยังขาดการปรับปรุงข้อมูล 
ข้อมูลบางอย่างที่ไม่มีบริการภายในเว็บไซค์ต่างๆผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าสินค้า
อะไหล่รถยนต์ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการข้อมูลรถยนต์ ความรวดเร็ว 
และการแนะน าสินค้ายานยนต์ อัปเดตข้อมูลสินค้าประดับยนต์ พร้อมกับมีระบบน าทางแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 
จากต าแหน่งปัจจุบันไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าอะไหล่รถยนต์และการ
วางแผนใช้เส้นทางได้ด้วยตนเองและการพัฒนาในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ย่านสวนมะลิและการท างาน โดยใช้
แอปพลิเคชัน ทรังค์เคเบิ้ล พัฒนาขึ้นโดยมีการค้นหาสินค้าอะไหล่รถยนต์และบอกรายละเอียดร้านค้าต่างๆที่
น าเสนอ จากย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและมี ฟังก์ชันการท างานโดยบอกรายละเอียดสินค้า
อะไหล่รถยนต์และบอกเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดร้านค้า โดยใช้ Google Map น าเส้นทางไปยังร้านค้า  
  

ข้อเสนอแนะ 
ระบบแนะน าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ควรมีการอัตเดทสถานที่ร้านค้า

ใหม่ๆที่ไม่มีในระบบเพ่ือสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้และควรมีการอัตเดทข้อมูลของสถานที่ จริงเวลาการซื้อขาย
และมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
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