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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล และ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของ

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ เครื่องมือที่ใช้คือ 1) 
แอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล 2) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล  

ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันติดตามบุคคล ที่พัฒนาขึ้น มีความสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงพิกัดตําแหน่งที่อยู่
บนแอปพลิเคชันและสามารถแสดงรายช่ือตําแหน่งของหัวหน้ากลุ่มบุคคลและบุคคลในแต่ละกลุ่มได้ และ 2) ผลการประเมิน
คุณภาพของระบบแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ผลการ
ประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก xˉ = 4.29 และ S.D. = 0.53 
 
ค าส าคัญ: ระบบตดิตาม; แอปพลเิคชัน  
 

Abstract 
The purpose of this research aims to 1) develop of the real time GPS application with track team 

location and 2) evaluate the quality of the real time GPS application with track team location. The 
samples used in research were in 5 specialists to evaluate the quality of the system. The instruments 
used in the study were 1) an application that was developed and 2) a quality assessments. 

The result found that 1) the real time GPS application with track team location allows displaying 
the coordinates of current location on application and also the coordinate’s current location of the group 
leader and members in the each group and 2) the analysis of quality assessments from 5 specialists by 
divided into five parts that overall rating was at appropriate at the high level. (  xˉ  = 4.29 and S.D. = 0.53) 
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บทน า 
 
การจัดกิจกรรมแบบกลุ่มต่าง ๆ โดยที่กิจกรรมนั้น ๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พื้นที่ มีการกระจายตัวของบุคคลที่เข้า

ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกล กิจกรรมแรลลี่วอร์ค การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือกิจกรรมอื่นที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมานั้น มักจะเกิดปัญหาระหว่างการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มได้แก่ การกระจัดกระจายกันของ
สมาชิกในกลุ่ม การออกนอกพ้ืนท่ีที่กําหนดไว้ การนัดหมายไม่ตรงเวลา การหาจุดนัดหมายไม่ตรงตามที่กําหนด จากปัญหาที่
กล่าวมานั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการคิดแก้ปัญหาดังท่ีกล่าวมา 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีการกระจายตัวกันของผู้เ ข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แอปพลิเคชันผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่สามารถแสดงพิกัดตําแหน่งจุดที่อยู่ของแต่ละบุคคลและมีระบบเตือนบุคคลในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันตดิตามกลุ่มบุคคล 
1.2 เพื่อประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคลที่พัฒนาขึ้น 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 2.1 Global Positioning System : GPS         
 Global Positioning System คือระบบบอกตําแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณ
นาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบตําแหน่ง ทําให้ระบบนี้สามารถบอกตําแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับ
สัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ๆ จะสามารถคํานวณความเร็วและทิศทางนํามาใช้ร่วมกับโปรแกรม
แผนที่ เพื่อใช้ในการนําทางได้ แนวคิดในการพัฒนาระบบจีพีเอส เริ่มต้นตั้งแต่ ค.ศ. 1957 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา ติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของโซเวียต และพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect) ของคลื่นวิทยุ
ที่ส่งมาจากดาวเทียม พวกเขาพบว่าหากทราบตําแหน่งที่แน่นอนบนพื้นผิวโลก ก็สามารถระบุตําแหน่งของดาวเทียมได้จากการ
ตรวจวัดดอปเปลอร์ และหากทราบตําแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียม ก็สามารถระบุตําแหน่งบนพื้นโลกได้ ในทางกลับกัน 
กองทัพเรือสหรัฐได้ทดลองระบบนําทางด้วยดาวเทียม ช่ือ TRANSIT เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1960 [1] 
 2.2  ระบบปฏิบัติการ Android   
 แอนดรอยด์.เป็นระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก ทํางาน
บนลินุกซ์ เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์  จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดย Google และนําแอนดรอยด์ไป
พัฒนาต่อ เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานอยู่บนลินุกซ์ ถูกออกแบบมาสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่นสมาร์ทโฟน และแท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้มีการพัฒนาเวอร์ชัน อัปเดตแบบเรียงตามเลขรุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 
ซึ่งจะมีการปรับปรุงส่วนต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ เพิ่มคุณสมบัติใหม่ และแก้ไขข้อผิดพลาดในรุ่นก่อนหน้า โดยแต่ละรุ่นจะมี
ช่ือเฉพาะเรียงตามลําดับตัวอักษรและจะใช้ช่ือจากขนมหวาน เช่น รุ่น 1.5 คัพเค้ก 1.6 "โดนัท รุ่น 4.3 เจลลีบีน รุ่น 4.4 คิ
ทแคท จนกระทั่งปัจจุบันรุ่น 8.0 โอรีโอ [2] 
 2.3 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เป็นขั้นตอนพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มักถูกนํามาใช้ใน
หลายๆ องค์กรด้วยกัน ซึ่งโดยทั่วไป การพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ 1) 
การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การนําไปใช้ โดยกิจกรรมทั้ง 3 ส่วนเหล่านี้สามารถนําใช้งานได้ดีกับโครงการ ซอฟต์แวร์
ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ใหญ่ ๆ มักจําเป็นต้องใช้แบบแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุก
กิจกรรม เป็นไปตามลักษณะของวงจรการพัฒนาระบบ ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ [3] 
 ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
 ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ (Analysis) 
 ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ (Design) 
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 ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช้ (Implementation) 
 ขั้นตอนที่ 5: การบํารุงรักษา (Maintenance) 
สําหรับขั้นตอนตามแบบแผนของ SDLC นั้น จัดเป็นวิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นวิถีตามประเพณีนิยม ซึ่งปฏิบัติติ
สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีกรอบการทํางานท่ีมีโครงสรา้งชัดเจน มีการลําดับกิจกรรมในแต่ละระยะที่แน่นอน 
เช่น เมื่อเสร็จสิ้นจากการวิเคราะห์แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือระยะการออกแบบ เป็นต้น ดังนั้นวงจรการพัฒนาระบบหรือ SDLC 
จึงทําให้เราได้เข้าใจในกิจกรรมพื้นฐาน ขอบเขตและรายะเอียดต่าง ๆ ในแต่ละระยะของการพัฒนาระบบ 
 2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   จารุวรรณ กาฬภักดี(2560) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริ งเสมือนแบบ
โลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา โดยมีวัตถุประสงค์บางข้อ คือ เพื่อพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ผลการศึกษาพบว่า เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอํานวยความสะดวก
ด้านการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์ของระบบนําทางที่พัฒนาขึ้น คือ 
เพื่อนําทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง [4] ซึ่งมีความเหมาะสมในการนํามาพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคลได้ 
  ณพงศ์ วรรณพิรุณ และปณิตา วรรณพิรุณ (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์บางข้อที่เกี่ยวข้อง คือ พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
สถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพ
พลิเคชัน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก และประกอบไปด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 1) ฐานข้อมูล 2) สํารวจพิกัด 3) รายงานพิกัด 4) 
จัดกลุ่ม [5] ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคลได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.1 วิธีการดําเนินการแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล 
   ผู้ศึกษาดําเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคลตามหลัก SDLC ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
     ศึกษาจะดําเนินการศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับข้อมูลในระบบแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล  ศึกษา
ออกแบบระบบ การประเมินคุณภาพระบบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาพัฒนาระบบจัดการและติดตามกลุ่มบุคคล
จากนั้นสรุปผลการศึกษา  
   ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ (Analysis) 
    ทําการเก็บข้อมูลของระบบแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล ที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้านต่าง ๆ 
จากนั้นทําการ วิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า เป็นข้ันตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ ได้แก่ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนา ระบบปฏิบัติการที่ใช้ เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา การประมวลผลของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
   ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบ (Design) 
   ในขั้นนี้ผู้วิจัยได้ทําออกแบบระบบโดยอธิบายการทํางานของระบบด้วย context diagram ในการพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชันติตามลูกทัวร์  ใช้ ER Diagram และ Data Dictionary ในการอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล และ
ออกแบบหน้า Graphic User Interface  ดังแสดงในรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 Context Diagram 

 
   ขั้นตอนที่ 4: การนําไปใช้ (Implementation) 
     ในขั้นได้นี้ทําการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามบุคคล เพื่อให้เกิดผลการนําไปใช้งานจริง โดยการนําแอป
พลิเคชันติดตามบุคคล ไปใช้งานจริง 
   ขั้นตอนที่ 5: การบํารุงรักษา (Maintenance) 
    ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันติดตามบุคคล โดยมีลักษณะแบบประเมินเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด  
      
 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1.2..1 ขอความอนุเคราะห์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อทําหนังสือแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน  
  1.2.2 เก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญแล้วนําผลมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแอปพลิเคชันติดตามบุคคล ที่พัฒนาขึ้น
ต่อไป 
  1.2.3 การทดลองใช้แอปพลิเคชันติดตามบุคคล 
  1.2.4 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
   
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 แอปพลิเคชันติดตามบุคคล 
2.2 แบบประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชันติดตามบุคคล 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
            ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบตัิคือ การศึกษาไม่ต่าํกว่าระดับปริญญาโท
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยนําผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [6] ดังนี ้
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50-5.00  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50-4.49  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50-3.49  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50-2.49  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.49  จะอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
  
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามบุคคล ผู้วิจัยได้ดําเนินการพฒันาแอปพลิเคชันติดตามบุคคล ตามหลัก SDLC ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ซึ่งไดผ้ลการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันติดตามบุคคล แสดงดังภาพท่ี 2-4 ต่อไปนี้  
 

 
 

  
 
 

 
ภาพที่ 3 หน้าแสดงข้อมูลพิกัดแตล่ะบุคคล 

  

 
ภาพที่ 4 หน้าแสดงรายชื่อบุคคล 

 
 

ภาพที่ 2 หน้า login เข้าระบบ 
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2. ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันติดตามบุคคล 
ผู้ศึกษานําแอปพลิเคชันติดตามบคุคล นําเสนอผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมิน

คุณภาพ หลังจากนั้นทําการวิเคราะห์ความคดิเห็นโดยใช้ค่าสถติิค่าเฉลี่ย ( ) และสถิติค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล
การหาคณุภาพดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพ 

รายการ   S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.20 0.50 มาก 
2. ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.48 0.59 มาก 
3. ด้านความง่ายตอ่การใช้งานระบบ 4.10 0.45 มาก 
4. ด้านการรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในระบบ 4.40 0.51 มาก 
5. ด้านคู่มือการใช้งาน 4.25 0.55 มาก 

โดยรวม 4.29 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพของแอปพลิเคชันติดตามบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 

4.29, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการทํางานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้านคู่มือการใช้งาน ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ และ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ตามลําดับ 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
            แอปพลิเคชันติดตามบุคคล สามารถนําไปใช้งานได้จริงตามความต้องการผู้ใช้ระบบ โดยระบบจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนของหัวหน้า สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของสมาชิกด้ สร้างแพ็กเกจกลุ่มกิจกรรม ตั้งเวลาในการจัดกิจกรรม  
และแสดงพิกัดตําแหน่งในแอปพลิเคชันติดตามบุคคลได้ ส่วนของผู้ใช้งาน สามารถสมัครสมาชิกลงทะเบียน และเลือกแพ็กเกจ
ได้ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ และสาชิกสามารถแสดงพิกัดตําแหน่งในแอปพลิเคชันติดตามบุคคลได้และมีผลการประเมิน
คุณภาพแอปพลิเคชันติดตามบุคคลโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่าความเหมาะสมของแอปพลิเคชันติดตามบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ =4.29, S.D.= 0.53) ผลการศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งานบนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนซึ่งง่าย่ตอการพกพา ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของ จารุวรรณ กาฬภักดี [4] ที่ได้ทําการพัฒนาระบบนําทางอัจฉริยะ
โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามบุคคล จะต้องมีการเตรียมงาน วางแผน ออกแบบอินเทอร์เฟสให้

เหมาะสม น่าสนใช้ โดยต้องมีการศึกษาทั้งในกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามบุคคล ควรทําการพัฒนาให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ ios 

ให้ได้ และเพิ่มฟังก์ชันการทํางานให้มากกว่าน้ี 
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