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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบแอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและประเมินการยอมรับตัว
แบบแอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย เครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือ rich picture ซ่ึง
แผนภาพน้ีจะอธิบายขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและแบบประเมินการยอมรับตัวแบบ
แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจการออกแบบตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากการออกแบบตัวแบบแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ มีความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของ
ส่วนประกอบ มีการแสดงข้อมูลที่เหมาะสมตรงกับความต้องการมีความพึงพอใจการออกแบบตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการ
ขยะมูลฝอย 3 ล าดับแรก ได้แก่ วิธีใช้งานไม่สลับซับซ้อน ( = 4.80)  สามารถจดจ าการท างานได้ง่าย (  = 4.80)  การ
กรอกข้อมูลง่าย ( = 4.60) 
ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สื่อการสอน 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to develop an application model which was about waste 
management and acceptance evaluation of the application. The instrument was used to analyze and 
design system was rich picture which described the process of application development and waste 
management and acceptance evaluation. The sample were the five experts. Mean and standard Deviation 
were the statistical methods used to analyze the data 

The results were as follow; the expert were satisfied with the design system of high level waste 
management evaluation. Due to easies to read and understand the design system of waste management 
evaluation, has suitable in put a position of elements and the presents be straight suitable information 
with need a satisfaction the first three order the design system of waste management evaluation include 
how to use not complicated (=4.80), can remember easy the operation (  = 4.80)  easies fill in an 
information ( = 4.60) 

 
Keyword: “Garbage”, “Andriod Operating System”, “Waste Disposal Application”, “Instruction media” 
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บทน า 

 ปัจจุบันในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนจะมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น จากการที่
ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับมือกับจ านวนขยะมูลฝอย
ที่ตกค้าง ท าให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสภาพภูมิทัศน์ และสุขภาพอนามัยของประชาชน การ
จัดการขยะจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องการการแก้ไข จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ท าให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตส านึก โดย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดจิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตส านึกต่อ
ความรับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพราะประชาชนยังขาดความรู้
ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอย ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการสื่อสารพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชน
ในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนจากภาครัฐเพียง
ฝ่ายเดียว 

 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.1 เพื่อพัฒนาตัวแบบแอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 

1.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตัวแบบแอพพลิเคชั่นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท าให้กลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรม ให้
ความส าคัญกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพิ่มมากขึ้น เม่ือมองในด้านของกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่ ได้มีการน าเอาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปใช้ในสินค้าของตนเอง ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เป็นการให้บริการ  
โปรแกรมที่ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นน้ันก็มีให้เลือกเป็นจ านวนมาก ความสามารถ
ด้านต่างๆ ที่แอพพลิเคชั่นสามารถท าได้ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ได้อย่างที่เรา
ต้องการ  

สื่อการสอนเป็นตัวกลางที่จะน าเน้ือหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามที่ผู้สอน
ต้องการ  ช่วยลดระยะเวลาในการเรียน และเอ้ืออ านวยความสะดวกเพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา, 2545 : 9)  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral Theories) คือการเรียนรู้เป็นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ได้รับความสนใจจากนักปรัชญาและนักจิตวิทยามา
ตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงต่างก็มีแนวคิดหรือทัศนะที่หลากหลาย และได้พัฒนาไปเป็นรากฐานในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theories) คือปัญญานิยมอยู่บนฐานของกระบวนการคิด

http://www.card.msu.ac.th/
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ก่อน แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่จะถูกสังเกตสิ่งเหล่าน้ัน มันก็เป็นเการบ่งชี้ว่าสิ่งน้ีก าลังด าเนินต่อไปใน
สมองของผู้เรียนเท่าน้ัน ทักษะใหม่ๆ ที่จะท าการสะท้อนส่งออกมากระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา (ก้าน
กล้วย, 2549 : 10) 

ขยะมูลฝอย คือสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่ต้องการ ที่เป็นของแข็งหรืออ่อน มีความชื้น ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก ภาชนะกล่องใส่อาหาร ขี้เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอ่ืนๆ ขยะมูลฝอยหรือของเสีย เป็นเหตุส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสุขภาพอนามัย ขยะมูลฝอยหรือของเสียก าลังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพราะสาเหตุ
จากการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม เป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนซ่ึงต้องจัดการและ
แก้ไข ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ า ดิน และอากาศ 
ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ในอาหาร ท าให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรค
ผิดปกติทางพันธุกรรม เป็นต้น (ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ,2555 : 4) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ข้ันตอนการ

คัดแยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การน าไปใช้ประโยชน์และการก าจัด โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม รวมทั้งการ
คัดเลือกพื้นที่ รูปแบบของการบริหารจัดการ และการมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีการรณรงค์และน าระบบ
การน าวัสดุกลับคืนมาใช้ให้มากขึ้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและความต้องการการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  

1.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1. การสร้างสื่อการสอน คือการกระท าและการด าเนินการ
ด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 2. การจัดการขยะมูลฝอย คือการจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตามแต่ลักษณะ
องค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3. ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ การให้บริการ  โปรแกรมที่
ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซ่ึงโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นน้ันก็มีให้เลือกเป็นจ านวนมาก ความสามารถด้านต่างๆ 
ที่แอพพลิเคชั่นสามารถท าได้ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ได้อย่างที่เราต้องการ   

1.3 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบซ่ึงเครื่องมือที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบคือ rich picture ซ่ึงแผนภาพน้ีจะเป็นสื่อที่ช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้โดยง่าย และมีความเข้าใจตรงกัน ดัง
ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 Rich Picture 

1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปข้อมูล  
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2. เครื่องมือการวิจัย 

2.1 แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามที่มีต่อความพึงพอใจในตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย สร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา ความเหมาะสม ครอบคลุม ตรวจสอบ และปรับปรุง 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน เป็นอาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง ,2557: 30) ดังน้ี  
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่  1  โดยน า
ข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท าระบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย และเครื่องมือของกิจกรรม  แสดงดัง
ภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 การวิเคราะห์แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

จากภาพที่ 2 การวิเคราะห์แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วยทฤษฎีพฤติกรรมนิยมพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และการสังเกต การเรียนรู้และพัฒนาคือการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้และเรียนรู้ทักษะในการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มุมมองปัญญานิยมกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด มุมมองการบริหาร การบริหารจัดการ

ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และมีองค์ประกอบของการจัดการความรู้ทางด้านต่าง ๆ ประโยชน์ที่ได้รับจากตัว

แบบท าให้เกิดความเข้าใจ ท างานเป็นขั้นตอน ตัวแบบท าให้เกิดความน่าสนใจ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่นดังภาพที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าจอ 

จากภาพที่ 2 การออกแบบหน้าจอประกอบไปด้วยหน้าจอแอพพลิเคชั่น หน้าจอการค้นหา การอธิบายการจัดการ

ขยะมูลฝอย และหน้าจอการแสดงผลไม่พบข้อมูล 

 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

ผู้วิจัยด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย จากน้ันน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ตอนที่ 1 ประเมินตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

1.1 มีความเข้าใจในตัวแบบมากน้อยเพียงใด 4.40 0.55 มาก 

1.2 ตัวแบบมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.3 ตัวแบบสามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.20 0.84 มาก 

ตอนที่ 2 ประเมินการออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 

หน้าจอช่องการค้นหาขยะ หน้าจออธิบายวิธีจัดการขยะ(ขวดแก้ว) หน้าจออธิบายวิธีจัดการขยะ(เปลอืกผลไม้) หน้าจอแรกของแอพพลิเคช่ัน 

หน้าจออธิบายวิธีจัดการขยะ(ถุงพลาสตกิ) หน้าจอผลไม่พบข้อมูล หน้าจออธิบายวิธีจัดการขยะ(แบตเตอรี่โทรศพัท์) 
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2.1 การกรอกข้อมูลง่าย 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.2 วิธีใช้งานไม่สลับซับซ้อน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.3 สามารถจดจ าการท างานได้ง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.4 การจัดวางหน้าจอมีความสมดุล 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.5 ความทันสมัยของรูปแบบแอพพลิเคชั่น 4.00 1.00 มาก 

2.6 มีเอกลักษณ์ในการออกแบบ 4.40 0.55 มาก 

2.7 รูปแบบตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.00 1.00 มาก 

2.8 แอพพลิเคชั่น มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ มากน้อยเพียงใด 4.40 0.55 มาก 

โดยรวม 4.44 0.21 มาก 

 
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจการออกแบบตัวแบบแอพพลิเคชั่น

การจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจการ
ออกแบบตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย 3 ล าดับแรก ได้แก่ วิธีใช้งานไม่สลับซับซ้อน ( = 4.80)  สามารถจดจ า
การท างานได้ง่าย ( = 4.80)  การกรอกข้อมูลง่าย (  = 4.60) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. แอพพลิชั่นการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะ
มูลฝอย  2) การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ
ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากแอพพลิเคชั่นมีองค์ประกอบการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บความรู้ 
การใช้ความรู้ การประเมินความพึงพอใจ จึงส่งผลให้มีการออกแบบหน้าจอแอพพลิชั่นการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับ 
กมลทิพย์ ศรีสะดี (2549) ได้วิจัยเรื่องการออกแบบการท างานเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการค้นหาข้อมูลพรรณไม้ส าหรับงาน
ออกแบบภูมิทัศน์ พบว่า การออกแบบพัฒนาโปรแกรมส าหรับค้นหาข้อมูลพรรณไม้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการพัฒนาโปรแกรม เพื่อตอบสนองความต้องการในการค้นหาข้อมูลพรรณไม้ให้ผู้ใช้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล
พรรณไม้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับงานภูมิทัศน์  

2. ผลการศึกษาประเมินตัวแบบแอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความ
เหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากแอพพลิเคชั่นมีองค์ประกอบการประเมินการออกแบบหน้าจอ
สอดคล้องกับธนาคาร ฉายชูผล (2557) ได้วิจัยเรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนครราชสีมา พบว่า การ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองนครราชสีมา มีการวิเคราะห์การจัดวางหน้าจอ 
รูปแบบตัวอักษร การใช้สี การเลือกใช้รูปภาพ โดยความพึงพอใจต่อการใช้อยู่ในระดับปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย ควรพัฒนาให้สามารถครอบคลุมเน้ือหา และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
มากที่สุด 
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