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บทคัดยอ 

  การจัดงานอีเวนท (Event) มีลักษณะการทํางานที่ซับซอน ประกอบดวยหลายฝายที่

ทํางานรวมกันในระยะเวลาที่จํากัด และตองมีการใชขอมูลรวมกันโดยเฉพาะขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งขอมูล

ของแตละฝายงานน้ันยอมมีความหลากหลายกันไปตามสายวิชาชีพ ทําใหเกิดความหลากหลายของ

ขอมูลอาจสงผลใหเกิดความสับสนในการจัดการขอมูล หรืออาจเกิดความลาชาในการจัดการขอมูลใน

ปริมาณมาก ในปจจุบันยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเหลาน้ี งานวิจัยน้ี

จึงมีเปาหมายเพ่ือออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเปน

สื่อกลางที่ชวยใหการสื่อสารภายในและภายนอกองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคของ

การวิจัยคือ 1) ศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือ

ชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท 2) ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการ

บริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท และ 3) ประเมินผลการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวย

ในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท ซึ่งจากวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอสามารถนําไปสู

กระบวนการวิจัย เริ่มจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนท รวมถึงสรุป

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่สามารถนํามาประยุกตใชในการสรางระบบสารสนเทศ โดยใชโครงสรางของ

ระบบในรูปแบบมาตรฐานที่แบงโครงสรางเว็บไซตออกเปน 3 สวน ไดแก ระบบฟรอนต-เอ็น (Front-

end) ระบบแบ็ค-เอ็น (Back-end) และระบบฐานขอมูล (Database) นอกจากน้ียังมีการนํา

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่สําคัญมาใช ไดแก Mapbox Tutf.js Chart.js และJQuery เปนตน ตอมา

จึงออกแบบระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับกระบวนการจัดงานอีเวนททั้งหมด 9 ฟเจอร จากน้ันจึง

เลือก 3 ฟเจอรที่มีความเก่ียวของกับขอมูลเชิงพ้ืนที่มากที่สุดมาพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ ซึ่ง
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ไดแก ฟเจอรการออกแบบวางผังงาน ฟเจอรการแจงเหตุ และฟเจอรการสรุปผล สุดทายไดทําการ

ประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศใน 3 ดาน ไดแก ดานความเขาใจและการเรียนรู ดาน

การใชงาน และดานการการสื่อสาร กับกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแก กลุมผูที่มีความรูและเขาใจใน

กระบวนการวางผัง และกลุมผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนท โดยใชแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งผลของการประเมินประสิทธิภาพพบวาทั้ง 2 กลุมตัวอยางมีความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ตนแบบระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยูในระดับสูงทั้ง 3 ดาน 

กลาวคือ ระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนทที่ออกแบบและ

พัฒนาน้ี มีศักยภาพที่จะใชเปนเครื่องมือหรือสื่อกลางที่ชวยใหการสื่อสารภายในองคกรที่เกี่ยวของกับ

การจัดงานอีเวนทมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถประยุกตใชงานกับการทํางานประเภทอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกับผังบริเวณได หากพัฒนาระบบสารสนเทศใหสมบูรณตามที่ไดออกแบบไวทั้งระบบ รวมทั้ง

พัฒนาใหระบบมีความเสถียรมากขึ้น เชน ความแมนยําของการระบุตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร 

ระบบรักษาความปลอดภัยของผูใชงานแตละประเภท และความเสถียรในการจัดการกับวัตถุบน
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 ABSTRACT 

  Event planning is a complex work. It requires a variety of team members 

from different professions to cooperate within a limited timeframe and to share 

miscellaneous spatial data. However, in present days the variation of such data may 

result in confusion caused by delays in large data management due to the absence of 

an information system that is capable of handling these data. This research aimed to 

design the system to help managing the spatial data with a will to act as a mean for a 

better and more effective organizational communication in both internal and external 

context. 

  As a result, this research’s goal was accomplished by complying with 

the objectives as followed: 1) to study methods, theories and technologies relating to 

the designing of an information system for a better spatial data management in an 

event planning. 2) to design the information system to help managing spatial data in 

the event and 3) to evaluate the efficiency of the desired system for a better 

improvement in spatial data management.  

  The aforementioned objectives led to the study of concepts and 

theories involved with event planning. After the initial process was completed, the 

selection of tools and technologies to be applied in the designing process of the 

information system was followed. This technological selection was proceeded 
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according to a standard system structure, including the categorization of website 

structures into three parts: Front-end, Back-end and Database. Furthermore, essential 

technologies such as Mapbox Tutf.js Chart.js and JQuery were also applied for a 

successful selection.  

  When all the necessities were feasibly gathered, the information system 

was designed based on the nine features of event planning process, in which three of 

the most spatial information relating features were chosen in the final stage. These 

highlighted features were then developed into an information system prototype that 

was composed of Event layout planning, Report and Summary. After the prototype 

was successfully designed, an evaluation of its effectiveness was conducted, based on 

three criteria: user-friendliness, system accuracy and system utility, by providing a 

questionnaire and a structured interview to two different experimental sampling 

groups; these included those who provided evaluative information on Event layout 

planning and the event process experts. 

  The efficiency assessment revealed that both sampling groups 

correspondingly agreed that the information system prototype was highly effective in 

spatial data management and event development, and also had a potential to serve 

as an instrument or medium for facilitating of organizational communication in event 

planning. Moreover, it could also be applied to other areas of layout- related work. If 

information system development was completed as the system design indicated, more 

systematic stability including geographic coordination accuracy, user security, and map 

object handling stability would as well succeed.  

  Lastly, more stability in copying, moving, and editing objects, as well as 

a clearer displaying of graphs as shown in a number of objects and planning of cost 

calculation could further be developed in this instrument for more effective 

communication within an organization. 

 

Keywords: communication, event planning, spatial data management, data 

visualization,user interface 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

  ในการออกแบบ และกอสรางสถาปตยกรรมประกอบดวยฝายงานตาง ๆ ที่ทํางาน

รวมกันเพ่ือใหโครงการสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยการทํางานรวมกันหลายฝายที่มีความ

หลากหลายทั้งความสามารถ และลักษณะการทํางาน แตจําเปนที่จะตองสื่อสารซึ่งกัน และกันเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลตาง ๆ เพ่ือใหโครงการที่กําลังดําเนินการสามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งแตละฝาย

งานยอมมีลักษณะการจัดเก็บขอมูลที่แตกตางกัน หากมีการจัดการขอมูลที่ไมเปนระบบหรือการสราง

มาตรฐานรวมกันจะทําใหการเขาถึง และดึงขอมูลออกมาใชงานใชเวลานาน นอกจากน้ีการสื่อสารที่

ไมเปนระบบอาจสงผลใหเกิดปญหาความซ้ําซอนของขอมูล เน่ืองจากแตละฝายไมสามารถเห็นความ

คืบหนาซึ่งกัน และกันอาจทําใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน หากไมมีการจัดการขอมูลที่เปนระบบ

ตอเน่ืองไปในระยะเวลานานอาจสงผลใหเกิดปญหาโครงการลาชากวากําหนด 

  งานอีเวนทก็เปนอีกหน่ึงลักษณะงานที่ประกอบดวยฝายงานตาง ๆ ที่ทํางานรวมกัน 

คลายกับกระบวนการออกแบบ และกอสรางสถาปตยกรรม โดยลักษณะเดนของงานอีเวนทคือความ

รวดเร็วในการงานเน่ืองจากงานอีเวนทเปนงานที่จัดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง แตมี

การใชขอมูลในปริมาณมาก ทั้งดานการเตรียมงาน การติดตอสื่อสารกับฝายตาง ๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอก การวางแผนลวงหนาที่จะเกิดขึ้น จึงทําใหจําเปนที่จะตองมีการจัดการขอมูลใหเปนระบบ

เพ่ือใหแตละฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เน่ืองจากงานอีเวนทเปนงานที่จัดขึ้นแคชวงเวลา

สั้น ๆ แตผูที่เขามารวมงานน้ันมีปริมาณมาก ฉะน้ันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะตองนอยที่สุดหรือหาก

เกิดขึ้นก็จําเปนตองแกไขใหไดทันทวงที ฉะน้ันการจัดงานประเภทน้ีจึงจําเปนจะตองมีการจัดการ

ขอมูลที่เปนระบบอยางมาก 

  การจัดการขอมูลที่มีปริมาณมากยอมทําใหเกิดความสับสน และยากตอการเขาใจ 

จึงทําใหเกิดกระบวนการที่เรียกวา “ดาตาวิชวลไลเซช่ัน” ซึ่งเปนเหมือนเครื่องมือที่ชวยสื่อสาร

ระหวางขอมูล และผูอาน หรืออาจเรียกไดวา ขอมูลที่มองเห็นไดดวยตา (Motioninfostudio, 2556) 

สามารถทําใหผูอานขอมูลสามารถเขาใจในระยะเวลาที่สั้น จากประโยชนที่กลาวมาทําใหผูวิจัยมี

แนวคิดที่จะนําดาตาวิชวลไลเซช่ันเขามาเปนเครื่องมือเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่

เกี่ยวของกับงานอีเวนท และเปนเครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกรที่เก่ียวของกับงานอีเวนทใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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1.2 คําถามวิจัย 

 

  ระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนทสามารถ

ชวยใหการสื่อสารภายในองคกรที่เกี่ยวของกับงานอีเวนทมีประสิทธิภาพมากขึ้นในลักษณะใด 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

  1.3.1 ศึกษาแนวทาง ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการออกแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท 

  1.3.2 ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงาน

อีเวนท 

  1.3.3 ประเมินผลการการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

   

  1.4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท

สามารถใชงานไดบนเบราวเซอร (browser) มีเพียงบางระบบที่สามารถเปดใชงานบนมือถือได  

  1.4.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท

สามารถใชงานไดอยางเสถียรในพ้ืนที่กลางแจงเน่ืองจากความแมนยําของพิกัด GPS 

  1.4.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ใน

งานอีเวนทจะออกแบบเพ่ือเนนการใชงานขอมูลประเภทขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับงานอีเวนทเปน

หลัก 

  1.4.4 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่

เริ่มทําการวิจัยในวันที่ 20 กันยายน 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เปนระยะเวลา 10 

เดือนโดยประมาณ สงผลใหไมสามารถที่จะทําการพัฒนาฟเจอรที่ไดออกแบบไวไดครบทั้ง 9 ฟเจอร 

จึงทําการเลือกพัฒนาเพียง 3 ฟเจอร 

  1.4.5 การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่จะ

นําไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุมผูที่มีความรู และเขาใจในกระบวนการวางผังโดยใชแบบสอบถาม 

และกลุมผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับงานอีเวนทโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.5.1 ผูจัดงานอีเวนท สามารถเห็นภาพรวมของงาน และสามารถประเมินผลหรือ

สรุปความคืบหนาไดสะดวกมากขึ้น 

1.5.2 สถาปนิกหรือผูวางผัง  สามารถวางผังงานอีเวนท และสามารถนําพิกัดทาง

ภูมิศาสตรไปอางอิงกับพ้ืนที่จริงได พรอมทั้งเห็นขอมูลสรุปผลในการวางผัง 

1.5.3 ผูเชารานคาหรือแผงขาย  สามารถมีชองทางในการจองเปนระบบมากขึ้น 

1.5.4 ผูสนับสนุนโครงการ สามารถเห็นขอมูลสรุปผลภาพรวมของการทํางานอีเวนท

กอนที่จะลงทุน 

 

1.6 นิยามศัพท 

 

  1.6.1 งานอีเวนท (event) หมายถึง การจัดพิธีการ พิธีกรรม หรือกิจกรรม ที่ใชพ้ืนที่

กวางจัดพ้ืนที่สาธารณะที่มีลักษณะเปนพ้ืนที่โลง 

  1.6.2 ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) หมายถึง ขอมูลที่สามารถอางอิงกับตําแหนง

ภูมิศาสตร 

  1.6.3 ขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงเวลา และเชิงพ้ืนที่ (spatio-temporal data)  

หมายถึง ขอมูลที่จัดเก็บในแตละพ้ืนที่ตอเน่ืองกัน ทําใหเกิดขอมูลที่มีความสัมพันธกันในแตละ

ชวงเวลากับพ้ืนที่น้ัน ๆ  

  1.6.4 สวนตอประสานกับผูใช (user interface) หมายถึง สิ่งที่อยูก่ึงกลางระหวาง

ผูใชงานที่เปนมนุษย และคอมพิวเตอร ซึ่งจําเปนตองมีการรับ และสงขอมูลซึ่งกัน และกัน 

  1.6.5 ดาตาวิชวลไลเซช่ัน (data visualization) หมายถึง การสื่อสารขอมูลดวย

ภาพ 

  1.6.6 ฟเจอร (features) หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะการใชงาน 
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1.7 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ภาพที่ 1.1  แผนภูมิขั้นตอนการวิจัย. โดย ผูวิจัย, 2560
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บทท่ี 2 

วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีไดรวบรวมขอมูล และแนวคิดที่เกี่ยวของกับงานวิจัยโดยมีการแบง

ออกเปน 3 กลุม คือ งานอีเวนท ระบบสารสนเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยที่ระบบสารสนเทศจะ

สามารถแยกยอยออกเปน 3 กลุมหัวขอไดแก ระบบการแสดงผลเว็บไซต ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ระบบฐานขอมูล 

 
ภาพที่ 2.1 องคประกอบของวิจัย. โดย ผูวิจัย, 2560 

 

  โดยสามารถจําแนกไดเปนหัวขอดังน้ี 

  กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานอีเวนท 

  2.1 การศึกษาแนวคิด และความหมายที่เกี่ยวของกับงานอีเวนท 

  2.2 การศึกษากระบวนการ และองคประกอบในการจัดงานอีเวนท 

  2.3 การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชงานขอมูลในการบริหารจัดการงานอีเวนท 

  กลุมทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

  2.4 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบการแสดงผลเว็บไซต  

  2.5 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

  2.6 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล 

  กลุมงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

  2.7 การศึกษางานวิจัย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
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2.1 การศึกษาแนวคิด และความหมายที่เก่ียวของกับงานอีเวนท 

  คําวา “อีเวนท” ยังไมมีคําจํากัดความที่แนชัด ซึ่งในความหมายที่คนไทยน้ันเขาใจ

สามารถตีความไดถึง 2 แงมุม ดังน้ี (กนกวรรณ หวยหงสทอง, 2558) 

  (1) อีเวนทที่หมายถึง Special Event คือ กิจกรรมพิเศษ อาจมีความหมายวา 

ชวงเวลาที่พิเศษสําหรับการเฉลิมฉลอง ดวยการจัดพิธีการ (Ceremony) และ พิธีกรรม (Ritual) 

เพ่ือที่จะสนองความตองการเฉพาะดาน (Goldblatt, 1997) หรือ อาจมีความหมายวา กิจกรรมทุก

รูปแบบ ไมวาจะเปนเพ่ือสันทนาการ เชน กีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน ศิลปะ การแสดง 

การเฉลิมฉลอง หรือกิจกรรมสําหรับองคกร ซึ่งอาจเก่ียวของกับระดับการเมือง หรือสวนบุคคล เชน

การแตงงาน เปนตน (Shone and Parry, 2004) โดยจากแงมุมน้ีสามารถสรุปไดวาจะใหความหมาย

ในเชิงกิจกรรมทุกรูปแบบที่จัดทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะขึ้นอยูกับผูจัดกิจกรรมพิเศษน้ัน ๆ  

(2) อีเวนทที่หมายถึง Event Marketing คือ การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสรางความ

ตระหนักรู และโนมนาวกลุมเปาหมายใหซื้อสินคาหรือใชงาน (Goldblatt, 1997) หรืออาจหมายถึง 

การสื่อสารการตลาดผานกิจกรรม (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555) คือ เครื่องมือสื่อสารที่นําแบ

รนดไปสูกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรางประสบการณรวมกับแบรนดผานประสาทสัมผัส

ทั้ง 5 ดวยตัวผูใชงานเอง ซึ่งจากแงมุมน้ีอาจจะกลาวไดวาคําวา “อีเวนท” ในที่น้ีคือกิจกรรมที่มี

จุดประสงคในการจัดเพ่ือใหบรรลุผลในเชิงการตลาด ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีจะมุงเนนไปที่อีเวนทขนาด

ปานกลางถึงใหญที่จัดในบริเวณพ้ืนที่สาธารณะที่มีลักษณะเปนพ้ืนที่โลง อาทิ เชน Noise Market, 

The Great Outdoor, Market Made of Legacy, Artbox, งานกาชาด, งานพืชสวนโลก เปนตน 

เน่ืองจากงานที่มีขนาดใหญ และใชพ้ืนที่ในปริมาณมาก จึงจําเปนตองมีการวางแผน และจัดการขอมูล

มากเพ่ือใหงานออกมาอยางราบรื่น และเปนระบบ 

 

2.2 การศึกษากระบวนการ และองคประกอบในการจัดงานอีเวนท 

 

2.2.1 องคประกอบสําคัญในกระบวนการจัดงานอีเวนท 

  ในกระบวนการจัดงานอีเวนทมีองคประกอบที่สําคัญอยู 5 กลุมซึ่งมีความสัมพันธกัน 

ดังน้ี (เทพรังสี นุชเสม, 2553) 
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ภาพที่ 2.2  ความสัมพันธขององคประกอบสําคัญในกระบวรการจัดงานอีเวนท จาก ซอฟตแวรชวย

การทํางานรวมกันสําหรับการวางผังคูหานิทรรศการ, โดย เทพรังสี นุชเสม, 2553 

 

  2.2.1.1 กลุมสถานที่จัดงานอีเวนท (Venue) 

   สถานที่จัดงานซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการจัดแสดง โดยมีปจจัยที่จําเปนตอ

ที่จําเปนที่จะตองพิจารณา ดังน้ี 

 (1) ความสะดวกในการเขาถึงที่ต้ัง 

 (2) ขนาดของพ้ืนที่จัดแสดง 

 (3) ระบบสาธารณูปโภค 

 (4) ขนาดของพ้ืนที่จอดรถ 

 (5) ความสะดวกในการขนถายสินคา 

 (6) พ้ืนที่จัดเก็บสินคาหรือโกดัง 

 (7) สวนประกอบอ่ืน ๆ ของสถานที่ เชน หองประชุม, หองจัดเลี้ยง เปนตน 

 (8) สิ่งอํานวบความสะดวกอ่ืน ๆ เชน โรงแรม, ภัตตาคาร, รานสะดวกซื้อ 

เปนตน 

  2.2.1.2 กลุมลูกคา หรือ เจาของงาน (Client) 

  ลูกคา หรือ เจาของงาน อาจเปนหนวยงาน องคกร บริษัทเอกชน เปนผู

ริเริ่มโครงการโดยตองมีวัตถุประสงค แนวคิด และวางแผนการจัดนิทรรศการขึ้น ซึ่งกลุมน้ีอาจทํา

หนาที่เปนผูจัดงาน (organizer) ดวยตัวเองได 
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  2.2.1.3 กลุมผูจัดงานอีเวนท (Organizer) 

   กลุมผูจัดงานอีเวนทเปนกลุมที่เก่ียวของในการจัดงานอีเวนทโดยในกลุมน้ี

จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับรูปแบบขององคกรหรือลักษณะของลูกคา โดยจะมีผูที่เกี่ยวของในหนาที่แต

ละดาน ดังน้ี (เทพรังสี นุชเสม, 2553) 

   (1) Organizer หรือ Show manager: เปนผูบริหารจัดการงาน และติดตอ

โดยตรงกับเจาของาน (client) หรืออาจเปนเจาของงานดวยตนเอง 

   (2) Secretary: จัดการงานประเภทงานธุระการ และเลขานุการสําหรับ

ตําแหนงผูจัดงาน (organizer) รวมถึงงานดูแลอุปกรณสํานักงาน และงานเอกสารของบริษัท 

   (3 ) Project director (AE): ผู ควบคุมหลักของโครงการ ทํ าหนาที่ ดู

ภาพรวมของงานทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดตาง ๆ ของงาน เชน การติดตอประสานงานกับลูกคา, 

การตกลงขอกําหนดของงาน, การกําหนดคาใชจาย เปนตน  

   (4) Assistance professional conference manager: ทําหนาที่ควบคุม 

ดูแล และประสานงานการจัดการประชุม การสัมมนา และการออกงานตาง  ๆ  

   (5 ) Assistance Event service manager: ทําหนาที่ ดูแลการจัดงานอี

เวนทใหไดมาตรฐาน การจัดสถานที่ การจัดสัมนา รวมถึงการจัดเลี้ยงตาง  ๆ  

   (6) Project coordinator: ทําหนาที่ในการประสานงานวางแผนการขาย 

และการตลาด ดูแลโครงการอีเวนท ติดตอประสานงานหนวยงานทั้งใน และนอกองคกร 

   (7) Professional conference coordinator: ทําหนาที่ดูแลกิจกรรมดาน

การตลาดที่สนับสนุนการจัดงาน รวมถึงการจัดงานประชุม สัมมนา ประสานงานระหวางทีมงาน และ

งานธุรการของแผนก 

   (8) Warehouse coordinator: ทําหนาที่ เบิกจายอุปกรณ และสิ่งของ 

ติดตอประสานงานเพ่ือจัดการวัสดุ อุปกรณ ตรวจสอบทรัพยสิน และทํารายงาน  

   (9) Marketing development manager: ทําหนาที่วิเคราะห วางแผน 

และ ดําเนินงานกิจกรรมดานการตลาด โดยเฉพาะดานลูกคาสัมพันธ รวมถึงการคนหาขอมูล

ประกอบการวิจัย การวางแผน และวิเคราะหสถิติเพ่ือจัดทําโครงการใหม 

   (10) Sales excutives: ทําหนาที่เสนอขายพ้ืนที่ และบริการตาง ๆ ติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งเปนฝายที่มีการติดตอโดยตรงกับผูเขารวมงาน 

(exhibitor)  

   (11) Public relation: ทําหนาที่ประชาสัมพันธงานอีเวนท 
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   (12) Producer: ทําหนาที่ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งจะครอบคลุมในดาน

ของเทคนิค งานการผลิต การบริหารในสวนหลักของงานนําเสนอ 

   (13) Creative: ทําหนาที่คิดงานจากโจทยของลูกคา และวางแนวคิดของ

งานนิทรรศการรวมทั้งขยายผลจากแนวคิดของลูกคาใหเหมาะสม และเขาใจตรงกันทั้งลูกคา และผูจัด

งานดวยการจัดหาขอมูลประกอบ เชน เน้ือหาสาระ รูปภาพ รวบรวมเอกสารอางอิง เพ่ือใหลูกคา

สามารถเขาใจแนวคิดของการจัดงานไดชัดเจน 

   (14) Art director (designer): ทําหนาที่ออกแบบโครงสราง วางผังงาน 

การจัดสรรพ้ืนที่ตาง ๆ ภายในงาน รวมถึงการออกแบบงานสวยงาม 

   (15) Graphic designer (Architect - Interior): ทําหนาที่ถอดแบบงาน

ดีไซน เชน แบบคูหา เฟอรนิเจอร สิ่งของตกแตง สําหรับใชในงานอีเวนท รวมถึงงานออกแบบ

อารตเวิรคสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และติดตอประสานงานกับผูรับเหมา 

   (16) 3D designer: ทําหนาที่ออกแบบคูหานิทรรศการ มัณฑนศิลป ช้ันวาง 

สแตนด โดยใชโปรแกรมออกแบบสามมิติ 

   (17) Coordinators: ทําหนาที่ในการประสานงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน การตรวจวัดพ้ืนที่ การตรวจสอบราคาจากรายการที่กําหนด รวมถึงงานธุรการดานตาง ๆ การ

รักษาความปลอดภัย การจัดจางเจาหนาที่ (staff) การทดสอบวัสดุอุปกรณ เปนตน 

   (18) Staff: เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่จัดงานในชวงที่งานอีเวนท

กําลังจัดแสดง ซึ่งเจาหนาที่บางคนอาจเปนสวนหน่ึงของกลุมผูจัดงานอีเวนท (organizer) หรืออาจ

เปนเจาหนาที่ที่จางภายนอกก็ได ขึ้นอยูกับการจัดหาของ Coordinators 

โดยสามารถแสดงแผนภาพความสัมพันธบุคคลผูเก่ียวของในกลุมผูจัดงานได ดังภาพที่ 2.3 โดย

ตําแหนงที่กลาวมาขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามการทํางานของแตละองคกร ซึ่งบางองคกร

บุคคลเดียวสามารถมีหนาที่รับผิดชอบไดหลายตําแหนง 
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ภาพที่ 2.3  ความสัมพันธระหวางบุคคลในดานการประสานงานของกลุมผูจัดงาน จาก ซอฟตแวรชวย

การทํางานรวมกันสําหรับการวางผังคูหานิทรรศการ, โดย เทพรังสี นุชเสม, 2553 

 

  2.2.1.4 กลุมผูรับเหมาบริการดานตาง ๆ (Supplier หรือ Service provider) 

   กลุมผูรับเหมาบริการดานตาง ๆ เปนกลุมครอบคลุมถึงผูใหบริการตาง ๆ 

ในการจัดงานอีเวนท ซึ่งจะประกอบดวย 

   (1) บริษัทรับออกแบบ กอสราง ตกแตงคูหา และสถานที่   

   (2) บริษัทบริการติดต้ังไฟฟาในคูหา และในงาน 

   (3) บริษัทขนสงสินคา 

   (4) บริษัทดานการทองเที่ยว 

   (5) บริษัทรับลงทะเบียนเขาชมงาน 

   (6) โรงแรม หรือ ผูใหบริการเชาสถานที่ 

   (7) บริษัทใหบริการตกแตงสวนประกอบในงาน 

  2.2.1.5 ผูเขารวมงาน (Exhibitor) 

   กลุมผูเขารวมงาน หมายถึง หางรานตาง ๆ ที่เปนผูผลิต ผูสงออก ผูคาปลีก 

ผูคาสง หรือผูเชาพ้ืนที่เพ่ือมานําเสนอผลงาน โดยกลุมน้ีถือเปนกลุมที่มีความสําคัญตอการจัดงานอี

เวนทที่มีลักษณะของการจัดแสดงสินคาหรือตลาดมากที่สุด 
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  2.2.1.6 ผูเขาชมงาน (Visitor) 

   กลุ มผู เ ข าชมเปนกลุ ม บุคคลทั่ ว ไปที่ เข ามาชมงานอี เวนทซึ่ ง เปน

กลุมเปาหมายในการจัดงาน โดยกลุมน้ีจะเปนหัวใจสําคัญของการพิจารณาความสําเร็จของงานอีเวนท

ไดอยางหน่ึง 

 

2.2.2 กระบวนการในการจัดอีเวนท  

  ในกระบวนการจัดงานอีเวนทสามารถแบงออกเปน 3 ชวง ดังน้ี 

  2.2.2.1 ชวงรับสรุป (Brief) 

   ชวงสรุปงานสามารถแบงออกไดเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

   (1) การเสนอแนวคิด  

   เปนขั้นตอนเริ่มแรกของการจัดงาน โดยมีผูเก่ียวของอยู 2 กลุม คือ ลูกคา 

(client) และผูจัดงาน (organizer) โดยเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายโดยลูกคา เชน 

การสงเสริมคุณคาสินคา การสงเสริมพ้ืนที่ และการเนนผลกําไร เปนตน หลังจากน้ันจึงทําการวาง

แนวคิด (concept) และขยายผลแนวคิดใหชัดเจนโดยผูจัดงาน เพ่ือใหเขาใจตรงกันในทุก ๆ ฝาย 

   (2) การรับสรุปงาน  

   การรับสรุปงานจะเกิดขึ้นเมื่อผานการตกลงแนวคิด รูปแบบงาน และ

งบประมาณในการจัดงานเรียบรอยแลว โดยในขั้นตอนน้ีจะมี ลูกคา Project director (AE) และ

ทีมงานเขารวมประชุมหาขอตกลงในการทําโครงการตอไป 

  2.2.2.2 ชวงกอนการผลิต (Pre-production) 

   ชวงกอนการผลิตสามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

   (1) การออกแบบงาน 

   ในขั้นตอนน้ีฝายผลิต ซึ่งประกอบดวย Producer  Creative  Art director 

และ Coordinators จะดําเนินการในดานการบริหารจัดการ และออกแบบดานตาง ๆ เชน การวางผัง

งานอีเวนท การจัดการพ้ืนที่เพ่ือใหสอดคลองกับความปลอดภัย และเกิดประโยชนสูงสุด การสราง

เน้ือหา และแนวคิดภายในงานเพ่ือใหงานนาสนใจ และการประเมินคาใชจายในการจัดงาน เปนตน 

เพ่ือนําไปเสนอใหลูกคาพิจารณา 

   (2) การนําเสนองาน 

   ภายหลังขั้นตอนการออกแบบงาน ฝายผูจัดงานจะตองทําการนัดหมาย

ลูกคาเพ่ือทําการนําเสนองาน โดยผูจัดจะตองเตรียมเอกสาร และสื่อเพ่ือนําเสนอ เพ่ือใหทุกฝายเขาใจ

ตรงกัน อาจจําเปนตองทําแบบจําลองหรือตนแบบบางอยางเพ่ือใหลูกคาเห็นภาพชัดเจน โดยใน
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ขั้นตอนน้ีจะมีการแนบใบเสนอราคาใหแกลูกคา เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ลูกคาอาจมีการตอรอง

เพ่ือใหไดราคาที่เหมาะสม โดยผูที่รับผิดชอบขั้นตอนน้ีคือฝายผลิต ซึ่งประกอบดวย Producer 

Creative  Art director และ Coordinators 

   (3) การแกไขงาน 

   เมื่อมีการนําเสนองาน ฝายผูจัดงานตองนําขอโตแยงหรือขอเสนอแนะจาก

ลูกคามาปรับแกไข ซึ่งจะกลับไปสูขั้นตอนการออกแบบงานอีกครั้ง และดําเนินมาจนถึงการนําเสนอ

งานครั้งตอไป โดยผูจัดงานสามารถแบงงานในสวนที่ลูกคาพึงพอใจ และไมจําเปนตองแกไขออกมา 

และนําไปสูชวงการผลิตไดทันที เพ่ือไมใหเกิดความลาชาในกระบวนการจัดงาน 

  2.2.2.3 ชวงการผลิต (Production) 

   ชวงของการผลิตสามารถแบงออกไดเปน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

 (1) การผลิต 

 ในชวงน้ีจะเปนชวงผลิตงานทั้งหมดที่จะจัดแสดงโดยจะครอบคลุมเน้ือหา

งาน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก การเขียนแบบอยางละเอียดจากแบบที่ไดนําเสนอไว เพ่ือนํามาสู

กระบวนการติดต้ังตอไป การตรวจสอบขอกําหนดของสถานที่ การผลิตผลิตภัณฑสงเสริมงานเพ่ือการ

ประชาสัมพันธหรือเปาหมายอ่ืน ๆ เชน โลโกงาน สต๊ิกเกอร และคูมือชมงาน เปนตน 

 (2) การติดต้ัง 

 สําหรับการติดต้ังงานสวนมากจะใชเวลาประมาณ 2-3 วัน ขึ้นอยูกับขนาด

ของงาน และความซับซอนของงาน นอกจากการติดต้ังอุปกรณ ยังจําเปนตองทดสอบระบบตาง ๆ ที่

ติดต้ังวาเปนไปตามที่ระบุหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยในทุก ๆ ดาน โดยการติดต้ัง

จําเปนตองมีการกําหนดตําแหนงของการขนสงสิ่งจัดแสดง และเสนทางการขนยายใหชัดเจนเพ่ือให

การทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว 

 (3) การจัดแสดงงานอีเวนท 

  วันจัดแสดงงานอีเวนทจําเปนตองทําการควบคุมกิจกรรม และแผนที่ต้ังไว

ใหเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว มีการจัดการหนางานตลอดเวลา และคอยระวังเหตุการณที่ไมปลอดภัย

ที่จะเกิดขึ้นระหวางจัดงาน โดยขั้นตอนน้ีจะมีผูเกี่ยวของอยูมากมาย และเปนขั้นตอนที่มีปญหามาก

ที่สุด เน่ืองจากในการเปดงานจะมีบุคคลสําคัญ ผูสื่อขาว ทีมงาน พนักงาน และอ่ืน ๆ เขามาอยูใน

พ้ืนที่จัดงาน การจัดการตองสามารถรองรับสถานการณเรงดวน หรือกรณีที่เกิดปญหาขึ้น ตอง

เตรียมพรอม และสามารถแกไขไดทันทวงที เน่ืองจากงานอีเวนทเปนงานที่จัดในระยะเวลาสั้น ดังน้ัน

การเกิดปญหาเพียงเล็กนอยอาจสงผลใหภาพลักษณของงานเสียหายได 
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 (4) การรื้อถอน 

 เมื่อการจัดแสดงงานอีเวนทสิ้นสุดลง จะเขาสูขั้นตอนการรื้อถอนโดยผูจัด

งานตองตกลงกับลูกคา ถึงสิ่งของที่จําเปนตองเก็บไว และสามารถทิ้งได การรื้อถอนจําเปนตองมีการ

ควบคุมเพ่ือใหการรื้อถอนเปนไปอยางปลอดภัย รวมถึงการจัดการเสนทางขนยายเพ่ือใหสะดวกแก

ผูรับเหมา และผูเขารวมงาน 

 (5) การสงมอบงาน และประเมินผล 

 เมื่อจบงาน ผูจัดงานจะตองทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพ่ือสรุปผลของการจัดงาน

ใหแกลูกคา ไดแก เอกสารสําคัญ ภาพถาย ไฟลเสียง ภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวของกับงานทั้งหมด ผล

ตอบรับที่เกิดขึ้นในงาน (feedback) และผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินน้ีเกิดจากการเก็บขอมูล

ตาง ๆ ทั้งแบบสอบถาม  ยอดลงทะเบียน จํานวนคนเขางาน ขึ้นอยูกับประเภทของงาน และ

จุดประสงคของลูกคาที่ต้ังไววาสําเร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด โดยขอมูล

ทั้งหมดจะเปนตัวช้ีวัด สงผลตอการปรับปรุง และพัฒนาสําหรับการจัดงานในครั้งตอ ๆ ไปจาก

กระบวนการผลิตสามารถแสดงขั้นตอน และผูที่เกี่ยวของกับหนาตาง ๆ ในงานอเวนทดังภาพที่ 2.4 

 
ภาพที่ 2.4  ขั้นตอนการจัดงานอีเวนทในชวงการผลิต จาก ซอฟตแวรชวยการทํางานรวมกันสําหรับ

การวางผังคูหานิทรรศการ, โดย เทพรังสี นุชเสม, 2553 
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จากกระบวนการทั้งหมดสามารถสรุปขั้นตอน และผูเกี่ยวของในแตละชวงไดดังภาพที่ 2.5 

 

 
ภาพที่ 2.5  กระบวนการ และผูเกี่ยวของในงานอีเวนท เรียงลําดับตามขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 

จาก ซอฟตแวรชวยการทํางานรวมกันสําหรบัการวางผังคูหานิทรรศการ, โดย เทพรังสี นุชเสม, 2553 

 

2.3 การศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับการใชงานขอมูลในการบริหารจัดการงานอีเวนท 

  ในการจัดงานอีเวนทในแตละขึ้นตอนจะมีการใชงานขอมูลในปริมาณมาก เชน 

ขอมูลการติดตอ ขอมูลสภาพอากาศ ขอมูลดานการเงิน และอ่ืน ๆ เปนตน  ซึ่งขอมูลแตละชนิดจะมี

ความสัมพันธกันในมิติที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับการนําไปใช โดยในงานวิจัยน้ีไดใหความสนใจในขอมูล

ที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการจัดงานอีเวนทเปนหลัก มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 

2.3.1 ขอมูลเชิงประจักษ 

  ขอมูลเชิงประจักษ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary source) 

ที่เกิดขึ้นจริงในสภาพปจจุบัน (อังคณา ธรรมสัจการ, 2549) 

 

2.3.2 ขอมูลเชิงพื้นที่ 

  ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) หรือขอมูลเชิงภูมิศาสตร หมายถึง ขอมูลที่สามารถ

อางอิงกับตําแหนงภูมิศาสตรทางภาคพ้ืนดิน (Geo-referenced Data) (ชญาณี โกวาภิรัติ, 2559) ซึ่ง

สามารถเกิดจากการเก็บขอมูลเชิงประจักษที่มีการระบุตําแหนงการเก็บขอมูล โดยขอมูลเชิงพ้ืนที่จะ

แบงออกเปน 3 ลักษณะไดแก จุด (Point)  เสน (Line) และรูปหลายเหลี่ยม (Polygon) (ลลิตา สิงห

แรง, 2559) 
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2.3.3 ขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ 

  ขอมูลที่มีความสัมพันธเชิงเวลา และเชิงพ้ืนที่ (Spatio-temporal data) คือ ขอมูล

ที่จัดเก็บในแตละพ้ืนที่ตอเน่ืองกัน (สุนีย สัมมาทัต และคณะ, 2558) ทําใหเกิดขอมูลที่มีความสัมพันธ

กันในแตละชวงเวลากับพ้ืนที่น้ัน ๆ หรืออาจจะกลาวไดวาเปนขอมูลที่มีความสัมพันธของตัวแปร 3 ตัว

ไดแกสถานที่ เวลา ขอมูลเชิงประจักษ ยกตัวอยางเชน จํานวนผูปวยโรคมาลาเรียในภาคใต ซึ่งเปน

ขอมูลที่มีการเก็บขอมูลเชิงประจักษในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตทั้งหมดโดยมีการเก็บขอมูลประจําทุกป ทํา

ใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือหาแนวโนมบางอยางที่เกิดขึ้นได เปนตน 

 

2.3.4 การใชขอมูลในการวางผังงานอีเวนท 

จากการศึกษาคูมือการจัดงานอีเวนทจํานวน 7 แหลงทีม่า ไดแก 1) Event Planning Master Sheet 

and Checklist (Dr. Howard-John Wesley, 2017), 2) Event management planning guide 

(Wodonga Council, 2017), 3) Guidelines for Event Organisers (Dublin City Council, 

2017), 4) Venue-Inspection Checklist (Exhibitor Magazine, 2017), 5) Meeting Planner 

Site Inspection Checklist (Great Wolf Lodge, 2017), 6) Event Management Handbook 

(Irish Rugby, 2017) และ 7) Festival & Event Planning Toolkit (Tourism Partnership Mid 

Wales, 2017) รวมทั้งเว็บไซตบริหาร และจัดการงานอีเวนทจํานวน 1 แหง คือ Planningpod 

(Online event management software, 2017) สามารถแบงหมวดหมูของขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การวางผัง และการจัดการดานพ้ืนที่ไดดังน้ี 

  หมวดหมูที่ 1 แผงลอย และ ที่ต้ัง (Stall and Stands) ประกอบดวย 1) ตําแหนง

โตะ เกาอ้ี มาน่ัง 2) ตําแหนงแผงหรือซุมขายของ 3) ตําแหนงแทนชารตมือถือ 4) ตําแหนงรม/

อุปกรณใหรมเงา 

  หมวดหมูที่ 2 เวที และมหรสพ (Stage and Entertainment) ประกอบดวย 1) 

ตําแหนงเวที 2) ตําแหนงซุมถายรูป 3) ตําแหนงโพเดียม 4) ตําแหนงซุมดีเจหรือเครื่องดนตรี  5) 

ตําแหนงสนามเด็กเลน 

  หมวดหมูที่ 3 การกั้นพ้ืนที่ (Barrier) ประกอบดวย 1) พ้ืนที่หรือแนวการกั้นพ้ืนที่

ดวยเชือก/กํามะหย่ี 2) พ้ืนที่หรือแนวการกั้นพ้ืนที่ดวยรั้ว 3) พ้ืนที่หรือแนวการกั้นพ้ืนที่ดวยผา 

  หมวดหมูที่ 4 บุคลากร และการจัดการบริการ (Staff and service) ประกอบดวย 

1) ตําแหนงใหบริการฝากของ ลงทะเบียน ของหาย ประชาสัมพันธ 2) ตําแหนงหองควบคุมกลาง/

สํานักงาน 3) พ้ืนที่หรือตําแหนงจัดการบริการ (loading dock) 
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  หมวดหมูที่ 5 ปาย และตนไม (Sign & Tree) ประกอบดวย 1) ตําแหนงของปาย  

2) ตําแหนงของปายบอกทาง (5.3) ตําแหนงตนไม 

  หมวดหมูที่ 6 อาหาร และเครื่องด่ืม (Sign & Tree) ประกอบดวย 1) ตําแหนงของ

บารหรือรานขายเครื่องด่ืม 2) ตําแหนงของขายขนม และเครื่องด่ืม (Concession) 3) ตําแหนงของถัง

ขยะ  4) ตําแหนงของหองนํ้า 

  หมวดหมูที่ 7 อุปกรณสนาม (Outdoor Equipment) ประกอบดวย 1) ตําแหนง

ของเต็นทหรือกระโจม (7.2) ระยะหรือแนวของกันสาด และทางเดินที่มีหลังคาคลุม (Canopy and 

Corridor) 3) ตําแหนงของพัดลมหรือเครื่องทําความรอน 4) ตําแหนงของปฏิมากรรมหรือของตก

แตงต้ังพ้ืน 

  หมวดหมูที่ 8 ความปลอดภัย (Safety) ประกอบดวย 1) ตําแหนงถังดับเพลิง (fire 

extinguisher) 2) ตําแหนงทอดับเพลิง (fire hose) 3) ตําแหนงทางออกฉุกเฉิน (fire exit) 4) 

ตําแหนงหรือพ้ืนที่รวมพล 5) ตําแหนงหองปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

  หมวดหมูที่  9 ระบบไฟฟา (Electric) ประกอบดวย 1) ตําแหนงเครื่องปนไฟ 

(Generator) 2) แนวหรือระยะการเดินสายไฟ (Cabling) 3) ตําแหนงของปลั๊กไฟ และสวิชซ 

  หมวดหมูที่ 10 ระบบนํ้า (Water) ประกอบดวย 1) ตําแหนงบริการนํ้าด่ืม 2) 

ตําแหนงกอกสนามหรือพ้ืนที่ซักลาง 

  หมวดหมูที่ 11 แสงสวาง (Electric) ประกอบดวย 1) ตําแหนงของไฟหลักที่ใหแสง

สวางในงาน เชน Security Light, Flood Light, Work Light, Specialist Light 2) ตําแหนงของไฟ

ตกแตง เชน ปายไฟ, Laser, Disco 3) ตําแหนงของไฟฉุกเฉิน 

  หมวดหมูที่ 12 เครื่องเสียง และจอแสดงผล (Audio and Visual) ประกอบดวย 1) 

ตําแหนงของลําโพงหรือเครื่องเสียง 2) ตําแหนงของจอภาพ โทรทัศน โปรเจคเตอร 3) ตําแหนงของที่

ฉายภาพ และโปรเจคเตอร 

 

2.4 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับระบบการแสดงผลเว็บไซต 

  ในการสรางเว็บไซตที่มีการแสดงผลขอมูลจําเปนตองมีโครงสราง 3 สวนดวยกัน 

(Smith, 2016) (ภาพที่ 2.6) ไดแก  

  (1) การเตรียมขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Preparation) 

  (2) ระบบฐานขอมูล และเซิรฟเวอรระบบสารสนเทศ (Data Hosting and Map 

Serving) 
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  (3) การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช และการแสดงผลหนาเว็บไซต (Web 

Interface Design) 

 

 
ภาพที่ 2.6  โครงสรางระบบเว็บไซตดาตาวิชวลไลเซช่ัน จาก Online interactive thematic 

mapping: Applications and techniques for socio-economic research, โดย Duncan 

A.Smith, 2016 

 

2.4.1 สวนตอประสานกับผูใช 

  สวนตอประสานกับผูใช (User Interface)  คือ สิ่งที่อยูกึ่งกลางระหวางผูใชงานที่

เปนมนุษย และคอมพิวเตอร ซึ่งจําเปนตองมีการรับ และสงขอมูลซึ่งกัน และกัน เพ่ือสื่อสารคําสั่งจาก

ผูใชงาน ดังน้ันสวนตอประสานกับผูใชเปรียบเหมือนแผงควบคุมเพ่ือชวยในการสื่อสารคําสั่งของ

ผูใชงานไปยังคอมพิวเตอรใหทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคของผูใชงาน ซึ่งการออกแบบสวนตอ

ประสานกับผูใชมีการวิเคราะหขอมูลในการออกแบบดังน้ี (ยุทธพงศ ญาณโยธิน, 2555) 

  (1) ทําความเขาใจในความตองการ และพฤติกรรมของผูใชงาน 

  การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชน้ันจําเปนตองเขาใจผูใชงานในหลาย ๆ ดาน 

เชน  ดานความพึงพอใจของผูใชงาน ดานการปฏิสัมพันธ และการใชงาน ดานความเขาใจ และการ

เรียนรู เปนตน โดยการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชน้ันจําเปนตองใหความสนใจกับวัตถุประสงค

ในการใชงานของผูใชงาน เปนหลักเพ่ือออกแบบใหผูใชงานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

สามารถแบงลักษณะการใชงานไดเปน 6 ประเด็น (ยุทธพงศ ญาณโยธิน, 2555) คือ 1) หา ความจริง 

เหตุผล 2) เรียนรูอะไรบางอยาง 3) ทําธุรกรรม 4) ควบคุมหรือตรวจสอบบางอยาง 5) สรางสรรค

อะไรบางอยาง 6) สนทนากับคนอ่ืน  ๆ  

  (2) การทําวิจัยเพื่อวิเคราะหพื้นฐานของผูใชงานสวนตอประสานกับผูใช 

  ผูออกแบบจําเปนจะตองรูวิธีในการไดมาซึ่งขอมูลเบ้ืองตนในลักษณะ และประเภท

ของผูใชงาน  กอนที่จะเริ่มตนทําการออกแบบ โดยสามารถแบงเน้ือหาที่ตองศึกษา ดังน้ี 

   (2.1) จุดประสงคมุงหมายของการใชงานสวนตอประสานกับผูใช 

   (2.2) สิ่งเฉพาะเจาะจงของเปาหมายในการเขาไปใชสวนตอประสานกับผูใช 
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   (2.3) ภาษา และคํา ที่ผูใชอธิบายวาเขากําลังใชสวนตอประสานกับผูใชทํา

อะไรอยู 

   (2.4) ความสามารถในการใชโปรแกรมของผูใช ที่เคยใชสวนตอประสานกับ

ผูใชในรูปแบบที่ใกลเคียงกับสิ่งที่ผูออกแบบกําลังจะออกแบบ 

   (2.5) สวนประกอบใดของสวนตอประสานกับผูใช ที่สงผลตอทัศนคติของ

ผูใชที่มีตอสวนตอประสานกับผูใชของผูออกแบบ 

   (2.6) การไดมาซึ่งขอมูล 

    (2.6.1) การสังเกตโดยตรง (สัมภาษณผูใชงาน) 

    (2.6.2) การศึกษาจากกรณีศึกษาจากกลุมผูใชงาน 

  (3) การประเมินการใชงาน 

  การประเมินการใชงานสวนตอประสานกับผู ใชในการใชงานวาถูกตองตาม

วัตถุประสงคของผูใชงานมากนอยเพียงใดหรือตองการขอมูลในการออกแบบเพ่ิมเติมจุดใด แลวนํามา

สรุปผลการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถทําไดดังน้ี 

   (3.1) การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม: การทําแบบสอบถามน้ันสามารถทํา

ไดทั้งกอน และหลังการออกแบบ ซึ่งในชวงกอนการออกแบบสามารถใชแบบสอบถามเพ่ือหาขอมูลใน

การออกแบบจากกลุมเปาหมายที่ใชงาน สวนชวงหลังการออกแบบใชเพ่ือประเมินผลการใชงาน  

   (3.2) การประเมินโดยผูเช่ียวชาญ: การประเมินโดยผูเช่ียวชาญที่จะสามารถ

แนะนําผูออกแบบได โดยเปนการประเมินการใชงานจากผูใชที่มีประสบการณเพ่ือชวยแนะนํา

ผูออกแบบ และชวยควบคุมการทํางานของผูออกแบบใหออกมาอยางมีระบบ 

 

  (4) เกณฑในการประเมินการใชงานสวนตอประสานกับผูใช 

ในการประเมินสวนตอประสานกับผูใชจําเปนจะตองประเมินการใชงานในดานตาง ๆ เพ่ือวัดผล

ประสิทธิภาพของสวนตอประสานกับผูใช โดยสามารถจําแนกประเด็นที่ใชเปนเกณฑในการ

ประเมินผลไดดังน้ี (Nielsen, 2017) 

   (4.1) ระบบตองแสดงผลใหผูใชงานเห็นเสมอวาผูใชงานกําลังทําอะไรอยู 

ขั้นตอนใด กําลังจะเกิดอะไรขึ้น และตอบสนองตอผูใชงาน 

   (4.2) ระบบตองสามารถพูดภาษาเดียวกันกับผูใช โดยมีตรรกะการใชงานที่

เปนธรรมชาติ ไมใชภาษาที่แปลกไปจากปกติ 
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   (4.3) ระบบตองมีความยืดหยุนในการแกไข เน่ืองจากผูใชมักจะใชงาน

ผิดพลาดจึงจําเปนตองมีทางออกใหเสมอสําหรับสถานการณที่ไมพึงประสงค เมื่อผูใชงานทําผิด

จําเปนตองมีระบบทีส่นับสนุนการ ยอนกลับ (Undo) และ ทําใหม (Redo) 

   (4.4) ระบบตองมีความสม่ําเสมอ และเปนมาตรฐานไปทุก ๆ หนาจอของ

การออกแบบ ผูใชงานตองไมสับสนในเรื่องการจัดวางหรือขนาดของตัวหนังสือ ตัวระบบเองก็ควรจะมี

ชุดปอนคําสั่งตาง ๆ ที่เปนมาตรฐาน 

   (4.5) ระบบควรจัดใหมีคําเตือนใหระวังความผิดพลาด เพ่ือชวยปองกัน

ความผิดพลาดระบบควรมีการตกลงใจซ้ําอีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความแนนอนของการตัดสินใจของผูใช 

เชน ทานตองการแกไขหรือไม ใหตอบ แกไข หรือ ไมแกไข  

   (4.6)  การออกแบบตองพยายามทําใหผูใชงานตองใชความจําในการจดจํา

คําสั่งตาง ๆ ในระบบใหนอยที่สุดโดยการทําใหสวนประกอบหนาจอ การออกคําสั่งปฏิบัติ และสวน

ตัวเลือกมีความชัดเจน วิธีการใชงานตองเขาถึงไดงาย และรับรูไดงาย 

   (4.7) ระบบตองมีความยืดหยุนสําหรับผูใชงานหลากหลายกลุม และมี

ประสิทธิผลในการทํางาน 

   (4.8) การนําเสนอเน้ือหาตองไมรวมเรื่องที่ไมเกี่ยวของ เพ่ือจะไดเนนเน้ือหา

ที่ตองการสื่อสารอยางเต็มที่ 

   (4.9) ขอความแสดงความผิดพลาดตองปรากฏในแบบตัวอักษรธรรมดา ไม

ใชโคด (code) โปรแกรมที่เขาใจยาก ระบุปญหา และบอกวิธีแกไข ใหผูใชงานสามารถแกไขไดเอง 

   (4.10) การออกแบบระบบที่ดีตองทํางานไดโดยไมตองอาศัยคูมือการใช 

อยางไรก็ตามตองแนบคูมือการใชงานกํากับเอาไวดวยเสมอ โดยตองมีการแบงสารบัญขอมูลใหหางาย 

เจาะจงไปยังหนาที่ตาง ๆ มีการเรียงลําดับอยางเปนระบบ และไมหนาจนเกินไป 

 

2.4.2 ดาตาวิชวลไลเซชั่น  

  ดาตาวิชวลไลเซช่ัน (data visualization) คือ การแสดงผลขอมูลที่มีการสื่อสาร

ระหวางกัน (interactive) ของผูใชงาน และขอมูล ดาตาวิชวลไลเซช่ันไดถูกใชตามเว็บไซตทั่วไป โดย

ในปจจุบันน้ันกําลังกลายเปน Ubiquitous (Smith, 2016) หรือการผสานทั้งดานคอมพิวเตอรและ

ดานกายภาพของโลกอยางกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (นวพรรษ เพชรมณี และคณะ, 2553) ทํา

ใหเว็บไซต และดาตาวิชวลไลเซช่ันเปนสิ่งที่เขาถึงไดงาย และเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลของ

นักวิจัยใหคนทั่วไปเขาถึงไดมากย่ิงขึ้น ตัวอยางการประยุกตใชดาตาวิชวลไลเซช่ันกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

เชน  
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  (1) Luminocity3d 

Luminocity3d เปนเว็บไซตดาตาวิชวลไลเซช่ัน ที่แสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ซอนทับ

กันในหลาย ๆ มิติ เชน สภาพแวดลอม จํานวนประชากร การคมนาคม ความหนาแนนของครัวเรือน

เปนตน ซึ่งนอกจากจะแสดงผลในเชิงพ้ืนที่แลว Luminocity3d ยังมีความสามารถในการวิเคราะห

ขอมูลออกมาเปนแผนภูมิเพ่ือนําไปหาแนวโนมบางประการในอนาคต โดยผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยน

การแสดงผลขอมูลไดดวยตัวเอง 

 
ภาพที่ 2.7 Luminocity3d. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก https://luminocity3d.org/ 

 

(2) League of Legends match history 

  เกมส League of Legends เปนเกมสที่แบงผูเลนออกเปน 2 ทีมเพ่ือทําสงครามบน

พ้ืนที่พ้ืนที่หน่ึง ผูที่ทําลายปอมดานในสุดของฝายตรงขามจะเปนฝายชนะ โดยเกมส League of 

Legends จะใชเวลาในการเลนตอรอบประมาณ 1 ช่ัวโมง ซึ่งดาตาวิชวลไลเซช่ันชุดน้ีจะแสดงผลสิ่งที่

เกิดขึ้นในระหวางการแขงขัน เชน การตายของผูเลนครั้งแรก ตําแหนงที่เกิดการตายครบทั้งทีม 

ตําแหนงของการใชสิ่งของในเกมส เปนตน เพ่ือบอกขอมูลที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา และสรปุออกมา

เปนแผนภูมิ (Braun, 2017) ดาตาวิชวลไลเซช่ันชุดน้ีเปนการนําขอมูลเชิงพ้ืนที่มาผสานเขากับขอมูล

เวลา โดยผูใชงานสามารถเลื่อนแถบดานลางเพ่ือปรับเปลี่ยนเวลาเพ่ือดูขอมูลที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาใด

ชวงเวลาหน่ึง 
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ภาพที่ 2.8 infographics for match history. สืบคนเมือ่ 8 ตุลาคม 2560 จาก 

http://mengchih.com/portfolio/lol-league-archive/ 
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   (3) My Neighborhood 

  My Neighborhood (ภาพที่ 2.9) เปนเว็บไซตที่สามารถเปดใชงานบนสมารท

โฟนหรือแท็บเล็ตได โดยผูออกแบบตองการนําเสนอขอมูลปริมาณ และตําแหนงของสิ่งอํานวยความ

สะดวกในพ้ืนที่น้ัน ๆ (ภาพที่ 2.10) โดยผูใชงานสามารถคนหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูบริเวณ

รอบตัวผูใชงานในระยะที่สามารถเดินถึงได โดยเว็บไซตจะทําการคํานวณระยะทาง และเวลาในการ

เดินไปยังสถานที่น้ัน ๆ ให (ภาพที่ 2.11) (Braun, 2017) 

 
ภาพที่ 2.9 My Neighborhood 1. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก http://dataveyes.com/#!/ 

en/projects/mon-quartier 
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ภาพที่ 2.10 My Neighborhood 2. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก http://dataveyes.com/#!/ 

en/projects/mon-quartier 

 

 

 
ภาพที่ 2.11 My Neighborhood 3. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก http://dataveyes.com/#!/ 

en/projects/mon-quartier 
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2.5 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

สําหรับในงานวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาเซิรฟเวอรของการใหบริการแผนที่ (Web Map 

Services) ในเชิงการนํามาประยุกตใชเปนแผนที่พ้ืนฐาน (base map) เพ่ือรองรับขอมูลที่จะนํามา

แสดงผลโดยมีการศึกษาเซิรฟเวอรของการใหบริการแผนที่ 4 รายที่มีความใกลเคียงกัน ไดแก ArcGIS 

(ArcGIS, 2017)  Mapbox (Mapbox, 2017)  Google Maps APIs (Google Maps APIs, 2017)  

และ Carto (CARTO, 2017) จากตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบเซิรฟเวอรของการใหบริการ

แผนที่ของผูใหบริการแผนที่ 4 ราย โดยผูวิจัยไดตัดสินใจเลือก Mapbox เน่ืองจากเปนเซิรฟเวอรของ

การใหบริการแผนที่ที่เปดกวางในการพัฒนารูปแบบการแสดงผลดานดาตาวิชวลไลเซช่ัน และมี

ระบบปฏิบัติการที่รวดเร็วกวาเซิรฟเวอรของการใหบริการแผนที่รายอ่ืน  ๆ  

 

ตารางที่ 2.1  

 

ตารางการเปรียบเทียบเซิรฟเวอรของการใหบริการแผนที่ 

รายการ ArcGIS Mapbox Google Maps APIs Carto 

การใชงาน

ไมเสีย

คาใชจาย 

- ใชงานได 25 วัน 

- ใชบริการ 

Living Atlas of 

the World ได 

- ใชบริการ 

ArcGIS Online 

200 ครั้ง 

- เขาชมแผนทีไ่ด 

50,000 ครั้งตอ

เดือน 

- เช่ือมตอ 

geocode ได 

50,000 ครั้งตอ

เดือน 

- เขาชมแผนทีไ่ด 25,000 

ตอวัน 

- ใชงานบริการได 2,500 

ครั้งตอวัน 

- เขาชมแผนที่

ได 75,000 ตอ

วัน 

- เช่ือมตอ 

geocode ได 

400 ครั้งตอ

เดือน 

บริการ

เสริมที่

รองรับ 

- ArcGIS Server 

web services 

- Esri Living 

Atlas of the 

World 

 

- Mapbox web 

services APIs 

- Turf.js 

- Mapbox GL 

- Google Maps 

Directions API 

- Google Maps 

Distance Matrix API  

- Google Maps 

Elevation API 

Location 

Data Services 

หมายเหตุ. สรุปโดย ผูวิจัย, 2560 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

 

ตารางการเปรียบเทียบเซิรฟเวอรของการใหบริการแผนที่ 

รายการ ArcGIS Mapbox Google Maps APIs Carto 

   - Google Maps 

Geolocation API 

- Google Maps 

Roads API 

- Google Maps Time 

Zone API 

- Google Places API 

Web Service 

 

 

แสดงผล 3

มิติ 

ได ได ไมได ได 

ปรับแตง

แผนที ่

ArcGIS Online Mapbox studio ไมได Alvar carto 

การนําไฟล

ออก 

EMF,EPS,AI,PDF, 

SVG,BMP,JPEG, 

PNG,TIFF,GIF 

PNG, JPG ไมได PNG, JPG 

หมายเหตุ. สรุปโดย ผูวิจัย, 2560 

 

2.6 การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูล 

 

2.6.1 ระบบฐานขอมูล 

  ระบบฐานขอมูลเปนการจัดเก็บชุดของขอมูลที่มีอยูไวในรูปแบบของตาราง ซึ่ง

ภายในตารางจะประกอบดวยความสัมพันธใน 2 แนว คือ แนวนอนหรือแถว (row) และแนวต้ังหรือ

คอมลัมน (column หรือ field) ทั้งน้ีหากเราจะเขาถึงขอมูลใด ๆ ในตาราง จะตองอางอิงผานลําดับ

แถว และคอลัมน ซึ่งความสัมพันธระหวาง แถว คอลัมน ตาราง และฐานขอมูล สามารถอธิบาย

รายละเอียดขององคประกอบแตละสวนไดดังน้ี (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2557) 
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  (1) ฐานขอมูล (data base) คือ การจัดเก็บขอมูลใน MySQL ตองเริ่มจากการสราง

ฐานขอมูลขึ้นมากอน ซึ่งฐานขอมูลน้ีเปรียบไดกับโฟลเดอรที่ใชแยกเก็บกลุมไฟลตาง ๆ โดยผูใชงาน

สามารถที่จะสรางขอมูลขึ้นมามากนอยเพียงใดแลวแตการใชงานน้ัน  ๆ  

  (2) ตาราง (table) เปนการแยกจัดเก็บขอมูลในแตละเรื่องออกจากกัน เชน ตาราง

พนักงาน ตารางสินคา เปนตน ทั้งน้ีตารางเปรียบเทียบไดกับไฟลตาง ๆ ที่อยูในโฟลเดอร ซึ่งฐานขอมูล

หน่ึง ๆ ไมมีการจํากัดจํานวนตาราง เชนเดียวกับโฟลเดอรหน่ึง ๆ ที่สามารถบรรจุไฟลอยางไมจํากัด

จํานวนเชนกัน เมื่อตารางถูกเก็บไวในฐานขอมูลแลว หากตองการเขาถึงขอมูลในตารางใด จําเปนตอง

เช่ือมตอไปยังฐานขอมูลที่เก็บตารางน้ันกอน เน่ืองจากอาจมีฐานขอมูลมากกวาหน่ึง  

  (3) คอลัมน (column) หรือ ฟลด (field) ภายในตารางฐานขอมูลประกอบดวย

คอลัมนตาง ๆ เพ่ือกําหนดวาตารางน้ันจะเก็บขอมูลอะไรบาง ซึ่งโดยปกติแลวขอมูลที่จัดเก็บในตาราง

เดียวกันจะตองมีความเก่ียวของอยางใดอยางหน่ึงตอกัน เชน หากเปนตารางที่จัดเก็บขอมูลของ

พนักงาน อาจประกอบไปดวยคอลัมนเก่ียวกับ รหัส ช่ือ ที่อยู ตําแหนง เงินเดือน เปนตน นอกจากน้ี

แลวแตละคอลัมนจะตองระบุชนิดขอมูลใหสัมพันธกับขอมูลที่จัดเก็บในคอลัมนน้ันดวย  

  (4) แถว (row) คือ ขอมูลแตละรายการที่จะเก็บในตารางฐานขอมูล ซึ่งในแตละ

ตารางจะไมจํากัดจํานวนแถว 

 โดยระบบฐานขอมูลน้ันมีผูใหบริการหลากหลายคาย ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีไดเลือกใช

ฐานขอมูลของ MySQL ซึ่งเปนฐานขอมูลที่นิยมใชรวมกับ PHP มากที่สุด  เน่ืองจากเปนฐานขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพในการทํางานสูง มีความนาเช่ือถือ และใชงานไดโดยไมเสียคาใชจาย และมีการใช

phpMyAdmin เพ่ือเปนเคร่ืองมือที่ชวยในการจัดการฐานขอมูล MySQL เพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อเทียบเคียง 

(ตารางที ่2.2) กับระบบฐานขอมูลที่มีความใกลเคียง ปรากฏวา MySQL ไดรับคะแนนความนิยมทั่วไป

คอนขางมาก  ซึ่งหมายความวามีผูเลือกใชงาน MySQL เปนจํานวนมาก ทําใหสามารถคนหาคูมือ 

และเอกสารอางอิงเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาระบบดวยฐานขอมูล MySQL ไดงาย 
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ตารางที่ 2.2 

 

 ตารางการเปรียบเทียบระบบฐานขอมูล 

ชื่อ MySQL Oracle SQLite 

ขอมูลใบอนุญาต Open Source Commercial Open Source 

ระบบปฏิบัติการบน

เซิรฟเวอร 

FreeBSD, Linux, OS 

X,Solaris, Windows 

AIX, HP-UX, Linux, 

OS X, Solaris, 

Windows 

ไมม ี

ภาษาที่ใชดําเนินการ C, C++ C, C++ C 

ภาษาที่รองรับ Ada, C, C#, C++, D, 

Delphi, Eiffel, 

Erlang, Haskell, 

Java, JavaScript 

(Node.js), 

Objective-C, 

OCaml, Perl, PHP, 

Python, Ruby, 

Scheme, Tcl 

C, C#, C++, Clojure, 

Cobol, Delphi, 

Eiffel, Erlang, 

Fortran, Groovy, 

Haskell, Java, 

JavaScript, Lisp, 

Objective C, 

OCaml, Perl, PHP, 

Python, R, Ruby, 

Scala, Tcl, Visual 

Basic 

Actionscript, Ada, 

Basic, C, C#, C++, 

D, Delphi, Forth, 

Fortran, Haskell, 

Java, JavaScript, 

Lisp, Lua, MatLab, 

Objective-C, 

OCaml, Perl, PHP, 

PL/SQL, Python, R, 

Ruby, Scala, 

Scheme, 

Smalltalk, Tcl 

ผลการจัดอันดับ 1,322.03 คะแนน 1,360.05 คะแนน 112.76 คะแนน 

หมายเหตุ . จาก System Properties Comparison MySQL vs. Oracle vs. SQLite โดย DB-

engines, สืบคนเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, จาก https://db-engines.com/en/system/MySQL 

%3BOracle%3BSQLite 

 

2.6.2 JSON  

JSON (JavaScript object notation) คือ รูปแบบของขอมูลที่มีความสามารถใน

การเก็บ สื่อสาร และใชแลกเปลี่ยนขอมูล โดยรูปแบบในการใชงานของ JSON ถูกออกแบบบนพ้ืนฐาน

ของ Text-based จากแนวคิดที่ไดมาจาก JavaScript โครงสรางของขอมูลประกอบดวยคูลําดับ
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ระหวาง คีย (key) - ขอมูล (value) จุดเดนคือประหยัดหนวยความจํา และเน้ือที่ในการจัดเก็บขอมูล

ไดมาก (เจษฎา โพนแกว, 2557) 

 

2.6.3  GeoJSON 

  GeoJSON คือ JSON รูปแบบหน่ึงที่มีความสามารถในการเก็บขอมูลทางภูมิศาสตร

ได โดย GeoJSON สามารถเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรในลักษณะของจุด (point) ที่มีพิกัดของเสนรุง 

และเสนแวง นอกจากน้ันยังสามารถเก็บขอมูลทางภูมิศาสตรในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดอีกดวย (Mark 

Vachi, 2017) เชน LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, และ MultiPolygon โดย 

GeoJSON มีโครงสรางดังน้ี (Geojson, 2017)  

{ 

  "type": "Feature", 

  "geometry": { 

    "type": "Point", 

    "coordinates": [125.6, 10.1] 

  }, 

  "properties": { 

    "name": "Dinagat Islands" 

  } 

} 

 

2.7 การศึกษางานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

 

2.7.1 Planningpod  

  Planningpod เปนเว็บไซตที่ใหบริการดานการจัดการงานอีเวนท (ภาพที่ 2.12) โดย

ผูใชงานสามารถสรางอีเวนท และรายการที่จะจัดการไดดวยตนเอง ซึ่งจะตองมีการใสขอมูลช่ืองาน 

ประเภทของงานที่จะจัด งบประมาณ ระยะเวลาในการจัด เพ่ือเปนขอมูลเริ่มตนกอนที่จะทํารายการ

อ่ืน ๆ ในลําดับตอไป ซึ่งในเว็บไซตไดทําการจัดประเภทของงานอีเวนทเปน 20 ประเภท ไดแก 1) 

Award or Recognition (ประกาศผลรางวัล), 2) Class or Course (หองเรียน), 3) Competition 

or Tournament (การแข งขั น ), 4) Concert (คอน เสิ ร ต ), 5) Convention (การประ ชุม ), 6) 

Dinner/Gala (งานเลี้ยง), 7) Exhibition or Treadeshow (นิทรรศการ), 8) Faith-Based (เกี่ยวกับ
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ความเช่ือ), 9) Festival (งานเทศกาล), 10) Fundraiser (กองทุน), 11) Meeting (การประชุม), 12) 

Networking (เครื่อขาย), 13) Party or Celebration (งานฉลอง), 14) Promotional (งานโปรโมท), 

15) Retreat or Trip (การเดินทาง/ทองเที่ยว), 16) Workshop (เวิรคช็อป), 17) Tasting (อาหาร)

 , 18) Tour (ทองเที่ยว/ทัวร), 19) Wedding (งานแตง), และ 20) Other (อ่ืน ๆ ) 

 

 
ภาพที่ 2.12 My Planningpod 1. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก 

https://www.planningpod.com 

 

  โดยที่ Planningpod ไดออกแบบเครื่องมือในการจัดการงานอีเวนทในหลาย ๆ ดาน

ทั้งเรื่องการเงิน การติดตอ การจําหนายต๋ัวหรือบัตรผานทาง เปนตน ซึ่งทางผูวิจัยไดใหความสนใจ

เก่ียวกับเครื่องมือในการออกแบบผังงานที่มีการแบงประเภทของสิ่งที่จะจัดออกเปนหมวดหมูเพ่ือให

สะดวกในการออกแบบผัง ซึ่งผูใชงานสามารถทําไดดวยการลากวัตถุจากแผงรายการดานขางมาวาง

บนพ้ืนที่ออกแบบ (canvas) และสามารถบันทึกออกไปใชงานไดตอไป  
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ภาพที่ 2.13 My Planningpod 2. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก 

https://www.planningpod.com 

 

2.7.2 SmartDraw 

  SmartDraw เปนแอปพลิเคชัน (application) ที่ใชในการออกแบบไดหลากหลาย

เชน ออกแบบแผนภาพ ออกแบบแบบสอบถาม ออกแบบผังอาคาร เปนตน ซึ่งออกแบบแผนผังงานอี

เวนทเปนประเภทหน่ึงที่ SmartDraw สามารถออกแบบได โดยจะมีรูปแบบสําเร็จรูป (template) ให

เลือก (ภาพที่ 2.14) หรือจะสรางขึ้นใหมก็ได 

 

 
ภาพที่ 2.14 SmartDraw 1. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก https://www.smartdraw.com 
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  เมื่อทําการเลือกรูปแบบสําเร็จรูปแลว จะเขาสูหนาตางการวาดออกแบบวางผัง 

(ภาพที่ 2.16) โดยที่ขางบนจะเปนแถบเครื่องมือที่ใชในการปรับแตงวัตถุ สวนดานขวาจะเปนแถบให

เลือกวัตถุที่จะนําไปวางผัง เมื่อกดเลือกเขาไปจะพบวามีวัตถุตาง ๆ ที่แบงหมวดหมูไวเรียบรอย (ภาพ

ที่ 2.17) ทําใหงายตอการคนหา และนําไปวางผัง 

 
ภาพที่ 2.15 SmartDraw 2. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก https://www.smartdraw.com 

 

 
ภาพที่ 2.16 SmartDraw 3. สืบคนเมื่อ 8 ตุลาคม 2560 จาก https://www.smartdraw.com 
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2.7.3 การบูรณาการแกปญหาทางภูมิศาสตรการตลาดเพื่อการวิเคราะหทําเลที่ต้ัง 

และการแขงขันของตลาดคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยการเลือกทําเลที่ต้ังของโครงการเปนปจจัยสําคัญอยาง

หน่ึง โดยทําเลที่ ต้ังน้ันจะมีความสัมพันธกับบริบทรอบขางในหลาย ๆ ดานทั้งการเช่ือมตอกับ

โครงสรางพ้ืนฐานของเมือง ราคาของที่อยูอาศัยโดยรอบ ซึ่งในงานวิจัยฉบับน้ีมีจุดประสงคที่จะหา

ลักษณะของปจจัยทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งแวดลอมที่สงผลตอราคาคอนโดมิเนียมในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร โดยการนําระบบ GIS เขามาเปนเครื่องมือในการคนหาความสัมพันธดังกลาว พรอม

ทั้งมีการแสดงผลในรูปแบบดาตาวิชวลไลเซช่ันบนแผนที่ (ชญาณี โกวาภิรัติ, 2559) 

 
 

ภาพที่ 2.17 แผนภาพขอมูล. โดย ชญาณี โกวาภิรัติ, 2559
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2.8 สรุปผลการศึกษา 

จากวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของสามารถสรุปผลเปนกลุมไดดังน้ี 

2.8.1 กลุมทฤษฎีที่เก่ียวของกับงานอีเวนท 

  การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานอีเวนทเปนการศึกษาเพ่ือสรุปประเด็นสําคัญ 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนท ไดแก กระบวนการจัดงานอีเวนท ฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการจัดงานอีเวนท และการใชงานขอมูลในการบริหารจัดการงานอีเวนท ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นน้ีจะถูก

นําไปวิเคราะหเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงในการออกแบบตอไป 

 

2.8.2 กลุมทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศ 

  การศึกษาทฤษฎี และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศเปนการศึกษาเพ่ือ

หาแนวทาง เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน (ป 2561) เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ

โครงสรางระบบ และพัฒนาเปนตนแบบระบบสารสนเทศ โดยมีการเปรียบเทียบเครื่องมือ และ

เทคโนโลยีที่มีความใกลเคียงกันเพ่ือเลือกเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนา

มากที่สุด รวมถึงเปนการศึกษาเกณฑในการประเมินระบบเพ่ือนําไปใชในการออกแบบสอบถาม เพ่ือ

ใชในการประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศ โดยแสดงรายละเอียดในบทที่ 3 

 

2.8.3 กลุมงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

  การศึกษากลุมงานวิจัย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของเปนการศึกษาระบบสารสนเทศ 

และงานวิจัยที่มีการพัฒนาขึ้นแลวในปจจุบัน เพ่ือเปนการศึกษาการใชงาน และสวนตอประสานผูใช

ของระบบสารสนเทศที่มีการจัดการขอมูลเชิงผัง และนําไปใชเปนขอมูลอางอิงในการออกแบบการใช

งาน และสวนตอประสานผูใชตอไป 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

  งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

โดยมุงเนนเพ่ือสรางระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเปนสื่อกลางที่

ชวยใหการสื่อสารภายในและภายนอกองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการสรางฐานขอมูลเพ่ือ

ใชในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 6 

ชวง ดังน้ี 

  3.1 ชวงการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  3.2 ชวงการสรุปเครื่องมือและทฤษฎีที่นํามาใชงาน 

  3.3 ชวงการออกแบบระบบสารสนเทศ 

  3.4 ชวงการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ  

  3.5 ชวงการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

  3.6 ชวงการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

 
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

3.1 ชวงการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

  การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอี

เวนท จะเริ่มศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนทและการนําเทคโนโลยี

เขามาชวยในการทํางานซึ่งสามารถจําแนกได 3 กลุมดังน้ี  
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  (1) กลุมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานอีเวนท 

  (2) กลุมทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ 

  (3) กลุมงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 

  หลังจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดขางตน จึงทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลทั้งหมดเพ่ือใชในการออกแบบและพัฒนาระบบตอไป 

 

3.2 ชวงการสรุปเครื่องมือและทฤษฎีที่นํามาใชงาน 

  ชวงการสรุปเครื่องมือและทฤษฎีที่นํามาใชงาจะเปนการสรุปทฤษฎีที่เก่ียวของกับ

การจัดอีเวนททั้งหมด ไดแก องคประกอบสําคัญในกระบวนการจัดงานอีเวนท กระบวนการในการจัด

อีเวนท และ การใชขอมูลในการวางผังงานอีเวนท เพ่ือนําไปเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวิเคราะหกลุม

ผูใชงาน ออกแบบฟเจอรและการใชงาน นอกจากน้ันยังมีการสรุปเทคโนโลยีที่ไดทําการศึกษาและ

เลือกเทคโนโลยีที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการสรางระบบตนแบบตอไป 

 

3.2.1  การสรุปผลเครื่องมือและออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศ 

  ในการวิจัยครั้งน้ีไดทําการออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศดังภาพที่ 3.2 ซึ่ง

แบงเปน 3 สวนประกอบหลัก ไดแก ระบบฟรอนต-เอ็น (Front-end), ระบบแบ็ค-เอ็น (Back-end), 

ระบบฐานขอมูล (Database) โดยทั้ง 3 สวนน้ันถูกนําเขาสูเซิรฟเวอร โฮสต้ิง (Sever hosting) เพ่ือให

ระบบสารสนเทศน้ันสามารถใชงานออนไลนได โดยในการพัฒนาครั้งน้ีไดเลือก Amazon web 

services เปนเซิรฟเวอร โฮสต้ิงพรอมทั้งควบคุมการทํางานดวย bitmami 
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ภาพที่ 3.2 โครงสรางระบบสารสนเทศ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

  (1) ระบบฟรอนต-เอ็น มี HTML5 ที่ทําหนาที่เปนโครงสรางหลัก และในสวนของ

กราฟฟกทั้งหมดถูกคุมดวย CSS (Cascading Style Sheet) ซึ่งทําหนาที่กําหนดรูปแบบหนาตาของ

ไฟล HTML ในการพัฒนาระบบตนแบบครั้งน้ีไดเลือกใช CSS สําเร็จรูป Materialize เพ่ือลด

ระยะเวลาในการทํางาน ในสวนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่ใชในการแสดงผลเลือกใชเปน 

Mapbox ที่มีระบบแสดงผลดาตาวิชวลไลเซช่ันในตัว ทําใหสะดวกแกการพัฒนาระบบแสดงผล พรอม

ทั้งยังรองรับบริการคํานวณพิกัดภูมิศาสตรอยาง Tuft.js เพ่ือชวยในการคํานวณหาพิกัดภูมิศาสตรของ

พ้ืนที่ที่จะจัดงาน ทําใหสามารถกําหนดตําแหนงและขอบเขตที่แมนยําในการวางผัง เพ่ือนําไป

วิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธกับขอมูลเชิงปริมาณอ่ืน ๆ ได เชน ความตองการการใชงานพ้ืนที่แตละ

สวนภายในงาน  จํานวนและขนาดพ้ืนที่เชา เปนตน เพ่ือใหเห็นภาพรวมของงานไดชัดเจนขึ้น 

นอกจากน้ียังมีการใชงาน Javascript และ JQuery เขามาชวยในการจัดการขอมูลและแสดงผล ใน

สวนของการจัดการขอมูลที่แสดงผลระบบสารสนเทศ  

  (2) ระบบแบ็ค-เอ็น เปนสวนประมวลผลขอมูล ใชโครงสรางหลักคือภาษา PHP    

ในการจัดการและประมวลขอมูล ในการทํางานของระบบขอมูลที่นําเขาและออกระหวางระบบ 

ฟรอนต-เอ็น และระบบแบ็ค-เอ็นจะใชขอมูลประเภท GeoJSON เปนสวนมากเน่ืองจากเปนการสง

ขอมูลที่ เช่ือมโยงกับพิกัดทางภูมิศาสตรดวย และเมื่อผานการประมวลผลในสวนของระบบแบ็ค-เอ็น

จะทําการแยกสวนขอมูลออกและนําไปเก็บในตารางบนฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

Ref. code: 25605916030082XVT



38 

 

 

  (3) ระบบฐานขอมูล เลือกใช MySQL และควบคุมการทํางานดวย phpMyAdmin 

ซึ่งมีการออกแบบตารางฐานขอมูลให มีความสัมพันธกัน เพ่ือสะดวกแกการเพ่ิมหรือลดประเภทของ

ขอมูล โดยใชไอดี แตละประเภทเปนตัวเช่ือมตารางเขาดวยกัน 

 

3.2.2 การวิเคราะหกลุมผูใชงาน 

  จากการศึกษากระบวนการจัดงานอีเวนท ที่สามารถแบงออกเปน 3 ชวงหลัก และ

ในแตละชวงจะมีผูที่เก่ียวของกับหนาที่และขั้นตอนตาง ๆ โดยสามารถสรุปผูที่เกี่ยวของในแตละ

ขั้นตอนไดในตารางที่ 3.2 จากน้ันจึงไดทําการสรุปลักษณะการทํางานของผูที่เก่ียวของกับงานอีเวนท

เพ่ือนําไปสูการออกแบบฟเจอรที่เหมาะสมกับลักษณะการทํางานแตละขั้นตอนประกอบดวย การ

จัดการโครงการ กลองขอความสรุปงาน แผงควบคุม การออกแบบผังงานอีเวนท การบริหารจัดการ 

การเชาและจองรานคา การติดต้ังและรื้อถอน การแจงเหตุ และ การสรุปผล พรอมทั้งจําแนกผูใชงาน

ออกเปนกลุมประเภทผูใชงาน โดยการแบงประเภทผูใชงานน้ันอางอิงการแบงกลุมจากองคประกอบ

สําคัญในกระบวนการจัดงานอีเวนทเพ่ือจํากัดการเขาถึงและใชงานฟเจอรใหเหมาะสมกับผูใชงานแต

ละประเภท โดยจะแบงประเภทของผูใชงงานดังน้ี 

(1) ลูกคา หรือ เจาของงาน (Client)  

 กลุมเจาของงานหรือลูกคาเปนกลุมที่จะตองเห็นขอมูลภาพรวมของงานตลอดเวลา

เพ่ือประเมินภาพรวมของงานโดยจะเนนความสนใจในเชิงธุรกิจ เชน ยอดขาย จํานวนเงินที่ไดรับ 

จํานวนบัตรที่ขายได จํานวนรานคาเชาที่จอง เปนตน 

  (2) กลุมผูจัดงานอีเวนท (Organizer Group) 

   เปนกลุมที่มีการใชงานขอมูลจํานวนมากและซับซอนที่สุดเน่ืองจากเปนกลุมผูใชที่มี

หนาที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน และมีหนาที่การทํางานที่หลากหลาย เชน การวางผัง การ

วางแผนงาน การขายพ้ืนที่เชาภายในงาน การจัดการพ้ืนที่ภายในงาน เปนตน  

โดยในกลุมผูจัดงานอีเวนทสามารถบงประเภทผูใชงานออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

   (2.1) ผูจัดงานอีเวนท (Organizer): ทําหนาที่ในการจัดการงานอิเวนท

ทั้งหมด คอยตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด รวมถึงการติดตอประสานงานกับลูกคา 

   (2.2) ผูตรวจสอบ (Inspector): ทําหนาที่ตรวจสอบความคืบหนาของงาน

แตละสวนและใหความคิดในการจัดงาน 

   (2.3) ผูขาย (Seller): ทําหนาที่ขายรานคาเชา หรือพ้ืนที่จัดแสดงใหแก

ผูเขารวมงาน (exhibitor) 
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   (2.4) ผูออกแบบและจัดการผัง (Layout Planner): ทําหนาที่ออกแบบผัง

และวางแผนบริหารจัดการหนางาน 

   (2.5) เจาหนาที่ (Staff): ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยและแกไข

ปญหาหนางานและรายงายปญหาใหแกสวนกลาง 

  (3) กลุมบริษัทผูรับเหมาบรกิารดานตาง ๆ (Supplier หรือ Service provider)  

ผูใชงานกลุมน้ีจะเนนไปที่ขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่เก่ียวของกับการติดต้ิง เชน เสนทางการติดต้ังสิ่งจัดแสดง 

ตําแหนงจอดรถเพ่ือขนยาย และ ลําดับการรื้อถอน เปนตน   

  (4) ผูเขารวมงาน (Exhibitor) 

เปนกลุมผูใชงานที่เขามามีสวนรวมในงานโดยขอมูลที่จะใชงานสวนมากจะเปนดานการจองและเชา

พ้ืนที่ขายของหรือต้ังแผงภายในงานซึ่งผูใชงานกลุมน้ีจําเปนที่จะตองมีการสื่อสารโดยตรงกับฝายขาย

ของกลุมผูจัดงาน   

  (5) ผูเขาชมงาน (Visitor) 

เปนกลุมผูใชงานทั่วไป ขอมูลที่จะแสดงผลในกลุมน้ีจึงเปนขอมูลสาธารณะที่สามารถเขาถึงไดงาย เพ่ือ

คนหาและเลือกเสนทางในการชมงาน เชน แผนผังตําแหนงและประเภทรานคาภายในงาน 

ประเภทผูใชงานที่กลาวมา สามารถจัดกลุมได 2 กลุมใหญ ไดแก ผูใชงานภายในองคกร และผูใชงาน

ภายนอกองคกร ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 

 

ตารางการแบงประเภทผูใชงาน 

ผูใชงานภายในองคกร ผูใชงานภายนอกองคกร 

ผูจัดงาน (Organizer) ผูเขาชมงาน (Visitor) 

ผูตรวจสอบ (Inspector) ผูรับเหมาบริการดานตาง ๆ (Supplier) 

ผูขาย (Seller) ผูเขารวมงาน (Exhibitor) 

ผูออกแบบและจัดการผัง (Layout Planner) ลูกคาหรือเจาของงาน (Client) 

เจาหนาที่ (Staff)   

หมายเหตุ. สรุปโดย ผูวิจัย, 2561 
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ตารางที ่3.2 

 

ขั้นตอนการจัดงานอีเวนทและบุคคลที่เกี่ยวของ 

 
 

หมายเหตุ. สรุปโดย ผูวิจัย, 2561 
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3.3 ชวงการออกแบบระบบสารสนเทศ 

  ชวงการออกแบบระบบสารสนเทศเปนการนําผลการสรุปและการวิเคราะหในชวง

การสรุปเครื่องมือและทฤษฎีที่นํามาใชงาน มาเปนขอมูลอางอิงเพ่ือใชในการออกแบบฟเจอร และการ

ใชงานที่มีความสอดคลองกับกระบวนการจัดงานอีเวนท โดยสามารถสรุปประเภทผูใชงานที่มีความ

เกี่ยวของกับกระบวนการจัดงานอีเวนทในแตละชวงไดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที ่3.3 

 

การแบงประเภทผูใชจากรูปแบบการทํางาน 

 
 

หมายเหตุ. สรุปโดย ผูวิจัย, 2561 
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  ในการออกแบบฟเจอร จําเปนที่จะตองแบบแผนผังเว็บไซต (sitemap) เพ่ือใหเห็น

ภาพรวมของการทํางานในแตละฟเจอรรวมถึงการเขาถึงฟเจอรของแตละกลุมผูใชงาน (ภาพที่ 3.3) 

 
ภาพที่ 3.3 แผนผังเว็บไซต. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

 

 

 

Ref. code: 25605916030082XVT



44 

 

 

  โดยในรายละเอียดของฟเจอรที่ทําการออกแบบมีรายละเอียดดังน้ี 

  (1) ฟเจอรการจัดการโครงการ: เปนฟเจอรที่แสดงรายละเอียดของโครงการ โดย

ผูใชงานสามารถกําหนดรายละเอียดของงานอีเวนท เชน วัตถุประสงค เปาหมาย วันเวลาที่จัดงาน 

และกลุมเปาหมาย เปนตน   

  (2) ฟเจอรกลองขอความสรุปงาน: เปนฟเจอรที่ออกแบบเพ่ือใหเกิดความชัดเจนใน

การสื่อสาร หรือ สงสรุปงานมีลักษณะคลายกลองจดหมายในอีเมล ใชในการสงขอความสรุปงานไปยัง

ผูใชงานฝายอ่ืน ๆ  

  (3) ฟเจอรแผงควบคุม: เปนฟเจอรที่ทําหนาที่เปนแผงควบคุมหลักที่สามารถเห็น

ภาพรวมของงานที่กําลังดําเนินอยูโดยสรุปขอมูลออกมาในลักษณะของดาตาวิชวลไลเซช่ัน เพ่ือใหเห็น

ภาพรวมไดงายขึ้นของการดําเนินงานไดชัดเจนขึ้น  

  (4) ฟเจอรออกแบบวางผังงานอีเวนท: สามารถแยกประเภทของสิ่งที่จัดแสดงพรอม

ทั้งเช่ือมโยงการออกแบบกับพิกัดทางภูมิศาสตรของพ้ืนที่จริงโดยแสดงผลดวยดาตาวิชวลไลเซช่ัน ที่

เห็นสัดสวนในการวางผัง เชน สัดสวนของระบบสัญจรกับพ้ืนที่เชา หรือ พ้ืนที่ใชงานสวนอ่ืน ๆ  

จํานวนและขนาดของสิ่งที่จัดแสดง เปนตน   

  (5) ฟเจอรการบริหารจัดการ: ฟเจอรที่ใชสําหรับการวางแผนและบริหารจัดการงาน

อีเวนทลวงหนา การวางแผนรับมือกับสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ เชน เสนทางลําเลียงผูปวย จุดจอด

รถพยาบาล หรือ เสนทางการหนีไฟ เปนตน  

  (6) ฟเจอรการเชาและจองรานคา: ฟเจอรที่ใชในการจองหรือเชาพ้ืนที่ในงาน 

  (7) ฟเจอรการติดต้ังและรื้อถอน: ฟเจอรที่ใชในการวางแผนการติดต้ังและรื้อสิ่งจัด

แสดง เชน เสนทางขนยาย รวมถึงลําดับการขนยาย พ้ืนที่จอดรถเพ่ือลําเลียงขนสง เปนตน  

  (8) ฟเจอรการแจงเหตุ: ฟเจอรที่ออกแบบเพ่ือใชในการรายงานปญหาและการแกไข

ในชวงเวลาที่งานอีเวนทดําเนินการอยู โดยมีการแบงประเภทปญหาเปน 3 ระดับ ไดแก ปญหาทั่วไป 

ปญหาดวน และปญหา ดวนพิเศษ เพ่ือใหเห็นถึงระดับความเรงดวนของปญหา เน่ืองจากงานอีเวนท

เปนงานที่จัดในระยะเวลาที่จํากัด จึงจําเปนตองแกปญหาใหไดทันทวงท ีซึ่งฟเจอรน้ีไดถูกออกแบบให

สามารถเปดไดบนสมารทโฟน เพ่ือใหสะดวกแกการแจงเหตุบริเวณ 

  (9) ฟเจอรการสรุปผล: เปนฟเจอรที่มีหนาที่ในการสรุปผลการทํางานทั้งหมดเปน

เอกสารลงบนไฟล pdf 
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  โดยฟเจอรทั้ง 9 ที่ทําการออกแบบจะสอดคลองกับกระบวนการทํางานในแตละชวง

ของการจัดงานอีเวนทโดยสามารถสรุปกระบวนการทํางานที่มีความสัมพันธกับฟเจอรและประเภท

ผูใชงานที่เกี่ยวของตามภาพที่ 3.4 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 สรุปกระบวนการทํางานที่มีความสัมพันธกับฟเจอรและประเภทผูใชงานที่เกี่ยวของ. โดย 

ผูวิจัย, 2561 

 

  ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีจะทําการเลือกพัฒนาฟเจอรจํานวน 3 ฟเจอรที่อยูในแตละชวง

กอนจัดงาน ระหวางจัดงาน และ สรุปผลการจัดงาน ไดแก ฟเจอรการออกแบบวางผังงานที่มี

ความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการเริ่มตนออกแบบวางผัง ฟเจอรการแจงเหตุที่มีความสําคัญมาก

ที่สุดในชวงระหวางจัดงานเน่ืองจากเปนฟเจอรที่ชวยในการจัดการปญหา และ ฟเจอรการสรุปผลที่

เปนฟเจอรที่ชวยสรุปผลขอมูลออกมาในรูปแบบเอกสาร ตามลําดับ และยังไมนําระบบการจําแนก

ประเภทผูใชงานเขามาในการพัฒนาครั้งน้ี (ภาพที่ 3.5) ในรายละเอียดการออกแบบสวนตอประสาน

กับผูใชและการใชงานฟเจอรทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ภาคผนวก ก 
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ภาพที่ 3.5 การเลือกพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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3.4 ชวงการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

  เปนการพัฒนาตนแบบระบบที่ประกอบดวยฟเจอร 3 ฟเจอร ไดแก ฟเจอรการ

ออกแบบวางผังงาน ฟเจอรการแจงเหตุ และ ฟเจอรการสรุปผล โดยมีโครงสรางระบบสารสนเทศ

ตามที่ไดสรุปผลในชวงการสรุปเครื่องมือและทฤษฎีที่นํามาใชงาน 

  

3.5 ชวงการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

  การประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศจะทําการประเมินดวย

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งแบงเปน 3 ดาน ดังน้ี 

  (1) การประเมินประสิทธิภาพดานความเขาใจและการเรียนรู 

  (2) การประเมินประสิทธิภาพดานการใชงาน 

  (3) การประเมินประสิทธิภาพดานการการสื่อสาร 

  โดยกลุมตัวอยางที่จะนําตนแบบระบบสารสนเทศไปประเมินประสิทธิภาพแบง

ออกเปน 2 กลุมหลัก ดังน้ี 

 

3.5.1 กลุมผูที่มีความรูและเขาใจในกระบวนการวางผัง 

  เปนกลุมที่มีความรูและเขาใจในกระบวนการวางผังและการจัดสรรพ้ืนที่ ในระดับ

พ้ืนที่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญจํานวน 20 คน โดยกลุมตัวอยางน้ีจะใชการประเมินประสิทธิภาพ

ดวยแบบสอบถาม เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศในรูปแบบของขอมูลเชิง

คุณภาพ (Qualitative Data) โดยแบงเปนกลุมยอย ๆ ตามความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน 5 กลุม กลุม

ละ 4 คน ดังน้ี 

  (1) นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ปริญญาโท) 

  (2) อาจารย/นักวิจัยที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน 

  (3) อาจารย/นักวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

  (4) อาจารย/นักวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิสถาปตยกรรม ออกแบบเมืองและการผังเมือง 

  (5) สถาปนิก 

  ซึ่งเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพดวยแบบสอบถาม เปนการเก็บขอมูลเชิง

คุณภาพโดยแบงเปน 5 ระดับ จากนอยไปมาก แตละระดับมีคา 1, 2, 3, 4, 5 คือ ควรปรับปรุง นอย 

ปานกลาง มาก มากที่สุด และมีตัวเลือก “ไมสามารถประเมินได”  ซึ่งจะไมนํามาคํานวณ แลวนําคา
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เหลาน้ีไปหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑการประเมิน

ดังน้ี (นายณัฐพล ศิระสิริกุล, 2559) 

  1.00 – 1.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นไมมีประสิทธิภาพและควรปรับปรุง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับพอใช 

  2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

  3.50 – 4.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

  4.50 – 5.00 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับสูงมาก 

 

3.5.2 กลุมผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนท 

  เปนกลุมผูมีประสบการณเกี่ยวของกับการจัดงานอีเวนทโดยตรง ทั้งดานการบริหาร

จัดการ การออกแบบวางผัง และการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยกลุมตัวอยางน้ีจะใชการประเมิน

ประสิทธิภาพดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สอดคลองกับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพที่ได

กําหนดไวขางตน เพ่ือสรุปผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเชิงเทคนิคที่มีตอการใชงานตนแบบระบบ

สารสนเทศ และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตอไป 

   

3.6 ชวงการสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  การศึกษาวิจัยน้ีมุงเนนไปที่การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหาร

จัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท โดยสามารถสรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะของงานวิจัยใน

หัวขอดังน้ี 

  (1) การสรุปผลการออกแบบและพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

  (2) การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศกับกลุมตัวอยาง 

  (3) ขอจํากัดในการพัฒนาระบบในงานวิจัย และขอเสนอแนะ 
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บทท่ี 4  

ผลการวจิัย และอภปิรายผล 

  การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

มีเปาหมายเพ่ือใชเปนสื่อกลางที่ชวยใหการสื่อสารภายในและภายนอกองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมไปถึงการสรางฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท ซึ่งถูกออกแบบ

ใหเหมาะสมกับผูใชงานในแตละประเภท โดยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

  4.1 การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

   4.1.1 โครงสรางตนแบบระบบสารสนเทศ 

   4.1.2 ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท 

   4.1.3 ฟเจอรการแจงเหตุ 

   4.1.4 ฟเจอรการสรุปผล 

  4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

   4.2.1 การประเมินผลประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวยแบบสอบถาม 

   4.2.2 การประเมินผลประสิทธิภาพการทํางานของระบบดวยการสัมภาษณ 

 

4.1 การพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

 

4.1.1แผนผังเว็บไซตแบบระบบสารสนเทศ 

  การพัฒาตนแบบระบบสารสนเทศในงานวิจัยน้ีไดเลือกพัฒนาระบบและฟเจอรที่

เกี่ยวของกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ชัดเจนที่สุด จํานวน  3 จาก 9 ฟเจอร ไดแก  การออกแบบผัง การแจง

เหตุ และการสรุปผล ดังภาพที่ 4.1    
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ภาพที่ 4.1 แผงผังเว็บไซตที่เลือกมาพัฒนา. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

4.1.2 ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท 

  การออกแบบฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทมีจุดประสงคหลักเพ่ือเปน

สื่อกลางเพ่ือใชในการออกแบบวางผังงานอีเวนทรวมกัน ในขั้นตอนน้ีมีผูใชงานเกี่ยวของกันหลายฝาย 

ซึ่งบางฝายอาจจะไมมีความเช่ียวชาญในการใชงานโปรแกรมในการออกแบบเชิงสถาปตยกรรม แตมี

สวนรวมในการตัดสินใจในการวางผังงานอีเวนท โดยฟเจอรน้ีถูกออกแบบใหมีสวนตอประสานกับผูใช 

(User Interface) ที่งายตอการใชงานของผูใชงานทุกกลุม พรอมทั้งสามารถแสดงผลการออกแบบ

รวมกันไดทันที (real-time) โดยมีรายละเอียดของการพัฒนาฟเจอรดังน้ี 
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  4.1.2.1 กระบวนการทํางานของฟเจอร 

   กระบวนการทํางานของฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท (ภาพที่ 4.2) 

มีการรับสงขอมูล เมื่อเพ่ิมหรือสรางวัตถุใหม โดยเริ่มจากการกดปุมเลือกวัตถุที่ตองการสราง ระบบจะ

นําคามาตรฐานมาคํานวณและสรางรูปทรงบริเวณกึ่งกลางหนาจอ จากน้ันเมื่อมีการปรับแตงคา ระบบ

จะทําการคํานวณใหมอีกครั้งและสรางรูปทรงบริเวณก่ึงกลางหนาจอ ผูใชงานสามารถปรับแตงคาได

จนพอใจ จากน้ันใหกดปุมยืนยัน ระบบจะสงขอมูลไปยัง PHP เพ่ือนําเขาฐานขอมูล หลังจากน้ัน PHP 

จะประมวลผลฐานขอมูลทั้งหมดและจัดขอมูลใหมในรูปแบบ GeoJSON และสงเขาไปยัง Mapbox 

เพ่ือแสดงผลบนแผนผัง ในสวนของการแกไข เมื่อผูใชงานกดปุมแกไขจะเขาสูกระบวนการสราง 

คํานวณ และสรางรูปทรงอีกครั้ง โดยการนําคาตาง ๆ ของวัตถุน้ัน ๆ จากฐานขอมูลมาคํานวณอีกครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการทํางานของฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

  4.1.2.2 กระบวนการคํานวณตําแหนงและสรางรูปทรง 

   ในกระบวนการสรางรูปทรงบนแผนที่จําเปนจะตองอางอิงกับพิกัดทาง

ภูมิศาสตร โดยในการพัฒนาครั้งน้ีไดใช Turf.js เพ่ือชวยในการคํานวณหาพิกัดทางภูมิศาสตรในการ

สรางรูปทรงแตละชนิด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 1) คํานวณตําแหนงจุดพิกัดทางภูมิศาสตรตาง ๆ ของ

รูปทรงดวย Turf.js 2) วาดรูปทรงโดยใชพิกัดทางภูมิศาสตรที่ไดจากการคํานวณดวย Mapbox Draw 

และ 3) แสดงผลของการวาดเปนดาตาวิชวลไลเซช่ันบนแผนที่โดยใช Mapbox GL (ภาพที ่4.3) 
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ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการคํานวณ วาด และ แสดงผลของรูปทรง. โดย ผูวิจัย, 2561 

    

   ซึ่งในฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทมีการจําแนกประเภทของ

รูปทรงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

   (1) การสรางรูปทรงประเภทจุด 

   ในการสรางรูปทรงประเภทจุดจะใชจุดก่ึงกลางหนาจอเปนตําแหนงเริ่มตน

โดยใชคําสั่ง map.getCenter() ใน Mapbox เพ่ือคํานวณหาตําแหนงกึ่งกลางหนาจอ พรอมทั้งทํา

การคํานวณหาพิกัดทางภูมิศาสตรบนแผนที่ จากน้ันจะทําการสรางจุด 1 จุดที่มีขอมูลเสนรุง เสนแวง 

   (2) การสรางรูปทรงประเภทเสนทาง (ภาพที่ 4.4) 

   การสรางรูปทรงประเภทเสนทางจะคํานวณจากเสน 1 เสนที่ประกอบดวย

จุด A1-A4  แลวจึงทําการกําหนดความกวาง (W) เพ่ือออฟเซท (offset) เสนออกทั้ง 2 ฝงจากน้ันจึง

ทําการเช่ือมจุด B1-B8 เขาดวยกันเปนรูปทรงเดียว โดยการคํานวณจะเก็บคาระยะทางและพ้ืนที่ของ

เสนทางไวเสมอ 

 
ภาพที่ 4.4 การสรางรูปทรงประเภทเสนทาง. โดย ผูวิจัย, 2561 

Ref. code: 25605916030082XVT



53 

 

   (3) การสรางรูปทรงประเภทสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 4.5) 

   ในกระบวนการสรางรูปทรงสี่เหลี่ยมจะเริ่มตนดวยจุด A ซึ่งเปนจุดกึ่งกลาง

หนาจอและนําดานกวาง (W) กับดานยาว (H) มาทําการคํานวณหาองศา (θ) และเสนทะแยงมุม (D) 

ดวยสูตรตรีโกณและพีทาโกรัส เพ่ือเปนการหาตําแหนงของจุด B จากน้ันจึงสรางรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้น  

 
ภาพที่ 4.5 การสรางรูปทรงประเภทสี่เหลี่ยม. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (4) การสรางรูปทรงประเภทวงกลม (ภาพที่ 4.6) 

   รูปทรงวงกลมจะคํานวณดวยคารัศมี (R) จากจุดศูนยกลางของรูปทรง 

 

 
ภาพที่ 4.6 การสรางรูปทรงประเภทวงกลม. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (5) การสรางรูปทรงประเภทรูปทรงอิสระ (ภาพที่ 4.7) 

   การสรางรูปทรงอิสระผูใชงานจะตองทําการวาดรูปทรงดวยวิธีการกําหนด

ตําแหนงของจุดตาง ๆ ลงบนแผนที่จนเกิดเปนรูปทรง จากน้ัน Turf.js จะทําการคํานวณพ้ืนที่ของ

รูปทรงที่กําหนดและเก็บลงในฐานขอมูลเพ่ือนําไปใชงานตอไป 

 
ภาพที่ 4.7 การสรางรูปทรงประเภทรูปทรงอิสระ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

  4.1.2.3 สวนตอประสานกับผูใช 

   สวนตอประสานกับผูใชแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  (ภาพที่ 4.9) 

 

   (1) สวนแถบเครื่องมือ (สวน A) 

เปนแถบเครื่องมือที่ใชสําหรับการเลือกวัตถุที่จะสรางหรือวาดลงแบนแผนผังโดยแบงหมวดหมูดังน้ี 

    (1.1) อุปกรณสนาม: กลุมของอุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ ที่จะ

นําไปวางบนผังประกอบดวย เกาอ้ี และ โตะ 

    (1.2) ซุมแผง: กลุมของซุม แผง หรือเตนท ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีการใช

งานโครงสรางช่ัวคราว ประกอบดวย รานคาเชา และ นิทรรศการ 

    (1.3) เวที: กลุมวัตถุประเภทเวที 

    (1.4) ควบคุมงาน: กลุมควบคุมงานหรือกลุมสนับสนุนงาน เปน

กลุมของวัตถุที่เกี่ยวของกับการจัดงานในสวนของการสนับสนุนงาน หรืออํานวยความสะดวกแกงานอี

เวนท ประกอบดวย จุดบริการ หองพยาบาล และ หองควบคุม 

    (1.5) ปาย: กลุมของปายที่ใชในงานอีเวนท ซึ่งในงานอีเวนทปาย

เปนสิ่งหน่ึงที่ชวยนําสายตาผูชมงานในการเลือกเสนทาง ประกอบดวย ปายทั่วไป และ ปายบอกทาง 
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    (1.6) ตนไม: กลุมของตนไมที่อยูในงานอีเวนท ประกอบดวย ตนไม

เดิม และ ตนไมตกแตง 

    (1.7) เสนทาง: เสนทางสัญจรภายในงาน 

    (1.8) ขอบเขต: การกําหนดขอบเขตของงานอีเวนท โดย 1 งานอี

เวนทจะสามารถมีขอบเขตไดเพียง 1 ขอบเขตเทาน้ัน 

   (2) สวนการแสดงผลเชิงผัง (สวน B) 

    เปนสวนการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยเทคนิคดาตาวิชวลไลเซช่ัน 

ทําใหผูใชงานสามารถเห็นขนาดของวัตถุที่ถูกวาดขึ้นบนผังไดชัดเจนขึ้น พรอมทั้งมีการใชสีเพ่ือจําแนก

ประเภทของวัตถุบนผังเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ นอกจากน้ีในสวนของวัตถุทุกช้ินที่อยูบนแผน

ที่ เมื่อนําเมาสไปวางจะขึ้นแถบขอความขอมูลของวัตถุช้ินน้ัน  ๆ  

   (3) สวนประมวลผลและแสดงผลขอมูล (สวน C) 

    ในสวนน้ีจะเปนสวนของการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวางผังโดย

แบงออกเปน 2 แผนภูมิดังน้ี (ภาพที่ 4.9) 

    (3.1) แผนภูมิแสดงจํานวนวัตถุ (แผนภูมิ C1) 

เปนแผนภูมิที่แสดงจํานวนของวัตถุที่แสดงผลบนแผนที่ โดยจําแนกเปนหมวดหมูยอยตามประเภท

ของวัตถุ ซึ่งขอมูลชุดน้ีสามารถนําไปวิเคราะหราคาการวางผังไดคราว ๆ  ดวยการนําจํานวนไปคูณกับ

ราคาตอหนวยเพ่ือใชในการวิเคราะหคาใชจายในการวางผัง 

    (3.2) แผนภูมิแสดงสัดสวนพ้ืนที่ (แผนภูมิ C2) 

เปนแผนภูมิที่แสดงผลสัดสวนของพ้ืนที่ 3 อยางไดแก พ้ืนที่โลงที่ไดจาการนําพ้ืนที่ขอบเขตของงานอี

เวนทลบดวยพ้ืนที่ทางสัญจรกับพ้ืนที่ใชสอย พ้ืนที่ใชสอยที่ไดจากการรวมวัตถุที่วางบนแผนที่เขา

ดวยกัน และพ้ืนที่สัญจร ซึ่งการวิเคราะหสัดสวนพ้ืนที่จะเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูวางผังเห็นสัดสวนของ

พ้ืนที่ชัดเจนมากขึ้นและเปนเครื่องมือที่ชวยเตือนใหคํานึงถึงการใชพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ภาพที่ 4.8 แผนภูมิ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ภาพที่ 4.9 สวนตอประสานกับผูใชของฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท. โดย ผูวิจัย, 2561 
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  4.1.2.4 การใชงาน 

   (1) ในการออกแบบผังงานอีเวนทจะเริ่มตนโดยการกําหนดขอบเขตงานซึ่ง

ทําไดโดยการเลือก “ขอบเขตไซต” (ภาพที่ 4.10) 

 
ภาพที่ 4.10 สวนตอประสานกับผูใช 1. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (2) จากน้ันจึงทําตามขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนดขอบเขตดวยการคลิกตาม

ตําแหนงที่ตองการ 2) กดปุมประมวลผลเพ่ือคํานวณพ้ืนที่ 3) กดปุม “ยืนยัน” (ภาพที่ 4.11) 

 
ภาพที่ 4.11 สวนตอประสานกับผูใช 2. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (3) เมื่อกําหนดขอบเขตเรียบรอย จะมาสูขั้นตอนการวางผัง โดยใหทําการ

เลือกวัตถุที่ตองการจะวางผังใน ซึ่งกรณีตัวอยางครั้งน้ีเลือกเปนวัตถุประเภทเวที (ภาพที่ 4.12) 

 
ภาพที่ 4.12 สวนตอประสานกับผูใช 3. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (4) วัตถุจะปรากฏขึ้นบริเวณก่ึงกลางหนาเจอพรอมแถบกรอกขอมูลดาน

ซายมือ (ภาพที่ 4.13) 

 
ภาพที่ 4.13 สวนตอประสานกับผูใช 4. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (5) วัตถุสามารถปรับแตงขนาด องศา และเลื่อนวัตถุไดตามตองการ พรอม

ทั้งสามารถใสคําอธิบายและต้ังช่ือได (ภาพที่ 4.14) 

 
ภาพที่ 4.14 สวนตอประสานกับผูใช 5. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (6) เมื่อทําการกรอกคาเสร็จเรียบรอยใหกดปุม “ยืนยัน” เพ่ือเปนการ

บันทึกเขาสูฐานขอมูลและแสดงผลซึ่งเมื่อนําเมาสไปวางจะแสดงผลขอมูลที่กรอกไวกอนหนาน้ี (ภาพ

ที่ 4.15) 

 
ภาพที่ 4.15 สวนตอประสานกับผูใช 6. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (7) หากตองการแกไขใหคาตาง ๆ  ใหกดที่วัตถุจะขึ้นปุม “แกไข” เมื่อกด

จะขึ้นหนาตางใหปรับแตงคาของวัตถุน้ัน ๆ  หากตองการลบใหกดปุม “ลบ” (ภาพที่ 4.16) 

 
ภาพที่ 4.16 สวนตอประสานกับผูใช 7. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (8) เมื่อมีการ เพ่ิม ลบ หรือ แกไขขอมูลจะทําการประมวลผลและแสดงผล

ทันที พรอมกับแผนภูมิที่อยูดานขวามือ (ภาพที่ 4.17) 

 
ภาพที่ 4.17 สวนตอประสานกับผูใช 8. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (9) เมื่อมีการกดที่วัตถุจะสามารถแสดงผลตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของ

วัตถุช้ินน้ัน ๆ เพ่ือนําไปใชอางอิงกับพ้ืนที่จริงได (ภาพที่ 4.18) 

 
ภาพที่ 4.18 สวนตอประสานกับผูใช 9. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (10) การเพ่ิมวัตถุประเภทเสนทางสามารถทําได โดยการกดปุม “เสนทาง” 

(ภาพที่ 4.19) 

 
ภาพที่ 4.19 สวนตอประสานกับผูใช 10. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (11) กําหนดตําแหนงจุดเพ่ือสรางเสนทางดวยการคลิก (ภาพที่ 4.20) 

 
ภาพที่ 4.20 สวนตอประสานกับผูใช 11. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (12) เมื่อกําหนดตําแหนงจุดเพ่ือสรางเสนทางเสร็จเรียบรอยแลวใหทําตาม

ขั้นตอนดังน้ี 1) กําหนดความกวางของทางเดินระบบจะทําการประมวลผลรูปทรงของทางเดิน และ

แสดงผลทันที 2) กดปุม “ยืนยัน” (ภาพที่ 4.21) 

 
ภาพที่ 4.21 สวนตอประสานกับผูใช 12. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (13) เมื่อมีการใสขอมูล 3 อยางไดแก ขอบเขตไซต วัตถุจัดแสดงหรือการใช

สอยพ้ืนที่ และเสนทาง จะสามารถประมวลผลสัดสวนของพ้ืนที่ และแสดงผลไดบนแผนภูมิดานขวา 

(ภาพที่ 4.22) 

 
ภาพที่ 4.22 สวนตอประสานกับผูใช 13. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

4.1.3 ฟเจอรการแจงเหตุ 

  ฟเจอรการแจงเหตุมีจุดประสงคเพ่ือจะเปนเครื่องมือเพ่ือใชในการสื่อสารระหวาง

เจาหนาที่บริเวณหนางานกับฝายงายอ่ืน ๆ เพ่ือใหกระบวนการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็วและ

ชัดเจนในเชิงพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น โดยฟเจอรน้ีจะแบงสวนตอประสานกับผูใชเปน 2 สวน ไดแก สวนของ

เจาหนาที่หนางานที่เปดผานเบราวเซอรบนสมารทโฟน และสวนของเจาหนาที่ประสานงานที่เปดผาน

เบราวเซอรบนคอมพิวเตอร 

 

  4.1.3.1 กระบวนการทํางานของฟเจอร 

   กระบวนการทํางานของฟ เจอร  (ภาพที่  4.23) ไดแบ งออกเปน 2 

กระบวนการดังน้ี 

   (1) กระบวนการแจงปญหาเริ่มตนดวยการกดปุมแจงปญหา จากน้ันจึง

กําหนดตําแหนงของปญหาลงบนแผนที่ ตอมาจึงทําการใสขอมูลตาง ๆ ของปญหา ไดแก ชนิดปญหา 

ความเรงดวน คําอธิบาย และรูปภาพ จากน้ันจึงทําการกดปุมยืนยัน ระบบจะทําการสงขอมูลของ

ปญหาและพิกัดไปยัง PHP และนําเขาฐานขอมูล จากน้ัน PHP จะประมวลผลฐานขอมูลทั้งหมดและ

จัดขอมูลใหมในรูปแบบ GeoJSON และสงกลับไปยัง Mapbox เพ่ือแสดงผลบนแผนผัง 
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   (2) การรายงานปญหา เริ่มตนดวยการเลือกจุดปญหาบนแผนผัง และกด

ปุม “แกไข”จากน้ันจะขึ้นหนาตางปญหาที่เลือกพรอมขอมูล เมื่อผูใชอธิบายการแกไขเรียบรอยจึงกด

ปุม “ยืนยัน” ระบบจะสงสถานะแกไขของปญหาไปยังฐานขอมูลเพ่ือบอกวาปญหาน้ีไดรับการแกไข

แลวพรอมจุดที่เปลี่ยนเปนสีเขียว 

 
ภาพที่ 4.23 กระบวนการทํางานของฟเจอรการแจงเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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  4.1.3.2 สวนตอประสานกับผูใช 

   (1) สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่หนางาน (ภาพที่ 4.24) 

เปนการออกแบบที่เนนความกระชับในการทํางาน โดยการลดทอนชองขอมูลใหนอยที่สุดเพ่ือให

สามารถทําความเขาใจไดรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 4.24 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่หนางาน 1. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (2) สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่ประสานงาน (ภาพที่ 4.25) 

มีสวนของการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่และดานขวาเปนแผนภูมิสรุปผลของปญหา 
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ภาพที่ 4.25 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่ประสานงาน 1. โดย ผูวิจัย, 2561 
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  4.1.3.3 การใชงาน 

   (1) เมื่อเกิดปญหาขึ้นที่หนางานเจาหนาที่หนางานจะใชโทรศัพทมือถือเพ่ือ

ทําการแจงตําแหนงของปญหาโดยการกดปุมสีสมที่มีสัญลักษณเครื่องหมายคําพูดอยูดานลาง (ภาพที่ 

4.24) 

   (2) ทําการกําหนดตําแหนงของปญหาดวยการแตะลงบนพ้ืนที่ที่ตองการ

จะแจง เมื่อเลือกตําแหนงเรียบรอยใหกดปุม “รายงาน” เพ่ือไปยังหนาถัดไป (ภาพที่ 4.24) 

 

 
ภาพที่ 4.26 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่หนางาน 2. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (3) กําหนดขอมูลของปญหาดวยการกดปุมสัญลักษณต าง  ๆ  ซึ่ ง

ประกอบดวย ระบบไฟฟาขัดของ ระบบประปาขัดของ อุปกรณปองกันนํ้า เรียกเจาหนาที่ รักษาความ

ปลอดภัย การปดกั้นพ้ืนที่ ขยะ และอ่ืน ๆ  ตามลําดับจากซายไปขวา พรอมทั้งกําหนดความเรงดวน

ของปญหาที่แบงออกเปน 3 ระดับได แก ทั่วไป เรงดวน และ ดวนพิเศษ ผูใชงานสามารถถายภาพ

และเพ่ิมคําอธิบายของปญหาไดเพ่ือความชัดเจนในการแจง หากเสร็จสิ้นใหกดปุม “ยืนยัน” (ภาพที่ 

4.27) 

         
ภาพที่ 4.27 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่หนางาน 3. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (4) เมื่อทําการรายงานปญหาเรียบรอยจะขึ้นจุดบนแผนที่ เจาหนาที่

ประสานงานจะเห็นจุดสีเหลาน้ีเชนกัน จากน้ันเจาหนาที่ประสานงานจะทําการติดตอใหเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของหรือชาง เขาไปจัดการปญหาในบริเวณน้ันทันที (ภาพที่ 4.28) 

 
ภาพที่ 4.28 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่ประสานงาน 2. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (5) เมื่อเจาหนาที่ที่เก่ียวของหรือชางเขาไปจัดการปญหาเรียบรอยแลวให

กดที่จุดปญหาจะขึ้นปุม แกไขขึ้น (ภาพที่ 4.24) 

   (6) เมื่อทําการกดปุม “แกไข” จะขึ้นขอมูลของปญหาที่แจง และสามารถ

เพ่ิมคําอธิบายในการแกไขได หลังจากน้ันใหกดปุม “ยืนยัน” จะสงผลการแกไขเขาสูระบบ (ภาพที่ 

4.29) 

 

Ref. code: 25605916030082XVT



71 

 

 
ภาพที่ 4.29 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่หนางาน 4. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

   (7) หลังจากการแกไขเรียบรอยจุดจะกลายเปนสีเขียว โดยที่ความเขมของสี

เขียวจะถูกแบงออกเปน 3 ระดับตามสีของความเรงดวนของปญหาที่เคยเกิดขึ้น (ภาพที่ 4.30) 

 
ภาพที่ 4.30 สวนตอประสานกับผูใชสําหรับเจาหนาที่ประสานงาน 3. โดย ผูวิจัย, 2561 
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   (8) ขอมูลของปญหาทั้งหมดจะถูกคํานวณเปนสัดสวนและแสดงผลเปน

แผนภูมิบริเวณดานขาง (ภาพที่ 4.31) 

 
ภาพที่ 4.31 แผนภูมิสรุปขอมูล. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

4.1.4 ฟเจอรการสรุปผล 

  ฟเจอรการสรุปผลเปนฟเจอรที่มีจุดประสงคเพ่ือจะชวยสรุปขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ตลอดระยะเวลาจัดงานอีเวนทออกมาในรูปแบบเอกสาร ที่สามารถนําไปใชงานตอไปไดในดานตาง ๆ 

ไดสะดวก เน่ืองจากงานอีเวนทเปนงานที่จัดในระยะเวลาสั้น การทํางานยอมเรงรีบและรวบรัด ซึ่ง

บางครั้งอาจทําใหเกิดขอมูลตกหลนได นอกจากน้ันการทํางานที่ไดสรุปขอมูลควบคูกันไปยอมชวยให

ลดปญหาขอมูลตกหลนไดในระดับหน่ึง 

 

  4.1.4.1 กระบวนการทํางานของฟเจอร 

   กระบวนการทํางานของฟเจอรการสรุปผล (ภาพที่ 4.35) จะเริ่มตนทํางาน

เมื่อมีการกดปุม “พิมพ” PHP จะทําการประมวลผลขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูลและจัดขอมูลออกมา

ในรูปแบบเอกสารที่มีนามสกุลไฟล PDF 
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ภาพที่ 4.32 กระบวนการทํางานของฟเจอรการสรุปผล. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

 

  4.1.4.2 การสรุปผลในรูปแบบเอกสาร 

   เมื่อทําการกดปุม “พิมพ” ระบบจะทําการประมวลผลขอมูลทั้งหมดของ

งานอีเวนทจากฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทและฟเจอรการแจงเหตุ และสรุปออกมาใน

รูปแบบของเอกสาร หรือไฟลพีดีเอฟ (pdf) โดยมีการบอกเวลาและวันที่ทุกครั้งที่มีการกดปุม “พิมพ” 

เน่ืองจากการสรุปผลสามารถทําไดในทุกขั้นตอนการจัดอีกเวนท และมีหลายครั้งจึงอาจเกิดความ

สับสนไดหากไมมีเวลาและวันที่กํากับ โดยเน้ือหาสรุปในสวนของฟเจอรการออกแบบวางผังงานอี

เวนทจะแบงออกเปน 2 เรื่องไดแก การคิดราคาโดยการนําจํานวนของสิ่งที่วางผังมาคูณกับจํานวนตอ

หนวยเพ่ือใชในการคํานวณราคาคาใชจายในการวางผังโดยคราว ๆ  สัดสวนพ้ืนที่ในการวางผัง  และ

การสรุปผลปญหาที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 4.33 การสรุปผลในรูปแบบเอกสาร. โดย ผูวิจัย, 2561 
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  4.1.4.3 สวนตอประสานกับผูใช 

   สําหรับสวนตอประสานกับผูใชงานของฟเจอรการสรุปผล จะสามารถเปด

หรือปด ขอมูลตางจากฟเจอรอ่ืน ๆ ได และเมื่อกดปุม “พิมพ” จะประมวลขอมูลและนําไปสูการ

สรุปผลในรูปแบบเอกสาร (ภาพที่ x.xx-ภาพที่ x.xx ) 

 
ภาพที่ 4.34 สวนตอประสานกับผูใช 1. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

 
ภาพที่ 4.35 สวนตอประสานกับผูใช 2. โดย ผูวิจัย, 2561 
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4.2 ผลการประเมินประสทิธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศ 

 

4.2.1 ขอมูลเบื้องตนของผูประเมินประสิทธิภาพ 

  การวิจัยครั้งน้ีทําการประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศ จาก

ผูใชงาน 2 กลุมหลัก ได ไดแก กลุมผูที่มีความรูและเขาใจในกระบวนการวางผังดวยการใช

แบบสอบถาม จํานวน 20 คน และกลุมผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนทดวยการใชการสัมภาษณ 

จํานวน 3 คน 

  (1) กลุมผูที่มีความรูและเขาใจในกระบวนการวางผัง 

  เปนกลุมที่มีความรูและเขาใจในกระบวนการวางผังและการจัดสรรพ้ืนที่ ในขนาด

เล็กไปจนถึงขนาดใหญอยางการวางผังเมือง โดยกลุมตัวอยางน้ีจะใชการประเมินประสิทธิภาพดวย

แบบสอบถาม เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศในรูปแบบของขอมูลเชิง

คุณภาพ (Qualitative Data) 

 

ตารางที่ 4.1 

 

ขอมูลของผูประเมินประสิทธิภาพดวยแบบสอบถาม 

ขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 

กลุมที ่1 นักศกึษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร (ปริญญาโท) 4 20 

กลุมที ่2 อาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรม

ภายใน 
4 20 

กลุมที ่3 อาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 
4 20 

กลุมที ่4 อาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิสถาปตยกรรม ออกแบบเมือง 

และการผังเมือง 
4 20 

กลุมที ่5 สถาปนิก 4 20 

รวม 20 100 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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  (2) กลุมผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนท 

  เปนกลุมที่เกี่ยวของกับการจัดงานอีเวนทโดยตรงทั้งใชดานการจัดการ การออกแบบ

วางผัง และการจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยกลุมตัวอยางน้ีจะใชการประเมินประสิทธิภาพดวยการ

สัมภาษณ เพ่ือสรุปผลความคิดเห็นที่มีตอการใชงานตนแบบระบบสารสนเทศเพ่ือนําไปเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและแกไขตอไป 

 

ตารางที่ 4.2 

 

ขอมูลของผูประเมินประสิทธิภาพดวยการสัมภาษณ 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท/สังกัด 
ลักษณะงานหรือความเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ

กับงานอีเวนท 

นายธาริต บรรเทิงจิตร 
บริษัท มอ แอนด 

ฟารมเมอร จํากัด 

- การพัฒนาระบบจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ยาน  

- การจัดการขอมูลงานอีเวนท 

- การออกแบบผังนิทรรศการ 

นายภาสุร นิมมล 
บริษัท มอ แอนด 

ฟารมเมอร จํากัด 

- การออกแบบผังงานอีเวนทและนิทรรศการ  

- การจัดการขอมูลงานอีเวนท 

นางสาวปริชานันท แนนหนา WHOOP - การจัดการและควบคุมงานอีเวนท 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศ 

  ผลการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศทั้ง 2 รูปแบบมีแนวโนมไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยการประเมินประสิทธิภาพดวยการสัมภาษณที่มีการแบงประเด็นในการประเมิน

ออกเปน 3 ดานไดแก ดานความเขาใจและการเรียนรู ดานการใชงาน และดานการสื่อสาร โดย

ละเอียดของผลสัมภาษณสามารถดูไดที่ภาคผนวก ค และในสวนการประเมินประสิทธิภาพดวย

แบบสอบถาม เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยแบงเปน 5 ระดับ จากนอยไปมาก แตละระดับมีคา 

1, 2, 3, 4, 5 คือ ควรปรับปรุง นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด และมีตัวเลือก “ไมสามารถประเมิน

ได”  ซึ่งจะไมนํามาคํานวณ แลวนําคาเหลาน้ีไปหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอประสิทธิภาพของระบบที่

พัฒนาขึ้น โดยมีเกณฑการประเมินดังน้ี  
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  1.00 – 1.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นไมมีประสิทธิภาพและควรปรับปรุง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับพอใช 

  2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

  3.50 – 4.49 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับสูง 

  4.50 – 5.00 หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับสูงมาก 

ตารางที่ 4.3 

 

ผลการประเมินดานความเขาใจ และการเรียนรูรวมทุกกลุมตัวอยาง 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ควร

ปรับ

ปรุง 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) * คาเฉลี่ย 

ระดับการ

ประเมิน 

1.1 ความเขาใจในแถบ

เมนูตาง ๆ  
1 0 4 7 8 0 4.05 สูง 

1.2 ความเขาใจในการ

แสดงผลของกราฟ 
0 2 2 6 10 0 4.20 สูง 

1.3 ความเขาใจในการ

จัดหมวดหมู/ประเภท

ของขอมูล 

0 1 3 5 11 0 4.30 สูง 

1.4 ความเขาใจในการ

อานขอมูลเชิงพ้ืนที่บน

แผนผัง 

0 1 1 8 10 0 4.35 สูง 

1.5 ความเขาใจ และ

จดจํา(Cognition) ใน 

รูปแบบ สี ตําแหนง

ของปุมตาง ๆ  

0 3 2 8 7 0 3.95 สูง 

1.6 การอธิบายดวย

ภาษาที่เขาใจได 
0 1 2 12 4 1 4.00 สูง 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ตารางที่ 4.4 

 

ผลการประเมินดานการใชงานรวมทุกกลุมตัวอยาง 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ควร

ปรับ

ปรุง 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) * คาเฉลี่ย 

ระดับการ

ประเมิน 

2.1 ความสะดวกการ

ลาก เลื่อน ปรบัขนาด

ของวัตถุ 

1 3 9 5 2 0 3.20 ปานกลาง 

2.2 ความชัดเจนใน

การแสดงผล 
0 3 2 8 6 1 3.89 สูง 

2.3 ความสะดวกใน

การแกไขขอมลู 
0 2 4 10 3 1 3.73 สูง 

2.4 ความรวดเร็วใน

การตอบสนองการใช

งาน 

1 0 1 9 8 1 4.21 สูง 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ตารางที่ 4.5 

 

ผลการประเมินดานการสื่อสารรวมทุกกลุมตัวอยาง 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ควร

ปรับ

ปรุง 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) * คาเฉลี่ย 

ระดับการ

ประเมิน 

3.1 ระบบสารสนเทศมี

ศักยภาพเพียงพอจะ

ชวยใหผูใชงานเขาใจ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ได

รวดเร็วขึ้น 

0 1 1 9 9 0 4.30 สูง 

3.2 ระบบสารสนเทศมี

ศักยภาพเพียงพอจะ

เปนคลังขอมูลที่สะดวก

ตอการใชงานภายใน

องคกร 

0 0 3 7 10 0 4.35 สูง 

3.3 ระบบสารสนเทศมี

ศักยภาพเพียงพอจะ

เปนเครื่องมือหรือ

สื่อกลางที่ชวยในการ

ออกแบบ และวางผัง

รวมกันในหลาย ๆ ฝาย 

0 0 1 5 14 0 4.65 สูงมาก 

3.4 ระบบสารสนเทศมี

ศักยภาพเพียงพอจะที่

จะเปนเครื่องมือติดตอ

ประสานงานใหกับ

เจาหนาที่ในงานอีเวนท 

0 0 1 6 13 0 4.60 สูงมาก 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

ผลการประเมินดานการสื่อสารรวมทุกกลุมตัวอยาง 

รายการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ควร

ปรับ

ปรุง 

(1) 

นอย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ที่สุด 

(5) * คาเฉลี่ย 

ระดับการ

ประเมิน 

3.5 ความสัมพันธ

ระหวางระบบกับ

กระบวนการทํางาน

จริง 

0 0 3 13 1 3 3.90 
 

สูง 

3.6 ระบบสารสนเทศมี

ศักยภาพเพียงพอจะที่

จะเปนเครื่องมือในการ

สรุปผลการจัดงาน     

อีเวนทในรูปแบบ

เอกสาร 

0 0 3 6 11 0 4.40 
 

สูง 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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ตารางที่ 4.6 

 

คาเฉลี่ยผลประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศแบบแยกกลุม 

คําถามที ่ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 ทุกกลุม 

1.1 4.25 4.00 3.50 4.25 4.25 4.05 

1.2 3.50 4.75 3.25 4.75 4.75 4.20 

1.3 4.00 4.50 4.25 5.00 3.75 4.30 

1.4 4.25 4.75 4.25 4.75 3.75 4.35 

1.5 3.75 4.5 4.00 3.75 3.75 3.95 

1.6 4.00 4.00 4.00 3.67 4.25 4.00 

เฉลี่ยทัง้ดาน 3.96 4.41 3.88 4.39 4.08 4.14 

2.1 2.75 3.00 3.75 3.75 2.75 3.20 

2.2 3.25 4.00 3.67 4.00 4.50 3.89 

2.3 3.00 4.25 4.00 3.25 4.25 3.74 

2.4 4.00 3.75 4.50 4.67 4.25 4.21 

เฉลี่ยทัง้ดาน 3.25 3.75 4.00 3.87 3.94 3.75 

3.1 3.75 4.50 3.75 4.75 4.75 4.30 

3.2 4.25 4.00 4.25 4.75 4.50 4.35 

3.3 4.00 5.00 4.50 5.00 4.75 4.65 

3.4 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 4.60 

3.5 3.75 4.00 3.50 4.00 4.25 3.88 

3.6 4.25 4.00 4.50 4.75 4.50 4.40 

เฉลี่ยทัง้ดาน 4.08 4.35 4.17 4.73 4.58 4.38 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัย, 2561 
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4.2.3 การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศ 

  จากผลประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศสามารถสรุปขอมูลได ดังน้ี 

 

4.2.3.1 ดานความเขาใจ และการเรียนรู 

   (1) ผลการประเมินประสิทธิภาพดวยแบบถอบถาม 

    จากตารางที่  4.6 คา เฉลี่ ยรวมของทุกกลุมในการประเมิน

ประสิทธิภาพดานความเขาใจ และการเรียนรูอยูที่ 4.14 ซึ่งอยูในเกณฑมีประสิทธิภาพในระดับสูง โดย

เมื่อแยกคาเฉลี่ยในแตละกลุมจะอยูในชวง 3.88 – 4.41 ซึ่งมีความใกลเคียงกันซึ่งหมายถึงระบบมี

ประสิทธิภาพที่จะทําความเขาใจ และการเรียนรูไดงาย แตยังควรตองปรับปรุงดานการแสดงผลของ

แผนภูมิใหมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นเน่ืองจากการประเมินประสิทธิภาพในเรื่องความเขาใจในการ

แสดงผลของแผนภูมิ ในกลุมอาจารยหรือนักวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการออกแบบ และพัฒนา

อสังหาริมทรัพยที่เปนกลุมที่จําเปนตองใชขอมูลของจํานวนวัตถุบนผังเพ่ือนําไปใชในการคํานวณราคา 

มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.25 ซึ่งอยูในเกณฑมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 

   (2) ความคิดจากการประเมินประสทิธิภาพดวยการสัมภาษณ 

    จากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนททั้ง 3 ทาน

สามารถสรุปไดวาตนแบบระบบสารสนเทศมีสวนตอประสานกับผูใชที่เขาใจไดงาย และงายตอการ

เรียนรู ทั้งในแงของการจัดหมวดหมู แถบเครื่องมือ และการแสดงผล แตควรมีการลดขั้นตอนที่ไม

จําเปนที่สงผลใหเปนอุปสรรคในการเรียนรู เชน ขั้นตอนในการกดปุมยืนยันมีมากเกินความจําเปน 

เปนตน เพ่ือใหผูใชงานมีความเขาใจและเรียนรูไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรมีคําอธิบายประกอบ

เพ่ือใหเรียนรูไดรวดเร็ว นอกจากน้ีในฟเจอรการแจงเหตุการแสดงผลของจุดสี ควรปรับเปลี่ยนใหเปน

สัญลักษณหรือรูปทรงเพ่ือใหสะดวกตอการทําความเขาใจชนิดของปญหาไดอยางรวดเร็ว โดยไม

จําเปนตองกดเขาไปดูเน้ือหาภายใน 

4.2.3.2 ดานการใชงาน 

   (1) ผลการประเมินประสิทธภิาพดวยแบบถอบถาม 

    จากตารางที่  4.6 คาเฉลี่ยรวมของทุกกลุมในการประเมิน

ประสิทธิภาพดานการใชงานอยูที่ 3.75 ซึ่งอยูในเกณฑมีประสิทธิภาพในระดับสูงแตคอนขางไปทาง

ปานกลาง โดยเมื่อแยกคาเฉลี่ยในแตละกลุมจะอยูในชวง 3.75 - 4.00 ยกเวนกลุมนักศึกษาคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.25 ซึ่งอยูในเกณฑมีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ซึ่ง

ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือความสะดวกในการลาก เลื่อน ปรับขนาด ของวัตถุ ซึ่งหมายความวา

ยังจําเปนตองมีการพัฒนาใหการใชงานในประเด็นน้ีใหมีความใชงานไดสะดวกมากขึ้น 
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   (2) ความคิดจากการประเมินประสทิธิภาพดวยการสัมภาษณ 

    จากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนททั้ง 3 ทาน

สามารถสรุปไดวาตนแบบระบบสารสนเทศมีรูปแบบการใชงานที่งาย แตจําเปนตองมีการปรับปรุงใหมี

ความเสถียรใหมากขึ้นในเรื่องของการจัดการกับวัตถุ เชน การลาก การเลื่อน การปรับขนาด และการ

คัดลอก เปนตน ควรมีการเพ่ิมแถบเครื่องมีที่ใชในการคํานวณราคาคาเชาของวัตถุที่วางลงบนผัง

เพ่ือใหผูใชงานสามารถประเมินราคาอยางคราว ๆ ไดพรอมกับการวางผัง นอกจากน้ีควรมีการเพ่ิม

หมวดหมูประเภท “อ่ืน ๆ ” เน่ืองจากในการจัดงานอีเวนทวัตถุที่อยูในงานจะมีความหลากหลายใน

เรื่องของรูปทรง จึงควรมีวัตถุประเภทน้ีเพ่ือเปนการรองรับความหลากหลายในการจัดงานอีเวนท 

4.2.3.3 ดานการสื่อสาร 

   (1) ผลการประเมินประสิทธภิาพดวยแบบถอบถาม 

    จากตารางที่  4.6 คาเฉลี่ยรวมของทุกกลุมในการประเมิน

ประสิทธิภาพดานการใชงานอยูที่ 4.38 ซึ่งอยูในเกณฑมีประสิทธิภาพในระดับสูงแตคอนขางไปทางสูง

มาก โดยเมื่อแยกคาเฉลี่ยในแตละกลุมจะอยูในชวง 4.08 - 4.73 ซึ่งหมายความวาตนแบบระบบ

สารสนเทศมีศัยภาพที่จะเปนเครื่องมือหรือสื่อกลางที่ใชในการสื่อสารดานตาง ๆ ไดดี โดยกลุมที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุมอาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับภูมิสถาปตยกรรม ออกแบบเมือง และการ

ผังเมืองที่มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.73 

   (2) ความคิดจากการประเมินประสทิธิภาพดวยการสัมภาษณ 

    จากการสัมภาษณผูที่เก่ียวของกับการจัดงานอีเวนททั้ง 3 ทาน

สามารถสรุปไดวาตนแบบระบบสารสนเทศมีศัยภาพเพียงพอที่จะเปนเครื่องมือที่ชวยในการสื่อสาร

และบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนทและมีความสอดคลองกับกระบวนการทํางานของการ

จัดงานอีเวนท โดยมีความคิดเห็นจําแนกเปนประเด็นไดดังน้ี 

    (2.1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการนํา

ขอมูล ตลอดกระบวนการจัดงานอีเวนทต้ังแตขั้นออกแบบ การจัดงาน และหลังจัดงาน มาประเมินผล

การจัดงานไดซึ่งชวยลดระยะเวลาในการสรุปขอมูลหลังจากจบงานไดรวดเร็วและเปนการลดคาใชจาย

ในการที่ตองจัดจางคนใหมาทํางานดานเอกสารได นอกจากน้ียังมีศัยภาพที่จะเปนฐานขอมูลในการจัด

งานอีเวนทในระยะยาว 

    (2.2) ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทสามารถเปนเครื่องมือ

สื่อสารที่ชวยลดระยะเวลาออกแบบวางผังงานอีเวนทในชวงการนําเสนอแบบได เน่ืองจากในการ

ทํางานจริงเมื่อทําการเสนอแบบจะตองกลับมาแกไขแผนผังดวยโปรแกรมเชิงสถาปตยกรรมซึ่งอาจใช
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เวลาในการแกไข แตถาหากใชระบบสารสนเทศคาดวาสามารถชวยใหการแกไขสามารถปรับแกได

ทันทีและชวยใหเจาของงาน สามารถเสนอความคิดหรือมีสวนในการวางผังได 

    (2.3) ฟเจอรการแจงเหตุสามารถเขามาชวยใหกระบวนการจัดการ

ปญหาหนางานใหดีขึ้นได เน่ืองจากวิธีที่ใชในปจจุบันคือการสื่อสารผานวิทยุสื่อสาร ซึ่งเจาหนาที่

ทั้งหมดจะตองสวมหูฟง คอยฟงการแจงเหตุตาง ๆ ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะถูกสื่อสารผานวิทยุสื่อสาร

ทั้งหมด ทั้งปญหาที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับเจาหนาที่คนน้ัน ๆ ทําใหเกิดการรับขอมูลมากเกิน

ความจําเปน ฟเจอรการแจงเหตุจึงอาจมีสวนชวยใหการสื่อสารน้ันเขาถึงเจาหนาที่ที่จัดการปญหาน้ัน

โดยตรงและมีตําแหนงที่ชัดเจน 

    (2.4) ฟเจอรการสรุปผลสามารถเปนเครื่องมือที่ชวยในการสรุปผล

ไดดี เน่ืองจากเมื่อหลังจากจบการจัดงานอีเวนทจะมีการประชุมเพ่ือสรุปปญหาและขอแกไขตลอดการ

จัดงาน ซึ่งการสรุปดวยตัวบุคคลอาจทําใหขอมูลตกหลนไมครบตามที่ตองการ หากระบบน้ีสามารถใช

งานไดจริงจะชวยลดระยะเวลาในชวงสรุปผลไดดีและแมนยํามากขึ้น 

4.2.3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

   จากผลการประเมินมีประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศทั้ง 2 

รูปแบบ สามารถสรุปผลขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยางได ดังน้ี 

 

   (1) กลุมนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมความสามารถวางผังไดในหลายตัวเลือก 

(option) เพ่ือใชในการนําเสนอแบบกับเจางาน 

 

   (2) กลุมอาจารยหรือนักวิจัยที่ เ ก่ียวของกับสถาปตยกรรม และ

สถาปตยกรรมภายใน 

    (2.1) ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการแสดงผลทันที (real 

time) เมื่อมีการจัดการกับวัตถุบนผัง จึงชวยใหการวางผังรวมกันไดดี นอกจากน้ันควรมีการปรับปรุง

คุณสมบัติ และการใชงานใหเหมาะสมกับการวาดใหคลายกับโปรแกรมวางผังเชิงสถาปตยกรรมมาก

ย่ิงขึ้นจะชวยใหการทํางานสะดวกมากย่ิงขึ้น 

    (2.2) ควรเพ่ิมคุณสมบัติในการนําเขา และนําออกแผนผังที่เขียน

โดยโปรแกรมเชิงสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเปนเวคเตอร (vector) จะชวยใหการทํางานของผูวางผังมี

ความสะดวกมากย่ิงขึ้น และชวยใหไมตองเสียเวลาในการทํางานซ้ําซอน 
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    (2.3) ควรนําระบบพิกัดทางภูมิศาสตรเขามาชวยในการเก็บขอมูล

พ้ืนที่จัดงานอีเวนท โดยใชสมารทโฟนซึ่งเปนเครื่องมือที่เขาถึงไดงาย จะชวยใหสามารถเก็บขอมูล

พ้ืนที่งานอีเวนทและนํามาใชเปนขอมูลอางอิงในการวางผังได เชน เดินบริเวณรอบ ๆ ขอบเขตพ้ืนที่

การจัดงานอีเวนทเพ่ือสรางเสนรอบรูปของพ้ืนที่จัดงาน เดินไปตําแหนงที่มีตนไมแลวกดบันทึกพิกัด

ตนไมเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงตําแหนงของตนไม เปนตน 

 

   (3) กลุมอาจารยหรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับการออกแบบ และพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 

    (3.1) ในการออกแบบวางผังงานอีเวนทยอมเก่ียวของกับราคา 

และคาใชจายตาง ๆ หากมีการพัฒนาใหระบบสามารถคํานวณราคาการจัดผังไดต้ังแตชวงการวางผัง

จะชวยใหการคํานวณราคาคาใชจายสามารถทําไดพรอม ๆ ไปกับการวางผัง 

    (3.2) ในการออกแบบ และวางผังงานอีเวนทควรคํานึงถึง 3 สิ่ง

ไดแก ราคา เง่ือนไข และสิ่งอํานวยความสะดวก หากมีการแสดงผลใหเห็นถึงทั้ง 3 สิ่งจะชวยใหเห็น

ถึงความคุมคาในการเลือกจัดงานอีเวนท ซึ่งจะทําใหระบบสารสนเทศมีศักยภาพที่จะเปนเครื่องมือที่

ชวยในการตัดสินใจในการกําหนดตําแหนงของวัตถุตาง ๆ บนแผนผังงานอีเวนท 

    (3.3) ในการจัดพ้ืนที่ขายจะมีราคาของทําเลที่ต้ัง ซึ่งแตละรานจะมี

ราคาไมเทากัน เชน บริเวณทางเขาคาเชาที่แพงเน่ืองจากมีการสัญจรมาก พ้ืนที่ลึกสุดในงานมีคาเชาที่

ถูก เปนตน หากมีการพัฒนาระบบใหสามารถแบงโซน (zone) พ้ืนที่เพ่ือกําหนดราคาที่แตกตางกันได

จะชวยใหเห็นมูลคาของพ้ืนที่มากขึ้น 

   (4) อาจารยหรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับภูมิสถาปตยกรรม ออกแบบเมือง 

และการผังเมือง 

    (4.1) ฟเจอรการแจงเหตุสามารถนําไปประยุกตใชกับการเก็บ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่กับงานที่เกี่ยวของผังเมือง เชน การบันทึกตําแหนงของถังขยะ การบันทึกตําแหนงของ

ตนไม และอ่ืน ๆ  เปนตน จะชวยใหเห็นภาพรวมของขอมูลไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นพรอมทั้งเปนเครื่องมือ

สรุปผลในตัว โดยไมจําเปนตองนําขอมูลมาสรุปซ้ําอีกครั้ง 

    (4.2) ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท สามารถนํามา

ประยุกตใชในดานวางผังรวมกันในเชิงชุมชนจะเปนสื่อกลางใหชาวบานมีสวนรวมกับการวางผังได 

หากมีปรับปรุงสวนสวนตอประสานกับผูใชใหใชงานงายขึ้นกวาน้ี 
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   (5) กลุมสถาปนิก 

    (5.1) ควรมีการปรับปรุงใหระบบการวาด ลาก เลื่อน มีความ

เสถียรมากยิ่งขึ้น และอางอิงลักษณะการทํางานของโปรแกรมการเขียนแบบเชิงสถาปตยกรรม

มากกวาน้ี เชน การเลื่อนวัตถุโดยกําหนดคาระยะทาง การวัดขนาดหรือระยะทางบนผัง ความสามารถ

ในการสแนป (snap) วัตถุตาง ๆ  

    (5.2) ฟ เจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท  สามารถนําไป

ประยุกตใชกับการวางผังกลุมอาคารได 

 

   (6) นายธาริต บรรเทิงจิตร 

    (6.1) ในสวนของการวิเคราะหขอมูลของฟเจอรออกแบบวางผัง

ควรมีการนําเกณฑการประเมินหรือทฤษฎีบางอยางที่เก่ียวของกับสัดสวนพ้ืนที่เขามาชวยวิเคราะหจะ

ทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน จํานวนหองนํ้าตอพ้ืนที่ทั้งหมดในการจัดงานรวมถึง

ระยะหางระหวางหองนํ้าแตละจุด จํานวนหองพยาบาลที่จําเปนตองมีตอจํานวนผูเขาชมงาน เปนตน 

โดยรายละเอียดยอย ๆ เหลาน้ีจะถูกนํามาประมวลผลประสิทธิภาพของผังวามีประสิทธิภาพในระดับ

ใด โดยแสดงผลเปนแผนภูมิ (ภาพที ่4.36) 

 

 
 

ภาพที่ 4.36 แผนภูมิแสดงผลประสิทธิภาพของแผนผัง. โดย ผูวิจัย, 2561 

 

    (6.2) สําหรับฟเจอรการแจงเหตุ เพ่ือใหการติดตอประสานงาน

เปนไปอยางราบรื่นมากย่ิงขึ้นอาจมีการพัฒนาในสวนของการแนะนํารายช่ือติดตอ เชน เมื่อกดแจง

ปญหาไฟดับจะขึ้นรายช่ือติดตอที่คาดวาจะเก่ียวของกับการแกไขปญหาไฟดับใหทันที เปนตน หรือ

อาจมีการสงขอความอัตโนมัติไปยังฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

    (6.3) สําหรับฟเจอรการสรุปผลในระหวางจัดงานอาจมีการนํา

เซนเซอร (sensor) ไปติดต้ังตามจุดตาง ๆ เพ่ือใชในการเก็บสถิติ และประเมินผล เพ่ือจัดการปญหา

วันตอวัน เชน ปริมาณขยะที่ทิ้งตลอดทั้งวันของถังขยะแตละจุด เพ่ือนําไปประมาณการในการเพ่ิม

หรือลดจํานวนถังขยะใหเหมาะสมในแตละจุดในวันตอไป ปริมาณการใชงานเกาอ้ีตลอดทั้งวัน เพ่ือ

นําไปประมาณการในการเพ่ิมหรือลดจํานวนเกาอ้ีใหเหมาะสมกับการใชงานในวันตอไป 
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   (7) นายภาสุร นิมมล 

    (7.1) ขอมูลที่เจาของงานใหความสนใจในการออกแบบวางผังงาน

อีเวนทคือขอมูลดานการเงิน จึงควรมีการออกแบบระบบใหแสดงผลสัดสวนของพ้ืนที่ขายกับพ้ืนที่ใช

สอยทั่วไปเพ่ือใหเห็นมูลคาหรือผลกําไรไดอยางชัดเจน จะสงผลใหการสื่อสารระหวางผูจัดงานและ

เจาของงานมีความชัดเจนมากขึ้น    

    (7.2) ฟเจอรการแจงเหตุสามารถนําไปเช่ือมโยงกับระบบกลอง

วงจรปดภายในงานอีเวนทได สงผลเจาหนาที่ประสานงานที่ทํางานอยูหนาคอมพิวเตอร สามารถ

สังเกตการสถานการณไดทันที นอกจากน้ีหากนํากระบวนการการประมวลผลภาพ (Image 

processing) เขาผสมผสานจะสามารถทําใหกลองแตละตัวสามารถเก็บขอมูลได 

   (8) นางสาวปริชานันท แนนหนา 

    (8.1) การคํานวณราคาคาใชจายสําหรับการวางผังควรมีการนํามิติ

ของเวลาเขามาในการคํานวณ เน่ืองจากสิ่งจัดแสดงบางอยางน้ันมีการคํานวณราคาคาเชาไมเทากันใน

แตละชวงเวลา  

    (8.2) การแสดงผลของปญหาในฟเจอรการแจงเหตุ ควรมีการเพ่ิม

แถบเครื่องมือที่สามารถระบุเวลาที่จะแสดงผลขอมูล เพ่ือใชในการกรองขอมูล และประเมินสถาณ

การณ ณ ชวงเวลาน้ัน ๆ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจในการจัดการงานอีเวนทสําหรับผูจัด

งาน 

    (8.3) การสรุปผลควรมีการสรุปประเด็นปญหาใหมีความละเอียด

มากขึ้น เพ่ือใชในการประเมินผลหรือตัดสินใจสําหรับการจัดงานครั้งตอไป เชน การวัดประสิทธิภาพ

การทํางานของผูรับเหมาโดยวัดจากจํานวนปญหาที่เกิดขึ้นตลอดทั้งงาน เปนตน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัย และขอเสนอแนะ 

 

  การศึกษาวิจัยน้ีมุงเนนไปที่การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหาร

จัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงานอีเวนท โดยสามารถสรุปผลงานวิจัย และขอเสนอแนะของงานวิจัย โดย

แบงออกเปนหัวขอดังน้ี 

  5.1 การสรุปผลการออกแบบ และพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ 

  5.2 การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศ 

  5.3 ขอจํากัดในการพัฒนาระบบในงานวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

5.1 การสรุปผลการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพื้นที่ในงาน

อีเวนท 

  งานวิจัยน้ีเปนงายวิจัยที่ทําการคนควาเพ่ือทําการออกแบบ และพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ ใหกับการจัดงานอีเวนท การพัฒนาระบบ

ตนแบบสารสนเทศใชโครงสรางของระบบในรูปแบบมาตรฐานของการโครงสรางเว็บไซต ที่แบง

ออกเปน 3 สวน ไดแก ระบบฟรอนต-เอ็น (Front-end), ระบบแบ็ค-เอ็น (Back-end), ระบบ

ฐานขอมูล (Database) นอกจากน้ียังมีการนําเทคโนโลยี และเครื่องมือที่สําคัญมาใช ไดแก Mapbox 

Tutf.js Chart.js และ Jquery เปนตน 

 

5.2 การสรุปผลการประเมินประสิทธภิาพตนแบบระบบสารสนเทศ 

  จากการประเมินประสิทธิภาพตนแบบระบบสารสนเทศกับผูใชงาน 2 กลุมหลัก 

ไดแก กลุมผูที่มีความรู และเขาใจในกระบวนการวางผัง ดวยการใชแบบสอบถาม จํานวน 20 คน และ

กลุมผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนทดวยการใชการสัมภาษณ จํานวน 3 คน ซึ่งผลของการ

ประเมินประสิทธิภาพช้ีวาทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพดานความเขาใจ และการเรียนรู แสดงวาตนแบบระบบสารสนเทศที่

ออกแบบและพัฒนามีความงายในการทําความเขาใจและเรียนรู ในสวนของการประเมินผลดานการใช

งาน ช้ีวา ตนแบบระบบสารสนเทศมีความงาย แตยังมีความติดขัดในการใชงานอยูพอสมควร สวน

สุดทาย สรุปไดวาตนแบบระบบสารสนเทศมีศักยภาพในการเปนเครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร ซึ่งกลุม

ผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับงานอีเวนท ไดใหความเห็นวาเปนระบบที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาแลว

นําไปใชงานไดจริง 

Ref. code: 25605916030082XVT



90 

 

5.3 ขอจํากัดในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ และขอเสนอแนะ 

  ผลการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่

ในงานอีเวนท มีขอจํากัดในการพัฒนารวมทั้งขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังน้ี 

  5.3.1 งานวิจัยครั้ง น้ีมีระยะเวลาที่จํากัด ทําใหการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จําเปนตองเลือกพัฒนา 3 จาก 9 ฟเจอรเทาน้ัน ทําใหเห็นความเช่ือมโยงของขอมูลยังไมสมบูรณทั้ง

กระบวนการ ซึ่งหากมีการนํางานวิจัยน้ีไปพัฒนาตอในอนาคตใหครบทั้ง 9 ฟเจอร จะทําใหระบบ

พรอมที่จะใชเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงภายในองคกรได 

  5.3.2 ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท การวางผังโดยเฉพาะกับพ้ืนที่โลงที่ไมมี

ขอมูลใด ๆ เปนจุดอางอิง หรือมีนอย อาจทําใหยากตอการทําความเขาใจเรื่องขนาด (scale) ใน

ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งสามารถแกไขไดดวยการนําแผนผังที่วาดดวยโปรแกรมเชิงสถาปตยกรรมที่

เปนไฟลเวคเตอร (vector) เชน AutoCAD GstarCAD เปนตน  นําไปซอนทับบนแผนผังของ 

Mapbox ซึ่งจําเปนตองใชไฟลนามสกุล SVG พรอมทั้งตองกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตรอางอิงบนไฟล 

SVG ที่จะนําไปซอนทับ โดยวิธีการพัฒนาจําเปนตองศึกษาอยางละเอียดเพ่ิมเติม 

  5.3.3  ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท ยังไมมีระบบที่สามารถรองรับการเก็บ

ขอมูลด้ังเดิม (existing) ของพ้ืนที่ได  สงผลใหการวางผังมีความยาก เน่ืองจากขาดขอมูลอางอิง จึงมี

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาระบบใหสามารถระบุพิกัดทางภูมิศาสตรดวยการใช GPS บนสมารท

โฟน เชน สามารถเก็บขอมูลตําแหนงของตนไมไดโดยการเดินไปยังจุดที่มีตนไม แลวทําการระบุพิกัด

ทางภูมิศาสตรลงบนแผนที่ หรือ การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่จัดงานดวยการเดินเพ่ือสรางเสนขอบเขต

ของพ้ืนที่ เปนตน 

  5.3.4 เพ่ือเปนการสรางโครงขายเช่ือมตอระหวางเจาของพ้ืนที่กับผูจัดงานใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีขอเสนอแนะในการพัฒนาฟเจอรเพ่ือใชในการสื่อสารระหวางเจาของพ้ืนที่ 

และผูจัดงาน โดยเจาของพ้ืนที่เปนผูเก็บขอมูลพ้ืนที่ของตนเองอยางละเอียดในดานตาง ๆ เชน 

ตําแหนงตนไม ตําแหนงทอปะปาที่ตอได ตําแหนงของหองนํ้า เปนตน เพ่ือใหผูจัดงานเขามาเลือกดู

พ้ืนที่ ๆ เหมาะสมกับการจัดอีเวนทน้ัน ๆ และตกลงราคาคาเชา ซึ่งฟเจอรน้ีจะชวยใหเกิดการใชงาน

พ้ืนที่วางใหเปนประโยชนมากย่ิงขึ้น และทําใหผูจัดงานรูจักพ้ืนที่ในการจัดงานเพ่ิมมากขึ้น 

  5.3.5 เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีดาน GPS จากสมารทโฟนทําใหเกิด

ความคลาดเคลื่อนของพิกัดทางภูมิศาสตร สามารถแกไขดวยการใชระบบ RTK (Real Time 

Kinematic) ซึ่งเปนระบบที่ใชเครื่องรับสัญญาณมาต้ังบริเวณพ้ืนที่โครงการเพ่ือรับสัญญาณจาก

ดาวเทียม และสงตอไปยังอุปกรณที่รับสัญญาณ GPS ได โดยระบบ RTK จะชวยใหการระบุพิกัดทาง

ภูมิศาสตรทําไดแมนยํามากย่ิงขึ้น (กองไกล สรโยธิน, 2549) 
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  5.3.6 ในดานการวิเคราะหราคาคาใชจายของการออกแบบวางผังในงานวิจัยน้ี ยัง

ขาดการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเงิน โดยเฉพาะเรื่องราคาในการวางผัง รวมทั้งมิติดานเวลา 

เชน คาเชาสิ่งจัดแสดงตอวัน คาแรงงานที่ใชในการติดต้ังสิ่งจัดแสดงตอวันตอช้ิน และอ่ืน ๆ  เปนตน 

ทําใหการวิเคราะหดานการเงิน มีเพียงจํานวนและราคาตอหนวย ผูวิจัยแนะนําวาการศึกษาในอนาคต 

สามารถศึกษารายละเอียดในเรื่องการเงิน การคํานวณราคาอยางละเอียด เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันมา

พัฒนาระบบใหมีความแมนยําในการกําหนดราคาคาเชาตาง ๆ และวิเคราะหคาใชจายไดจริง 

  5.3.7 การวิเคราะหและสรุปผลขอมูลในรูปแบบเอกสาร เปนเพียงการสรุปขอมูลที่มี

อยูทั้งหมด โดยที่ไมไดมีการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลเปนประเด็นที่ชัดเจน เพ่ือประมวลหรือ

สังเคราะหผล ทําใหยังไมสามารถนําเน้ือหาที่สรุปไปใชไดทันที ตองนําไปวิเคราะหเพ่ิมเติม ซึ่งใน

อนาคตอาจแกไขดวยการหาประเด็นที่ชัดเจน อาจมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับงาน

อีเวนท แลวจึงทําการพัฒนาฟเจอรการสรุปผล ใหสามารถวิเคราะหหรือสังเคราะหประเด็นเฉพาะที่

ผูใชงานตองการ 

  5.3.8 ในการพัฒนาตนแบบระบบสารสนเทศ เริ่มตนจากการพัฒนาบนคอมพิวเตอร

ทําใหยังไมสามารถรองรับการทํางานบนอุปกรณอ่ืนได ซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงใหทุกฟเจอรมี

ความสามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณที่แตกตางกัน หรือเรียกวา Responsive Design

ซึ่งจะชวยใหผูใชงานสามารถใชงานระบบสารสนเทศไดหลากหลายมากขึ้น และสามารถตอยอดระบบ

ไดตอไป 

  5.3.9 ระบบสารสนเทศสามารถประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงผัง

เมือง หรือ เครื่องมือสื่อสารกับชุมชนได โดยในสวนของฟเจอรการแจงเหตุมีลักษณะการทํางานโดย

การกําหนดตําแหนงของพ้ืนที่เพ่ือแจงปญหา หากนํามาใชสําหรับเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการผัง

เมืองจะชวยใหลดระยะเวลาในการสรุปขอมูลลงบนแผนที่ และประมวลผลขอมูลเชิงสถิติได สําหรับ

ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทหากมีการพัฒนารูปแบบของสวนตอประสานกับผูใชใหมีความ

งายขึ้น จะสามารถประยุกตใชเปนเครื่องมือในการวางผังรวมกันของชาวบานในพ้ืนที่ชุมชนตาง ๆ ได

อยางดี 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช และการใชงานฟเจอรท้ังหมด 

  ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ในงาน

อีเวนทสําหรับงานวิจัยครั้งน้ีไดต้ังช่ือวา “PlanningPlot” ซึ่งจะถูกเรียกแทนช่ืองานวิจัยในขั้นตอน

ตอไปหลังจากน้ี ซึ่ งการออกแบบสวนตอประสานกับผู ใช ไดใช โปรแกรมออกแบบ Adobe 

Experience Design CC หรือ Adobe XD เพ่ือออกแบบสวนตอประสานกับผูใชกอนการนําไปพัฒนา

ตอไป 

  (1) ระบบบัญชีผูใชงาน 

   ระบบบัญชีผูใชของ PlanningPlot ไดออกแบบเพ่ือแยกประเภทผูใชงาน 

เน่ืองจากการใชงานขอมูล และฟเจอรที่แตกตางกัน รวมถึงการปองกันการแกไขขอมูลอยางไมเปน

ระบบ โดยการเขาถึงฟเจอรตาง ๆ ในแตละผูใชงานจะถูกกําหนดไวในชวงการออกแบบระบบ

สารสนเทศ 

   ในการเริ่ มตนการใช งาน PlanningPlot ให เข าสู หน า เ ว็บไซตของ 

PlanningPlot  จะพบกับหนาแรก (Welcome page) (ภาพที่ 1) ซึ่งเปนหนาตางแรกในการใชงาน 

โดยผูใชงาน(User) จะไดรับช่ือผูใชงาน (Username) และ รหัสผาน (Password) เริ่มตนจากผูดูแล

ระบบ (Admin) ที่ไดกําหนดประเภทผูใชงานไวเรียบรอยแลว 

 

 
ภาพที่ 1 สวนตอประสานกับผูใชหนาแรก 
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   เมื่อทําการลงช่ือเขาใช (Login) ดวยช่ือผูใชงาน และรหัสผานเริ่มตนแลว 

จะนําไปสูหนาสมัครการใชงาน (ภาพที่ 2) ซึ่งผูใชงานจะเห็นประเภทผูใชงานของตนเองพรอมสี

ประจําประเภท ในสวนน้ีผูใชงานจะตองกรอกช่ือผูใชงาน และรหัสผานใหม ซึ่งในครั้งน้ีจะเปนช่ือ

ผูใชงาน และรหัสผานของผูใชงานเอง พรอมทั้งกรอกขอมูลสวนตัว เชน อีเมลล เบอรโทรศัพท ฝาย

งาน และตําแหนง เปนตนซึ่งผูใชงานสามารถเช่ือมตอกับ Facebook หรือ Google plus เพ่ือดึง

ขอมูลสวนตัวได ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสรางฐานขอมูลการติดตอในระบบ และสามารถนํามาใชงานไดตอไป 

  

 
ภาพที่ 2 สวนตอประสานกับผูใชหนาลงทะเบียนใชงาน 

 

(2) ระบบสารบัญโครงการ (Project collection) 

 สารบัญโครงการเปนหนาที่รวบรวมงานอีเวนทที่เคยจัดไว (ภาพที่ 3) ซึ่ง

หนาน้ีจะทําหนาที่เหมือนสารบัญในการเลือกดูขอมูลของงานอีเวนททั้งหมด พรอมทั้งบอกสถานะของ

โครงการวากําลังดําเนินการอยูในชวงใด ขั้นตอนที่เทาไหร เพ่ือใหในกรณีที่องคกรน้ันจัดงานอีเวนท

พรอมกันหลาย ๆ งานจะสามารถเห็นภาพรวมคราว ๆ ของงานที่จัด การเพ่ิมโครงการหรืองานอีเวนท

ใหมน้ันเพ่ิมไดโดยการกดปุมสีเขียวดานขวาบน และจะเขาสูฟเจอรการจัดการโครงการ (Project 

Management)  ซึ่งสามารถทําไดเพียงผูใชงานประเภทผูจัดงาน (organizer) เทาน้ัน 
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ภาพที่ 3 สวนตอประสานกับผูใชสารบัญโครงการ 

 

(3) ฟเจอรการจัดการโครงการ (Project Management)  

   ฟเจอรการจัดการโครงการเปนฟเจอร (ภาพที่ 4) สามารถเขาถึงไดเพียง

ผูใชงานประเภทผูจัดงาน (organizer) เทาน้ันโดยในหนาน้ีจะเปนการกรอกขอมูลของงานอีเวนท โดย

แบงขอมูลออกเปน 3 กลุมได แก  

   (3.1) วัตถุประสงค และเปาหมาย 

    (3.1.1) วัถตุประสงค: สิ่งที่ตองทําในการจัดงานเพ่ือบรรลุโดยจะมี

การประเมินภายหลังซึ่งบางครั้งวัตถุประสงคของงานอาจมีหลายขอได 

    (3.1.2) ปญหาหรือเปาหมาย: สิ่งที่ตองทําในการจัดงานเพ่ือบรรลุ

โดยจะมีการประเมินภายหลัง 

    (3.1.3) ลักษณะงาน: การแบงประเภทของงานวาเปนเปน

สาธารณะหรือเฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน 

    (3.1.4) แนวคิด: แนวคิด (concept) ของงานซึ่งจะเปนตัวกําหนด

ทุกอยางภายในงาน เชน สีภายในงาน บรรยากาศ สิ่งตกแตง และกลุมเปาหมาย เปนตน 

   (3.2) ขอมูลทั่วไป 

    (3.2.1) ประเภทของานอีเวนท: เปนการจําแนกประเภทของงาน

เพ่ือ นําไปเก็บสะสมไวในฐานขอมูล เมื่อขอมูลมีการทับถมกันในปริมาณมากเพียงพอจะสามารถนํามา

วิเคราะหลักษณะของงานแตละประเภทได เชน สัดสวนพ้ืนที่ในการใชงานในแตละประเภทของงานอี
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เวนทโดยวัดจากสัดสวนการวางผัง แนวโนมความสนใจงานอีเวนทประเภทตาง ๆ ในระยะเวลา 1 ป

โดยวัดจากยอดจํานวนคน และประเภทของงานอีเวนทที่จัดบอยตลอดระยะเวลา 1 ป เปนตน 

    (3.2.2) สถานที่จัด: การกําหนดสถานที่จัดงาน 

    (3.2.3) ขนาดพ้ืนที่: การกําหนดขอบเขตของงานจะสามารถทําได

ใน ฟเจอรการออกแบบผังงานอีเวนท (Event layout planning) และขอมูลจะนํามาแสดงผลใน

ฟเจอรน้ี 

    (3.2.4) ระยะเวลาในการจัด: กําหนดวันที่เพ่ือใหรูระยะเวลาในการ

จัดทั้งวันเริ่มงาน และปดงาน 

    (3.2.5) เวลาในการปดเปดงาน: กําหนดชวงเวลาเพ่ือใหรูวาเปน

งานที่จัดขึ้นในชวงเวลากลางวันหรือกลางคืน 

    (3.2.6) งบประมาณ: ออกแบบใหเ ช่ือมตอขอมูลกับ Google 

Sheet หรือโปรแกรมที่สามารถทําบัญชีในรูปแบบออนไลนได เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

   (3.3) กลุมเปาหมาย 

    (3.3.1) ผูเขารวมงาน: การกําหนดกลุมคนหรือกลุมธุรกิจที่จะเขา

มามีสวนรวมภายในงาน เชน งานอีเวนทเก่ียวกับศิลปะจะเนนกลุมศิลปนอิสระ งานอีเวนทเก่ียวกับ

ตนไมจะเนนกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับตนไมดอกไม เปนตน 

    (3.3.2) ผูเขาชมงาม: เปนกลุมที่ตองการใหเขามาชมงานวาจะเนน

ไปที่กลุมใด ซึ่งกลุมน้ีจะเปนกลุมที่มีผลกับการประเมินผลงานมากที่สุด 

    (3.3.3) ปริมาณผู เขาชมที่คาดวาจะมา: ในสวนน้ีจําเปนตอง

ทําการศึกษาทางดานสถิติเพ่ือประเมินจํานวนคนในงาน เพ่ือนําไปประมาณการดานจํานวนสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหเพียงพอตอการใชงาน 
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ภาพที ่4 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการจัดการโครงการ 

 

   ในสวนของแถบดานบนจะเปนช่ืองาน และแถบสถานะของงาน (ภาพที่ 3) 

ซึ่งผูใชงานสามารถปรับเปลี่ยนสถานะของงานเพ่ือใหเห็นสถานะของงานทั้งองคกรผานหนาสารบัญ

โครงการ (Project collection) โดยสถานะของงานที่จะแสดงผลมีชวงดังน้ี 

   ชวงรับสรุปงาน จะมีสถานะ ไดแก รับสรุปงงาน 

   ชวงกอนการผลิต จะมีสถานะ ไดแก เตรียมการผลิต 

   ชวงการผลิต จะมีสถานะ ไดแก การผลิต ติดต้ัง จัดแสดง รื้อถอน เสร็จสิ้น 

 
ภาพที่ 5 แถบสถานะโครงการ 

 

  (4)  ฟเจอรแผงควบคุม (Dashboard) 

 ฟเจอรหนาตางควบคุม (ภาพที่ 6) เปนเหมือนหนาหลักของการทํางานของ

ผูใชงานในกลุมผูจัดงาน ซึ่งจะทําหนาที่สรุปขอมูลภาพรวมของการจัดงานอีเวนท มีสวนประกอบแต

แยกกันเปนสวน ๆ เพ่ือใหงายตอการนําไปทํา Responsive Web Design หรือการปรับเปลี่ยนการ

จัดวางตามขนาดหนาจอ โดยมีสวนประกอบดังน้ี 
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ภาพที่ 6 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรแผงควบคุมสําหรับผูใชงานประเภทผูจัดงาน 

 

   (4.1) สวน A  

    เปนสวนการแสดงช่ือผูใชงาน รูปภาพ และประเภทผูใชงาน ซึ่ง

สามารถปรับแกไขรายละเอียดสวนตัวดวยการกดปุมสีเขียว ดานบนจะเปนช่ืองานอีเวนทที่เลือกจาก

สารบัญโครงการโดยผูใชงานสามารเปลี่ยนงานอีเวนทที่จัดการดวยการกดปุมวงกลมสีแดงดานหลัง 

   (4.2) สวน B 

    เปนสวนของแถบเครื่องมือที่จะนําไปสูฟเจอรอ่ืน ๆ ได ซึ่งการ

เขาถึงแตละฟเจอรของแตละประเภทผูใชงานจะถูกกําหนดไวไมเทากันดังภาพที่ 4.8 ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ

ปองกันการแกไข ขอมูลจากผูใชงานอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับหนาที่น้ัน ๆ ทั้งน้ีปุมสีเขียวจะถูกออกแบบให

มีขนาดเล็กเพ่ือประหยัดพ้ืนที่ของหนาจอ และเมื่อนําเมาสไปวางจะเดงขอความช่ือฟเจอรขึ้นมา 
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ภาพที่ 7 สวนประกอบ A และ B 

 

   (4.3) สวน C 

    เปนสวนแสดงผลของฟเจอรกลองขอความสรุปงาน (Brief inbox) 

โดยที่ขอความที่ถูกสงจากผูใชงานประเภทผูจัดงานจะแสดงผลบริเวณน้ีเพ่ือใหสะดวกแกการ

ติดตอสื่อสารโดยตรง ซึ่งขอความที่จะแสดงผลจะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

    (4.3.1) ประเภทขอความสนทนา: เปนขอความที่ใชติดตอสื่อสาร

ทั่วไป 

    (4.3.2) ประเภทรายการตรวจสอบ (checklist): เปนขอความที่

เปนรายการสิ่งที่ตองทําเปนขอ ๆ โดยผูใชงานสามารถใสเครื่องถูกตองลงในชองเพ่ือเปนการบงบอกวา

สรุปงานขอน้ันได จัดการเรียบรอยแลว โดยจํานวนของรายการที่ใสเครื่องหมายถูก จะสามารถนําไป

เปนการประเมินความคืบหนาของโครงการไดหากมีปริมาณขอมูลที่เพียงพอ 

   (4.4) สวน D  

    บันทึกสวนตัวเปนฟเจอรที่สามารถสรางรายการตรวจสอบ 

(checklist) สวนบุคคลขึ้นมาได โดยกราฟฟก (Graphic) ที่แสดงผลจะเปนการแสดงผลรายการ

ทั้งหมดที่ทํา และไมไดทําเพ่ือใหเห็นสัดสวนของรายการทั้งหมดวายังมีสิ่งที่ไมไดทําเหลือในปริมาณ

เทาใดเพ่ือใหเห็นภาพรวมในการทํางาน 
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ภาพที่ 8 สวนประกอบ C และ D 

 

   (4.5) สวน E 

    สวนแสดงผลขอมูลยอดการจองรานคาเชาหรือพ้ืนที่ภายในงาน

จากฟเจอรการเชา และจองรานคา ( Bฺooth Reservations) โดยในสวนของกราฟฟริกออกแบบใหมี

ความเรียบงาย และมองเห็นความแตกตางชัดเจน เพ่ือใหผูใชงานที่ไมไดเก่ียวของกับสวนน้ีเห็นเพียง

ภาพรวมคราว ๆ เพ่ือที่จะไมทําใหเกิดความรําคาญเน่ืองจากปริมาณขอมูลที่เยอะเกินไป แตสําหรับผู

ที่สนใจสามารถปรับการแสดงผลเปนการแสดงผลอยางละเอียดไดเพ่ือดูขอมูลเชิงตัวเลข 

   (4.6) สวน F 

    เปนสวนแสดงผลรายช่ือการติดตอ ซึ่งเปนการดึงขอมูลการติดตอ

จากขอมูลผูใชงานแตละคนที่กรอกไวในตอนตน เพ่ือใหเปนเหมือนทําเนียบรายช่ือการติดตอแตละ

ฝายงาน 

 

   (4.7) สวน G 

    เปนสวนการแสดงผลปญหาที่รายงานจากฟเจอรการแจงเหตุ 

(Report) ซึ่งจะแสดงเปนกราฟฟกที่เห็นชัดเจนถึงปญหาที่ยังไมไดแกไข และความเรงดวนของปญหา 

ทั้งน้ีเพ่ือใหผูที่เห็นขอมูลเกิดความต่ืนตัวในการแกไขปญหา 
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ภาพที่ 9 สวนประกอบ E F และ G 

     ฟเจอรแผงควบคุมสําหรับผูใชงานประเภทลูกคาหรือเจาของงาน (ภาพที่ 

10) จะถูกลดทอนการเขาถึงฟเจอรตาง ๆ ลง พรอมทั้งปรับเปลี่ยนปุมแสดงผลการเลือกฟเจอรใหมให

ดูชัดเจน เน่ืองจากกลุมผูใชงานกลุมน้ีมีต้ังแตวัยรุนไปจนถึงผูสูงอายุ การออกแบบจึงจะตองเขาถึงได

งายในทุกวัย และการนําปฏิทินมาใชเน่ืองจากตองการใหผูใชงานสามารถเช่ือมตอระบบกับ Google 

Calendar เพ่ือใชในการตรวจสอบตารางนัดหมายเพ่ือติดตอผูจัดงาน 

 
ภาพที่ 10 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรแผงควบคุมสําหรับผูใชงานประเภทลูกคาหรือเจาของงาน 
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  (5)  ฟเจอรกลองขอความสรุปงาน (Brief inbox)  

 ฟเจอรกลองขอความสรุป (ภาพที่ 11) สามารถเขาถึงไดเพียงผูใชงาน

ประเภทผูจัดงาน (organizer) เทาน้ันโดยลักษณะการใชงานจะมีลักษณะคลายกับอีเมล ซึ่งหนาที่

หลักของฟเจอรน้ื คือ การสงสรุปงาน (brief) ใหแกผูใชงานอ่ืน ๆ เพ่ือเก็บเปนหลักฐานในการสนทนา 

เน่ืองจากในการทํางานจะเกิดปญหาดานการสื่อสารบอยครั้ง เชน ผูสงสรุปงานจําสิ่งที่ตนเองพูดไว

ตอนแรกไมได ผูสงสรุปงานพูดรายละเอียดในการทํางานไมครบ และผูรับสรุปงานจดจําสิ่งที่พูดไดไม

ครบถวน เปนตน ซึ่งปญหาเหลาน้ีจะสงผลใหเกิดการทํางานไมครบตามกําหนด หรือการทํางานที่ไม

เปนไปตามสรุปงาน  

 โดยในสวนของฟเจอรกลองขอความสรุปจะไปแสดงผลบนฟเจอรแผง

ควบคุม (Dashboard) ของทุก ๆ ประเภทผูใชงานของกลุมผูจัดงาน (ยกเวนเจาหนาที่) และเจาของ

งาน (client) เพ่ือใหสะดวกตอการสื่อสารโดยตรงกับผูจัดงาน 

 
ภาพที่ 11 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรกลองขอความสรุปงาน 
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(6) ฟเจอรการออกแบบผังงานอีเวนท (Event layout planning) 

 ในการออกแบบฟเจอรที่เก่ียวของกับผังจะมีแนวคิดในการออกแบบที่เปน

ระบบเดียวกันโดยแบงพ้ืนที่หนาจอออกเปน 3 สวน (ภาพที่ 12) ไดแก  

 เครื่องมือ: ในสวนของพ้ืนที่น้ีจะเปนสวนที่มีลักษณะการใชงานที่เก่ียวกับ

การสราง การเพ่ิม และการปรับเปลี่ยน เปนตน 

 แสดงผล: เปนสวนที่ใชแสดงผลขอมูล และกรอกขอมูล 

 สรุปผล และวิเคราะห: เปนสวนที่ใชในการสรุปขอมูลของผังที่ไดวางไว หรือ

วิเคราะหขอมูลบางอยางที่ไดจากการวางผังหรือจัดการ 

 
ภาพที่ 12 รูปแบบการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช 
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ในสวนของฟเจอรการออกแบบผังงานอีเวนท (ภาพที่ 13) เปนฟเจอรแรกเริ่มตน

กอนจะใชงานฟเจอรอ่ืน ๆ โดยในฟเจอรน้ีจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 13 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการออกแบบผังงานอีเวนท 

 

   (6.1) สวน A  

    เปนสวนที่จะปรากฏขึ้นแทบจะทุกฟเจอรคือสวนที่ใชสําหรับแสดง

ความคิดเห็น(comment) ลงบนผัง เพ่ือใหผูใชงานอ่ืนที่ไมใชผูใชงานประเภทผูออกแบบ และจัดการ

ผัง (Layout Planner) สามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหผูออกแบบ และจัดการผัง ปรับเปลี่ยนการ

วางผังใหเปนไปตามความเหมาะสม โดยการแสดงความคิดเห็นสามารถเลือกการแสดงผลไดใน 3 

รูปแบบไดแก จุด (point) เสน (line) และระนาบ (polygon) ดวยการเลือกปุม A1 A2 และ A3 ใน

ภาพที่ 4.17 ตามลําดับ 

    การแสดงผลของความคิดเห็นจะแสดงเปนจุด เสน และ ระนาบสี

แดง และมีเครื่องหมายคําพูดสีแดงขึ้นมาเมื่อกดเขาไปดูจะแสดงขอมูลความคิดเห็นขึ้นมาพรอมช่ือผู

แสดงความคิดเห็น และเมื่อกดที่ช่ือจะเห็นช่ือเต็มพรอมประเภทผูใชงาน (ภาพที่ 14) 
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ภาพที่ 14 การแสดงผลระบบแสดงความคิดเห็น 

 

   (6.2) สวน B 

    เปนสวนของเครื่องมือซึ่งประกอบดวย 

    (6.2.1)  B1 คือ ปุมสําหรับการคัดลอก (duplicate) 

    (6.2.2)  B2 คือ ปุมสําหรับการหมุน (rotate) 

    (6.2.3)  B3 คือ ปุมสําหรับการกําหนดพ้ืนที่หรือขอบเขตของงาน 

โดยขอมูลขนาดพ้ืนที่จัดงานจะไปแสดงผลที่ฟเจอรการจัดการโครงการ (Project Management) 

 

   (6.3) สวน C 

    เปนสวนของการวาดวัตถุลงบนแผนที่โดยมีการแบงกลุมของวัตถุ

ดังน้ี 

    (6.3.1) อุปกรณสนาม: อุปกรณที่วางกลางแจง เชน มาน่ังยาว 

เกาอ้ี โตะ และแทนวางของ เปนตน มีลักษณะการแสดงผลเปนระนาบ 

    (6.3.2) ซุม/แผง: สิ่งปลูกสรางที่มีโครสรางเบาถอดประกอบ และมี

ปริมาณมาก เชน แผงชายของ ซุมขายของ และเตนท เปนตน โดยในกลุมน้ีจะถูกนําไปต้ังราคา และ

ขายในฟเจอรการเชา และจองรานคา (Booth Reservations) ตอไป มีลักษณะการแสดงผลเปน

ระนาบ 

Ref. code: 25605916030082XVT



109 

 

    (6.3.3) เวที: เวทีหรือพ้ืนที่จัดการแสดงในงาน มีลักษณะการ

แสดงผลเปนระนาบ 

    (6.3.4) ควบคุมงาน: จะครอบคลุมสวนบริหารจัดการภายในงาน 

และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในงาน เชน หองนํ้า หองพยาบาล หองควบคุม จุดลงทะเบียน และ

โกดัง เปนตน มีลักษณะการแสดงผลเปนระนาบ 

    (6.3.5) ปาย: ในกลุมน้ีจะแบงออกเปน 2 ประเภทคือปายบอกทาง 

และปายทั่วไป โดยจะแสดงผลเปนสัญลักษณบอกทิศทางสําหรับปายบอกทางเพ่ือใชในการออกแบบ

เสนทางภายในงาน 

    (6.3.6) ตนไม: ในกลุมน้ีจะแบงออกเปน 2 ประเภทไดแกตนไมเดิม 

และตนไมที่นํามาปลูกใหมสําหรับงานอีเวนทที่จัด มีลักษณะการแสดงผลเปนผลเปนระนาบรูปแบบ

วงกลม 

    (6.3.7) อ่ืน ๆ: เปนกลุมทั่วไปที่ผูใชงานสามารถกําหนดเองได 

วัตถุที่วางลงบนผังมีความสามารถในการกรอกขอมูลในแตละวัตถุเพ่ือเก็บขอมูล เชน ช่ือ ความกวาง 

ความยาว พ้ืนที่ และคําอธิบาย เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือใหวัตถุทุกช้ินสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลได 

 
ภาพที่ 15 การแสดงผลฟเจอรการออกแบบผังงานอีเวนท 
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   (6.4) สวน D 

   เปนสวนของการวิเคราะหขอมูลจากการวางผัง โดยมีการวิเคราะห ดังน้ี 

    (6.4.1) การวิเคราะหจํานวน: เปนการวิเคราะหจํานวนของวัตถุที่

วางลงไปบนผังวามีจํานวนเทาใด เพ่ือใชในการประเมินคาใชจายหรือประเมินดานตาง ๆ ( แผนภูมิ 

D1, ภาพที ่16) 

    (6.4.2) การวิเคราะหสัดสวน: เปนการวิเคราะหสัดสวนพ้ืนที่ใน

การวางวัตถุภายในงาน โดยในอนาคตเมื่อมีการจัดงานอีเวนทจํานวนมาก ๆ สะสมกันจะสามารถ

นํามาวิเคราะห สัดสวนของงานอีเวนทในแตละประเภทได เพ่ือใชในการประเมินบางอยาง ( แผนภูมิ 

D2, ภาพที่ 16) 

    (6.4.3) การวิเคราะหพ้ืนที่วางตอบุคคล: เปนการวิเคราะหความ

หนาแนนภายในงานดวยการนําพ้ืนที่งานทั้งหมดลบดวยพ้ืนที่ ๆ ถูกใชงานจากการวางผัง แลวนําพ้ืนที่

ที่เหลือหารดวยจํานวนคนเพ่ือหาพ้ืนที่วางรอบ ๆ ตัวคน ( แผนภูมิ D3, ภาพที่ 16) 

 

 
ภาพที่ 16 สวนประกอบ A B C และ D 

 

(7) ฟเจอรการบริหารจัดการ (Event Management) 

 ฟเจอรการบริหารจัดการเปนฟเจอรที่สามารถใชงานไดเมื่อมีการวางผังงาน

อีเวนทเรียบรอยแลว โดยในสวนของฟเจอรน้ีจะออกแบบมาเพ่ือการวางแผนการลวงหนาเพ่ือใหทุก

ฝายงานที่ทําหนาที่รวมกัน สามารถเขาใจไดตรงกัน เชน แผนปฐมพยาบาลจําเปนตองลําเลียงผูปวย
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ไปทางใด เพ่ือใหเร็วที่สุด พ้ืนที่จอดรถพยาบาลเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เปนตน ซึ่งฟเจอรการบริหาร

จัดการ (ภาพที่ 17) มีสวนประกอบดังน้ี 

 
ภาพที่ 17 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการบริหารจัดการ 

 

   (7.1) สวน A 

    เปนสวนของเครื่องมือการวาดวัตถุหรือเสนทางลงบนผัง โดยมี

ประเภทดังน้ี 

    (7.1.1) แผนอัคคีภัย: จะประกอบดวยวัตถุ และเสนทางในการ

ออกแบบแผนอัคคีภัย ไดแก เสนทางหนีไฟ ตําแหนงถังดับเพลิง จุดจอดรถดับเพลิง จุดทางออก

ฉุกเฉิน และพ้ืนที่รวมพล 

    (7.1.2) แผนปฐมพยาบาล: จะประกอบดวยวัตถุ และเสนทางใน

การออกแบบแผนปฐมพยาบาล ไดแก เสนทางลําเลียงผูปวย จุดจอดรถพยาบาล จุดขุดปฐมพยาบาล

ฉุกเฉิน 

    (7.1.3) แผนปฏิบัติงาน: ตําแหนงของเจาหนาที่ที่ประจําการแตละ

ฝาย เพ่ือเปนการวางแผนวาจะตองใชเจาหนาที่บริเวณใดบาง และเพ่ือใหสะดวกตอการติดตอ 

    (7.1.4) การกั้นพ้ืนที่ : ในบางครั้งอาจจําเปนที่จะตองกั้นพ้ืนที่

บางสวน เพ่ือปองกันบุคคลภายนอกเขามาในสวนที่ไมตองการเขามาในพ้ืนที่ควบคุมภายในงาน หรือ 

การก้ันเสนทางเพ่ือควบคุมการเดินของผูเขาชม ซึ่งประเภทของสิ่งที่นํามาก้ันจะสงผลตอความรูสึกที่

แกตางกัน โดยสามารถแบงประเภทของการกั้นไดดังน้ี รั้ว ดายแดงกํามะหยี่ เชือก 
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    (7.1.5) การสัญจร: เปนการออกแบบเสนทางหรือการสัญจร 

(circulation) ภายในงานอีเวนท เพ่ือใหการสัญจรภายในงานเปนไปอยางมีระบบ และไมกีดขวางซึ่ง

กัน และกัน โดยสามารถแบงกลุมเสนทางการสัญจรได ดังน้ี ขนสงสินคา พนักงาน ผูเขาชมงาน 

รถยนต นักแสดง 

    ซี่งวัตถุหรือเสนทางแตละอยางสามารถกรอกขอมูลช่ือ ช่ือแผน 

ผูรับผิดชอบสวนน้ี และคําอธิบาย โดยในวัตถุบางประเภทจะมีขอมูลดานเวลาใหกรอก เพ่ือนําขอมูล

สวนน้ีไปประมวลผลตอไป 

 
ภาพที่ 18 การแสดงผลฟเจอรการบริหารจัดการ 

 

   (7.2) สวน B 

    เปนสวนการจัดอันดับของแผนโดยในการจัดงานอีเวนทบางครั้ง

อาจมีการเสนอแผนที่แตกตางกันในหลาย ๆ รูปแบบหรือมีแผนสํารอง โดยผูใชงานสามารถโหวตแผน

ในแตละประเภทได เพ่ือหาขอสรุปในความคิดที่แตกตางกัน หรือจัดลําดับความสําคัญของแผน 
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ภาพที่ 19 สวนประกอบ A และ B 

 

(8)  ฟเจอรการเชา และจองรานคา (Booth Reservations) 

   ฟเจอรการเชา และจองรานคาเปนฟเจอรที่ออกแบบเพ่ือตอบสนองการใช

งานดานการจองรานคาหรือเชาพ้ืนที่ภายในงานอีเวนท ซึ่งหนาตางน้ี (ภาพที่ 20) จะออกแบบสําหรับ

ผูใชงานประเภทผูขาย(seller) โดยมีสวนประกอบดังน้ี 

 
ภาพที่ 20 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการเชา และจองรานคาสําหรับผูใชงานแระเภทผูขาย 
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   (8.1) สวน A 

    สวนการปรับเปลี่ยนแสดงผลของแผนผังโดยจะแบงเปน 2 

ประเภท คือ 

    (8.1.1) โซนรานคา: เปนการแสดงผลเพ่ือใหเห็นถึงสถานะการจอง

โดยจะแบงใหเห็นสีของโซนที่ชัดเจน และสถานะในแตละโซนไดแก ยืนยันการจอง และจายเงิน 

(confirm) จอง (reservation) และรานคาหรือพ้ืนที่คงเหลือ (remain) 

    (8.1.2) ประเภทสินคา: เปนการแสดงผลใหเห็นถึงงรานคาที่ยืนยัน

การจอง และจายเงินเรียบรอยแลวในรูปแบบของประเภทของรานคา เพ่ือใหเห็นภาพรวมของงาน ซึ่ง

อาจจะชวยในดานการตัดสินใจ เพ่ือปรับเปลี่ยนโซนพ้ืนที่เพ่ือแยกประเภทรานคาภายหลัง 

   (8.2) สวน B 

    เปนสวนสรุปผลขอมูลของสถานะ และประเภทรานคาภายในงาน

รวมถึง ปริมาณเงินที่ไดรับ คาดวาจะไดรับ และที่ตองการ เพ่ือใชประเมินยอดเงินที่ควรจะได และ

สามารถนําเงินสวนน้ีไปบริหารจัดการในดานอ่ืนกอนได 

 
ภาพที่ 21 สวนประกอบ A และ B 

 

    ในส วนผู ใ ช ง านประ เภทผู เ ข า ร วม ง าน  (exhibitor) จะมี

สวนประกอบดังน้ี (ภาพที ่22) 
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ภาพที่ 22 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการเชา และจองรานคาสําหรับผูใชงานประเภทผูเขารวมงาน 

 

   (8.3) สวน A 

    การจองรานคา (ภาพที่ 23) จะทําไดโดยการเลือกรานคาหรือพ้ืนที่

ขายที่มีสีพรอมกรอกรายละเอียดลงไป และกดจองรานคา โดยแถบขอมูลการจองจะปรากฏที่สวน A 

ซึ่งเปนสถานะการยืนยันการจองดวยการชําระคาจองดวยการสงหลักฐานการโอนเงินหรือเช่ือมโยงไป

ยังบริการชําระเงินออนไลน โดยการจองน้ันจะคงสถานะไว 1-2 วันหลังจองหรือแลวแตผูขายจะ

กําหนด  

 
ภาพที่ 23 การแสดงผลของฟเจอรการเชา และจองรานคา 
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   (8.4) สวน B 

    จะมีการลดทอนขอมูลดานการขายออกใหเหลือเพียงรานคาหรือ

พ้ืนที่ที่จองกับยังไมไดจอง เน่ืองจากผูเขารวมงานไมควรเห็นยอดที่จองแตยังไมจายเงิน เน่ืองจากถา

เห็นยอดน้ีในปริมาณมากจะสงผลตอการตัดสินใจในการจายเงินของผูเขารวมงาน  

 
ภาพที่ 24 สวนประกอบ A และ B 

(9)  ฟเจอรการติดต้ัง และรื้อถอน (Installation and Demolition) 

  ฟเจอรการติดต้ัง และรื้อถอนเปนฟเจอรที่ออกแบบเพ่ือชวยในการสื่อสารดานการ

ขนยายสิ่งของภายในงาน การติดติดต้ัง และการรื้อถอน โดยมีสวนประกอบดังน้ี 

 
ภาพที่ 25 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการติดต้ัง และรื้อถอน 
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   (9.1) สวน A  

    เปนสวนที่ใชเปดปดเลเยอร (layer) ของขอมูลโดยมีการดึงขอมูล

จากฟเจอรการบริหารจัดการมาประกอบดวยเน่ืองจากการวางแผนเสนทางขนยายน้ันจําเปนที่จะตอง 

เห็นการใชงานพ้ืนที่ภายในงาน ในสวนของแถบดานลางจะเปนแถบเวลาซึ่งวัตถุบางชนิดในฟเจอรการ

บริหารจัดการจะมีขอมูลที่เกี่ยวของกับเวลา และเมื่อปรับแถบดานลางจะแสดงผลสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชวงเวลาน้ัน เชน เวลา 11.00 จะมีที่ก้ันในงานแตหลังจาก 12.00 เปนตนไปจะไมมีที่ก้ันอยู เปนตน 

โดยการใสขอมูล (ภาพที่ 26) จะทําไดโดยการเลือกวัตถุที่อยูบนผังจะมีกลองขอความสีขาวเดงขึ้น 

พรอมทั้งกรอกขอมูล ทางออกหรือทางเขาที่จะขนยาย ลําดับในการติดต้ังหรือรื้อถอน สถานะการ

ทํางาน และสามารถเพ่ิมเสนทางการขนยายดวยการกดปุมสีเขียว และวาดเสนทางลงบนผัง 

 
ภาพที่ 26 การแสดงผลของฟเจอรการติดต้ัง และรื้อถอน 

 

   (9.2) สวน B 

    เปนสวนที่ปรับเปลี่ยนชวงการทํางานวาเปนชวงติดต้ังหรือรื้อถอน 

   (9.3) สวน C 
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    เปนตารางแสดงผลลําดับการขนยายในการติดต้ังหรือรื้อถอน

ภาพที่ 27 สวนประกอบ A B และ C 

 

   สําหรับผูใชประเภทผูรับเหมาบริการดานตาง ๆ (Supplier) จะเปนผูที่ใช

งานขอมูลสวนน้ีเปนหลักในสวนของการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ไมแตกตางกับผูใชงาน

ประเภทผูออกแบบ และจัดการผัง (Layout Planner) เพียงแตไมสามารถแกไขขอมูลได 

 
ภาพที่ 28 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการติดต้ัง และรื้อถอนสําหรับผูใชงานประเภทผูรับเหมา

บริการดานตาง ๆ  
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(10)  ฟเจอรการแจงเหตุ (Report) 

 ฟเจอรการแจงเหตุเปนฟเจอรที่ออกแบบเพ่ือการสื่อสารในชวงที่งานอีเวนท

จัดแสดง ซึ่งเปนชวงที่มีปญหาเกิดขึ้นไดสูง การออกแบบระบบที่สามารถชวยใหการสื่อสารระหวาง

เจาหนาที่ฝายงานที่เขามาแกไขไดในระยะเวลาสั้น ๆ จะสงผลกระทบตองานอีเวนทไดนอย ซึ่งฟเจอร

น้ีจะออกแบบมาเพ่ือผูใชงานประเภทเจาหนาที่ (staff) โดยเจาหนาที่ที่ใชงานฟเจอรน้ีจะมีอยู 2 สวน

ดวยกันไดแก เจาที่หนางาน (on site staff) ที่อยูในงานทําหนาที่สงปญหา และวิธีแกไข และ 

เจาหนาที่ประสานงาน (monitor staff) ทําหนาที่ตรวจสอบปญหา และติดตอฝายงานตาง ๆ เพ่ือให

เขาไปแกไขในพ้ืนที่ที่เกิดปญหา โดยเมื่อลงช่ือเขาใชจากหนาแรกจะเขาสูหนาใหเลือกวาตอนน้ีทํา

หนาที่อะไร (ภาพที ่29)  

 
ภาพที่ 29 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการแจงเหตุ 

 

   (10.1) เจาหนาที่หนางาน (On site staff) 

    เจาที่หนางานจัดงานสามารถใชงานผานมือถือไดเพ่ือความสะดวก

ในการทํางาน โดยเมื่อกดเลือก on site staff จะเขามาสูหนาตางสรุปปญหา (A, ภาพที่ 4.31) โดยจะ

สรุปปญหาที่สงไปวาไดรับการแกไขหรือไม เปนจํานวนกี่ขอ รวมถึงปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงาน

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของปญหาที่เกิดขึ้น หากกดปุมสรุปผลปญหาจะสามารถเขาไปดูปญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งหมด (B, ภาพที่ 30) ไดโดยมีรูปแบบการแสดงผลแบบเดียวกันกับฟเจอรแผงควบคุม และเมื่อกด

ปุมรายงานปญหาจะเขาสูหนาตางการรายงานปญหา (C, ภาพที ่31)  
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ภาพที่ 30 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการแจงเหตุ 

    ในหนารายงานปญหา (C, ภาพที่ 4.33) จะเห็นสีที่แสดงผล 5 สีที่

แสดงผลในผัง ไดแก 

    สีเทา หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังไมเคยเกิดปญหา 

    สีเขียว หมายถึง พ้ืนที่ที่เคยมีปญหาแตไดรับการแกไขแลว 

    สีเหลือง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีปญหาเกิดขึ้นในระดับทั่วไป 

    สีสม หมายถึง พ้ืนที่ที่มีปญหาเกิดขึ้นในระดับเรงดวน 

    สีแดง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีปญหาเกิดขึ้นในระดับเรงดวนพิเศษ 
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ภาพที่ 31 การแสดงผลของฟเจอรการแจงเหตุ 

 

    ในการรายงานปญหาสามารถทําไดดวยกดลงบนวัตถุสีเทาจะขึ้น

คําวา “รายงาน” เมื่อกดปุมที่เดงขึ้นจะนําไปสูหนาการรายงานปญหา (D, ภาพที่ 32) หรือ สามารถ

แจงปญหาดวยภาพถายโดยสามารถกดปุมกลองถายภาพดานลางจะเขาสูโหมดกลองถายภาพในมือ

ถือ และเมื่อทําการถายภาพเสร็จจะนําเขาสูหนารายงานปญหา โดยในสวนของภาพถายผูใชงาน

จําเปนที่จะตองเปดสัญญาณ GPS และระบบ GPS Tag ในโหมดถายภาพดวยเพ่ือใหรูปภาพที่ถายน้ัน

บันทึกขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรไว เพ่ือนําไปคํานวณหาพิกัดของภาพที่ถาย และแสดงผลเปนจุดบน

แผนผัง ซึ่งในหนาตางของการรายงานปญหา (D, ภาพที่ 32) จะสามารถกรอกช่ือปญหา รายละเอียด 

และกําหนดความเรงดวนของปญหาที่จะแบงออกได 3 ระดับไดแก  

    ปญหาทั่วไป หมายถึง ปญหาที่มีผลกระทบตองานไมรุนแรง

สามารถรอได เชน การทิ้งขยะไมเปนที่ ของที่ระลึกหมดช่ัวคราว ดอกไมตกแตงเหี่ยว เปนตน 

    ปญหาเรงดวน หมายถึง ปญหาที่สงผลกระทบตอบุคคลหรือ

บางสวนของงาน แตไมสงผลกระทบรายแรงตองาน เชน ไฟฟาไมติดในรานคาเชาหมายเลขหน่ึง ซุม

จัดแสดงเล็กมีการชํารุดบางสวน เปนตน 

    ปญหาเรงดวนพิเศษ หมายถึง ปญหาที่เกิดขึ้นแลวมีผลกระทบตอ

ภาพรวมของการดําเนินการของงานอีเวนท เชน ปญหาลําโพงเสีย ปญหาไฟฟาในงานไมติด ปญหานํ้า

ไมไหล เปนตน 
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    ในการสงรายงานแกไขใหกดลงบนวัตถุหรือจุดที่มีปญหาจะขึ้นคํา

วา “แกไข” และเมื่อกดเขาไปจะเขาสูหนาตางการรายงานแกไข (E, ภาพที่ 32) ผูใชจะสามารถกรอก

ขอมูลรายละเอียดของการแกไขปญหาได ในสวนของช่ือผูแจงจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากบัญชีผูใชที่ลง

ช่ือเขาใชอยู 

 
ภาพที่ 32 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการแจงเหตุ 
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   (10.2) เจาหนาที่ประสานงาน (Monitor staff) 

    ทําหนาที่ในการตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นตลอดการจัดงานโดยจะ

ใชงานผานคอมพิวเตอร โดยมีสวนประกอบดังน้ี (ภาพที่ 33)  

 
ภาพที่ 33 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการแจงเหตุ 

 

    (10.2.1) สวน A  

     เปนสวนทําเนียบขอมูลการติดตอ เพ่ือใหสะดวกแกการ

แระสานงานไปยังฝายงานตาง ๆ ใหลงไปแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่เกิดปญหา พรอมทั้งมีสวนของ

บันทึกยอยสําหรับการพิมพขอมูลยอ ขณะสนทนา (ภาพที ่34) 

    (10.2.2) สวน B 

     เปนสวนสรุปผลภาพรวมของปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดย

ในเน้ือหาของปญหาที่แสดงสามารถบงบอกถึงระยะเวลาในการแกไขปญหา เวลาที่แจง เวลาที่แกไข  

(ภาพที่ 4.36) โดยในขอมูลสวนน้ีเมื่อจบงานอีเวนทสามารถนํามาประเมินจัดงานดานปญหาที่เกิดขึ้น

พรอมวิธีแกไข เพ่ือพัฒนาการจัดงานอีเวนทในครั้งตอไป 
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ภาพที่ 34 สวนประกอบ A 

 
ภาพที่ 35 สวนประกอบ B และ C 
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(11)  ฟเจอรการสรุปผล (Summary) 

 ฟเจอรการสรุปผล (ภาพที่ 36) เปนฟเจอรที่ออกแบบมาเพ่ือสรุปผลขอมูล

ทั้งในแตละฟเจอรเมื่อจบงานออกมาในรูปแบบของ PDF ซึ่งผูใชงานสามารถที่จะเลือกไดวาจะทําการ

สรุปเน้ือหาในฟเจอรใดออกมาบาง 

 
ภาพที่ 36 สวนตอประสานกับผูใชฟเจอรการสรุปผล 
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ภาคผนวก ข 

แบบถอบถามประสิทธิภาพ และแบบสัมภาษณ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศดวยแบบสัมภาษณ 
 

  การประเมินประสิทธิภาพของตนแบบระบบสารสนเทศดวยแบบสัมภาษณจะทําการ

ประเมินดวยการนําตนแบบระบบสารสนเทศไปใหกับกลุมตัวอยางที่มีความเก่ียวของกับการจัดงานอี

เวนทจํานวน 3 คน ทดลองใชงาน และประเมินผลดวยแบบสัมภาษณ 

 

ช่ือ-นามสกุล บริษัท/สังกัด 
ลักษณะงานหรือความเช่ียวชาญที่เก่ียวของ

กับงานอีเวนท 

นายธาริต บรรเทิงจิตร 
บริษัท มอ แอนด 

ฟารมเมอร จํากัด 

- การพัฒนาระบบจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ยาน  

- การจัดการขอมูลงานอีเวนท  

- การออกแบบผังนิทรรศการ 

นายภาสุร นิมมล 
บริษัท มอ แอนด 

ฟารมเมอร จํากัด 

- การออกแบบผังงานอีเวนท และนิทรรศการ  

- การจัดการขอมูลงานอีเวนท 

นางสาวปริชานันท แนนหนา WHOOP - การจัดการ และควบคุมงานอีเวนท 

   

  การสรุปผลสัมภาษณจากนายธาริต บรรเทิงจิตร 

   (1) ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนท 

    (1.1) คําถามเมื่อกดปุม “ขอบเขตไซต” ซึ่งมีเน้ือหาวา “ขอบเขต

งานไดถูกกําหนดแลวตองการที่จะกําหนดใหมหรือไม?” มีความกํากวมไมสามารถแนใจไดวากดปุม

แลวจะเกิดอะไรขึ้นจะลบของเกาถาวร หรือจะสรางใหมโดยไมลบของเกา นอกจากน้ันปุม “ใช” เปน

สีเขียวสงผลใหเชิญชวนผูใชงานมากด มีโอกาสที่ขอบเขตเกาจะโดนลบโดนถาวรโดยไมต้ังใจ และไม

สามารถแกไขได 

    (1.2) สีของวัตถุบางชนิดเมื่อนํามาวางใกลกันแลวเกิดความสับสน

เน่ืองจากมีสีที่ใกลกัน และการมีสีที่หลากหลายจนเกินไปอาจสงผลใหการเขาใจในขอมูลติดขัด

เน่ืองจากจําเปนตองใชเวลาทําความเขาใจกอน 

    (1.3) การสรางวัตถุใหมจะเกิดขึ้นของวัตถุบริเวณก่ึงกลางหนาจอ

โดยไมมีสัญลักษณหรือขอความใด ๆ บอก ทําใหผูใชงานไมรูวาวัตถุถูกสรางใหมที่ใด 
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    (1.4) ในการสรางขอบเขตไซตควรลดขั้นตอนการสรางลงดวยการ

นําปุม“ประมวลผล” ออกเน่ืองจากจะชวยใหใชงานไดสะดวกมากขึ้น นอกจากน้ีขอบเขตไซตควร

แกไขได 

    (1.5) ตําแหนงของการแสดงผลพิกัดทางภูมิศาสตรในวัตถุแตละช้ิน

ควรจะอยูใน แถบขอความที่แสดงผลเมื่อทําการเลือกวัตถุ โดยอาจจะเปนปุมเล็ก ๆ เมื่อกดจะ

แสดงผลเปนขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตร 

    (1.6) ควรใหผูใชงานสามารถกําหนดราคาของวัตถุตาง ๆ ไดเลย 

เพ่ือใหผูใชงานเห็นปริมาณคาใชจายพรอม ๆ กับการวางผัง 

    (1.7) การแสดงผลของแผนภูมิ หากมีขอมูลที่เปนตารางมากับกับ

ดวยอาจทําใหผูใชงานเขาใจไดมากขึ้น 

    (1.8) การหมุนวัตถุควรอางอิงจากจุดศูนยกลางของวัตถุ 

    (1.9) การลากเลื่อน ไมสะดวกเทาที่ควรจะเปน 

    (1.10) ควรมีการปรับปรุงการปองกันขอมูลผิดพลาดเขาสู

ฐานขอมูลหรือขอผิดพลาดบางอยางเมื่อทําการแกไข สราง หรือลบ วัตถุ 

    (1.11) การใชงานวัตถุประเภทเสนทาง และขอบเขตไซตยังมีความ

ซับซอนในการสราง และไมสามารถแกไขได ทําใหใชงานไมสะดวกเทาที่ควร 

    (1.12) ในดานการตอบสนองการใชงานภาพรวมถือวาอยูในเกณฑ

ดี 

    (1.13) แถบเมนู และการใชงานตาง ๆ สามารถเขาใจไดในระดับ

หน่ึง แตถาหากมีการลดทอนปุมในขั้นตอนตาง ๆ ใหนอยลงกวาน้ีอาจชวยใหผูใชงานสามารถเรียนรู 

และเขาใจไดงายขึ้น 

    (1.14) การจัดหมวดหมูถือวาสื่อสารออกมาไดเขาใจงาย 

    (1.15) ควรเพ่ิมระบบการคัดลอกทําซ้ําเพ่ือใหสะดวกในการใชงาน 

    (1.16) ในสวนของการวิเคราะหขอมูลอาจมีการนําเกณฑหรือ

ทฤษฎีบางอยางที่เก่ียวของกับสัดสวนพ้ืนที่เขามาชวยวิเคราะหจะทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น เชน จํานวนหองนํ้าตอพ้ืนที่ทั้งหมดในการจัดงานรวมถึงระยะหางระหวางหองนํ้าแตละจุด จํานวน

หองพยาบาลที่จําเปนตองมีตอจํานวนผูเขาชมงาน เปนตน โดยรายละเอียดยอย ๆ เหลาน้ีจะถูกนํามา

ประมวลผล และแสดงผลใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผังวามีประสิทธิภาพในขั้นใดเปนแผนภาพ 
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   (2) ฟเจอรการแจงเหตุ 

    (2.1) ในสวนของการรายงานปญหาควรมีช่ือของปญหากํากับ

สัญลักษณที่ใหกด เพ่ือใหผูใชสามารถทําความเขาใจไดโดยไมตองจดจํา 

    (2.2) การแสดงผลของตนไมควรเปนสี เทาเ น่ืองจากลําดับ

ความสําคัญไมไดแตกตางกับวัตถุอ่ืน ๆ บนผัง 

    (2.3) ปญหาที่แกไขเรียบรอยแลวไมจําเปนตองแยกระดับสี

เน่ืองจาก การใชสีที่มากเกินไปอาจทําใหผูงานสับสน หากลดทอนใหนอยลงจะงายตอการเขาใจ 

    (2.4) เมื่อกําหนดตําแหนงของจุดบนแผนที่ ควรนําไปสูขั้นตอน

ตอไปไดเลย ไมจําเปนตองมีการกดปุมอีกครั้งหน่ึง จะชวยใหการใชงานสะดวกมากขึ้น 

    (2.5) ปญหามีการแบงประเภทไวเรียบรอยแลว ฉะน้ันควรนํามา

แสดงผลดวยเพ่ือใหเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น โดยควรแสดงผลในรูปแบบของ Stacked Bar Graph 

เพ่ือใชในการเทียบสัดสวนของปญหาที่เกิดขึ้น 

    (2.6) เพ่ือใหการติดตอประสานงานเปนไปอยางราบรื่นมากย่ิงขึ้น

อาจมีการพัฒนาในสวนของการแนะนํารายช่ือติดตอ เชน เมื่อกดแจงปญหาไฟดับจะขึ้นรายช่ือติดตอ

ที่คาดวาจะเก่ียวของกับการแกไขปญหาไฟดับใหทันที เปนตน หรืออาจมีการสงขอความอัตโนมัติไป

ยังฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

    (2.7) เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถรับรูปญหาไดทันทีควรมีระบบแจง

เตือนใหมือถือสั่นหรือสงเสียง  

   (3) ฟเจอรการสรุปผล 

    (3.1) การแสดงผลขอมูลควรเปดปดเลเยอร (layer) ใหขอมูล

ซอนทับไดกันเพ่ือใชในการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบขอมูล ฉะน้ันปรับเปลี่ยนคาควรใชงานจะรูปแบบ

เช็คบ็อก (checkbox) มากกวาเรดิโอ (radio)  

    (3.2) แถบเครื่องมือที่ใชในการเปดปดเลเยอรควรจะแยกกับการ

พิมพ เพ่ือใหไมเกิดความสับสนในการใชงาน 

    (3.3) เมื่อกดปุม “พิมพ” ควรเปดหนาตางขึ้นไมในแท็บ (tab) ใหม

เพ่ือไมใหรบกวนการทํางานเดิม 

Ref. code: 25605916030082XVT



135 

 

    (3.4) ในระหวางจัดงานอาจมีการนําเซนเซอร (sensor) ไปติดต้ัง

ตามจุดตาง ๆ เพ่ือใชในการเก็บสถิติ และประเมินผล เพ่ือจัดการปญหาวันตอวัน เชน ปริมาณขยะที่

ทิ้งตลอดทั้งวันของถังขยะแตละจุด เพ่ือนําไปคาดการวาในวันตอไปบริเวณจุดน้ันจะมีการทิ้งขยะมาก 

และจําเปนจะตองจัดหาถังขยะไปเพ่ิม หรือ การน่ังเกาอ้ีในบางพ้ืนที่มีการใชงานมากแตอีกพ้ืนที่หน่ึง

คอนขางนอย ในวันตอมาจึงทําการขนยายเกาอ้ีมายังจุดที่มีความตองการใชงานมาก 

 

   (4) ภาพรวมของระบบ 

    (4.1) สวนตอประสานกับผูใชมีความงายสําหรับคนทั่วไปในระดับ

หน่ึง 

    (4.3) การแสดงผลขอมูลในรูปแบบทันทัน (real time) จะชวยให

ผูใชงานเห็นขอมูลลาสุดตลอดเวลา นํามาสูการทํางานรวมกันได 

    (4.4) ระบบสารสนเทศมีศักยภาพที่เพียงพอจะเปนฐานขอมูลหาก

มีการพัฒนาใหจัดการอยางเปนระบบมากขึ้น และในอนาคตหากมีการใชงานจริงควรมีผูดูแลระบบ

เพ่ือทําหนาที่ในการจัดการขอมูล 

    (4.5) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการนํา

ขอมูล ตลอดกระบวนการจัดงานอีเวนทต้ังแตขั้นออกแบบ การจัดงาน และหลังจัดงาน มาประเมินผล

การจัดงานไดซึ่งชวยลดระยะเวลาในการสรุปขอมูลหลังจากจบงานไดรวดเร็ว และเปนการลด

คาใชจายในการที่ตองจัดจางคนใหมาทํางานดานเอกสารได 

    (4.6) การสรุปผลในรูปแบบเอกสารมีศักยภาพที่จะเปนแฟมสะสม

ผลงานเพ่ือใชในการติดตอประสานงานกับผูวาจางหรือผูสนับสนุนงานได 

    (4.7) ควรปรับปรุงสวนตอประสานกับผูใชใหเสถียรมากกวาน้ีทั้ง

ในดานการปรับแตงคาตาง ๆ และ ปุมกด 

    (4.8) การรับสงขอมูลควรมีระบบกรองขอมูลเ พ่ือใหไม เ กิด

ขอผิดพลาดระหวางการใชงาน 
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   การสรุปผลสัมภาษณจากนายภาสุร นิมมล 

   

   (1) สวนตอประสานกับผู และการแสดงผลโดยภาพรวมมีความเขาใจไดงาย 

แตถาหากมีการปรับปรุงในเรื่องของสี และสัญลักษณ ในการแสดงผลวัตถุแตละชนิดจะชวยใหทํา

ความเขาใจไดงายขึ้น  

   (2) การจัดหมวดหมูของขอมูลมีความชัดเจนดี ยกเวนวัตถุประเภทปาย

บอกทางที่มีการแสดงผลเปนสัญลักษณลูกศร ผูใชงานอาจไมเขาใจวาเปนปายเน่ืองจากเหมือนสัญ

ลักษณที่ใชบงบอกทิศทางการสัญจรมากกวา ซึ่งอาจทําใหเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดได นอกจากน้ีอาจ

มีการเพ่ิมเติมหมวดหมูที่ผูใชงานสามารถปรับแตงคาดวยตนเองได 

   (3) สําหรับการใชงานทั่วไปถือวาใชไดในระดับหน่ึง แตยังคงตองมีการ

ปรับปรุงตอไป โดยเฉพาะการสรางวัตถุใหมลงบนแผนผังซึ่งจะถูกสรางบริเวณก่ึงกลางหนาจอ ซึ่ง

บางครั้งผูใชงานอาจจะไมทราบวาวัตถุไดมีการสรางแลวเน่ืองจากไมมีสัญลักษณหรือสิ่งที่บงบอกวา

วัตถุน้ีถูกสรางขึ้นมาแลว หากมีการปรับปรุงใหวัตถุติดไปกับเมาส และผูใชสามารถเลือกตําแหนงวาง

ไดเองจะดีมากขึ้น  

   (4) วัตถุประเภทเสนทางควรมีการปรับปรุงใหใชงานไดเสถียรกวาน้ี 

เน่ืองจากตอนน้ียังมีความซับซอนในการใชงานอยูมาก ถาหากผูใชงานที่ไมชินจะใชงานไมสะดวก 

   (5) การใชงาน ณ ตอนน้ีถือวามีความรวดเร็วดีแตหากมีการใชขอมูลใน

ปริมาณมากตอไปในอนาคตจะสงผลใหความเร็วในการทํางานลดลงหรือไม เน่ืองจากในการจัดงานอี

เวนทบางงานจําเปนตองมีขอมูลที่มีรายละเอียดสูง ซึ่งอาจทําใหความรวดเร็วในการใชงานลดลง 

   (6) ระบบสารสนเทศสามารถชวยใหผูใชงานหลาย ๆ ฝายเสนอความ

คิดเห็น และแกไขแผนผังไปพรอม ๆ กันได แตถามีการเพ่ิมเติมขอมูลที่เปนตัวเลขหรือสถิติมา

ประกอบดวยจะชวยใหทุกฝายสามารถเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อสารตรงกัน 

   (7) หากมีการพัฒนาใหแตละฟ เจอรสามารถรองรับการใชงานบน

แพลตฟอรมที่หลากหลายมากกวาน้ีจะชวยใหการทํางานน้ันราบรื่นมากขึ้น 

   (8) ระบบสารสนเทศมีความสามารถในการเปนฐานขอมูลได แตควรมีการ

พัฒนาในเรื่องชวงเวลาในการสรุปผล เชน อีเวนทจัดขึ้นในระยะเวลา 7 วัน ควรมีการสรุปปผลวันตอ

วันเพ่ือประเมินผล และปรับปรุงในวันตอไป เมื่อจบงานก็จะเปนการสรุปรวบยอดอีกครั้ง เปนตน ซึ่ง

ในระยะยาวอาจนําขอมูลที่เก็บสะสมมาประเมินผลตลอดทั้งปได 
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   (9) ฟเจอรการแจงเหตุสามารถชวยใหการประสานงานไดดี และคอนขางมี

ประโยชน หากมีการพัฒนาตออาจใหผูเขารวมงานสามารถเปนผูแจงเหตุไดดวยจะทําใหไดขอมูลที่

มากขึ้น 

   (10) การสรุปผลขอมูลควรมีการแยกประเภทผูรับขอมูล เน่ืองจากขอมูล

บางอยางจําเปนตองเปนความลับของทางองคกรไมสมควรจะเผยแพรใหผูรับขอมูลทั่วไป 

   (11)  ในการออกแบบวางผังในสวนของเจาของงานตองการเห็นมากที่สุด

คือขอมูลดานการเงินเปนหลัก ฉะน้ันควรจะมีการออกแบบใหเห็นสัดสวนของพ้ืนที่ขายกับพ้ืนที่ที่มี

การใชสอยทั่วไปเพ่ือใหเห็นยอดขายที่คาดวาจะไดรับ โดยเกณฑหรือเปาหมายของยอดขายอาจจะมา

จากเจาของงาน หรือการคาดการณของผูจัดงาน ซึ่งการวิเคราะหในลักษณะน้ีจะเปนสิ่งที่ชวยสราง

ความนาเช่ือถือใหกับการวางผังมากยิ่งขึ้น 

   (12) หากมีการพัฒนาตอในฟเจอรการแจงเหตุสามารถนําไปเช่ือมโยงกับ

กลองวงจรปดในงาน ทําใหเจาหนาที่ประสานงานที่ทํางานอยูหนาคอมพิวเตอร สามารถสังเกตการ

สถานการณไดทันที่ นอกจากน้ีหากนํากระบวนการการประมวลผลภาพ (Image processing) เขามา

ใชจะสามารถทําใหกลองแตละตัวสามารถเก็บขอมูลได 
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  การสรุปผลสัมภาษณจากนางสาวปริชานันท แนนหนา 

 

   (1) สวนตอประสานกับผูถือวามีความงายตอการใชงาน เมื่อเห็นครั้งแรกก็

เขาใจ และสามารถทดลองใชงานได 

   (2) การแสดงผลของแผนภูมิสามารถสื่อสารไดดี หากแตควรเพ่ิมจํานวน

รอยละของสิ่งที่อยูบนผังพรอมทั้งคาใชจายประกอบควบคูกันไป เพ่ือใหเห็นสัดสวนของคาใชจายที่

ตองเสียเปนคาใชจายในสวนใดมากที่สุด เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการวางผัง 

   (3) ในสวนของการแสดงผลสัดสวนพ้ืนที่ ณ ปจจุบัน (2561) อาจจะไมมี

ความจําเปนเทาที่ควรเน่ืองจากยังไมมีกฏหมายเพ่ือควบคุมพ้ืนที่การจัดงานอีเวนท แตหากมีการใช

การคํานวนพ้ืนที่บริเวณหนาเวทีเพ่ือหาสัดสวนพ้ืนที่กับปริมาณผูเขารวมงาน เพ่ือใชในการประมาณ

การจํานวนบัตรที่คาดวาจะขายได 

   (4) การจัดหมวดหมูถือวาเขาใจได แตสวนใหญการจัดงานอีเวนทมักจะ

ไมไดนําของเดิมมาใชใหม ทําใหการวางผังจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนหมวดหมูของวัตถุบนผังแบบ

งานตองาน 

   (5) ในการใชงานยังมีติดขัดอยูบางในการปรับแตงคา และทําซ้ํา  

   (6) การใชงานระบบถือวามีการตอบสนองไดรวดเร็ว  

   (7) ฟเจอรการออกแบบวางผังงานอีเวนทสามารถเปนเครื่องมือสื่อสารที่

ชวยลดระยะเวลาออกแบบวางผังงานอีเวนทในชวงการนําเสนอแบบหากมีการพัฒนาไดสมบูรณมาก

ย่ิงขึ้น เน่ืองจากในการทํางานจริงเมื่อทําการเสนอแบบจะตองกลับมาแกไขผังดวยโปรแกรมเชิง

สถาปตยกรรมซึ่งอาจใชเวลาในการแกไข แตถาหากใชระบบสารสนเทศคาดวาสามารถชวยใหการ

แกไขสามารถปรับแกไดทันที และชวยใหเจาของงาน สามารถเสนอความคิดหรือมีสวนในการวางผัง

ได 

   (8) ฟเจอรการแจงเหตุเปนฟเจอรที่จะเขามาชวยใหกระบวนการจัดการ

ปญหาหนางานดีขึ้นได เน่ืองจากวิธีที่ใชในปจจุบันคือการสื่อสารผานวิทยุสื่อสาร ซึ่งเจาหนาที่ทั้งหมด

จะตองสวมหูฟง คอยฟงการแจงเหตุตาง ๆ ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะถูกสื่อสารผานวิทยุสื่อสารทั้งหมด ทั้ง

ปญหาที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับเจาหนาที่คนน้ัน ๆ ทําใหเกิดการรับขอมูลมากเกินความจําเปน 

ฟเจอรการแจงเหตุจึงอาจมีสวนชวยใหการสื่อสารน้ันเขาถึงเจาหนาที่ที่จัดการปญหาน้ันโดยตรง และ

มีตําแหนงที่ชัดเจน 

   (9) ฟเจอรการสรุปผลสามารถเปนเครื่องมือที่ชวยในการสรุปผลไดดี 

เน่ืองจากเมื่อหลังจากจบการจัดงานอีเวนทจะมีการประชุมเพ่ือสรุปปญหา และขอแกไขตลอดการจัด
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งาน ซึ่งการสรุปดวยตัวบุคคลอาจทําใหขอมูลตกหลนไมครบตามที่ตองการ หากระบบน้ีสามารถใช

งานไดจริงจะชวยลดระยะเวลาในชวงสรุปผลไดดี และแมนยํามากขึ้น 

   (10) ฟเจอรการสรุปผลหากมีการใชงานจริง ควรมีการแยกประเภทขอมูล

ตามฝายงาน เน่ืองจากขอมูลบางอยางไมไดเปนขอมูลที่จําเปนตอฝายงานน้ัน ๆ รวมถึงขอมูลบางสวน

เปนขอมูลที่ไมสามารถเปดเผยไดทั่วไป 

   (11) หากมีการนําไปใชงานจริงควรพิจารณาเรื่องการคิดราคาใหมีความ

ยืดหยุนมากขึ้นเน่ืองจากในการจัดอีเวนทจะมีเรื่องระยะเวลาเขามาเก่ียวดวย เชน การเชาเตนทใน

ระยะเวลา 5 วัน วันที่ 1-2 จะคิดเต็มราคาวันที่ 3-5 จะคิดครึ่งราคา เปนตน  

   (12) การแสดงผลบนผังควรจะเปนสัญลักษณเพ่ือใหงายตอการสังเกต 

เน่ืองจากเวลาดําเนินการจริงจําเปนตองเห็น และเขาใจใหไดรวดเร็วที่สุด 

   (13) สถานะขอปญหานอกจากแกไข และความเรงดวนแลว ควรเพ่ิม

สถานะรอการซอมแซม เพราะบางครั้งจําเปนตองรออะไหลในระยะเวลาหน่ึง  

   (14) การแจงเหตุควรจะขยายขอบเขตไปถึงผูเขารวมงานที่มาออกรานคา

ดวย เน่ืองจากเวลาเกิดเหตุตาง ๆ ผูเขารวมงานจะไดมีชองทางที่ติดตอเพ่ือใหเขามาแกไขปญหาได

โดยตรง 

4.5 ควรเพ่ิมแถบเครื่องมื่อที่ใชสําหรับดูการแจงเหตุเปนชวงเวลา เชน ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเวลา 

20.00 – 23.00 มีปญหาอะไรเกิดขึ้นบาง เปนตน เพ่ือนํามาวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้น 

(15) การสรุปหากมีการสรุปปญหาใหละเอียดมากขึ้นจะสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมได เชน 

เกิดไฟฟาเสียเปนจํานวนบอยครั้งตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งอาจะเปนขอมูลที่ชวยตัดสินใจวาจะ

จางงานผูรับเหมารายน้ีตอหรือไม เปนตน
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