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บทคัดย่อ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 
ผ่าน Web Application เพ่ือเป็นเครื่องมืออีกหน่ึงทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ที่ก าลังตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนตัดสินใจ
ได้ง่ายข้ึนจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพข้อมูล  โดยระบบเป็นผู้เปรียบเทียบข้อมูลของอุปกรณ์ในด้านต่างๆ ตามที่
ผู้ใช้งานต้องการเปรียบเทียบแบบอัตโนมัติ และท าการเปรียบเทียบข้อมูลจากข้อมูลชนิดเดียวกันระหว่างอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้งานระบบต้องการเปรียบเทียบ จากเดิมผู้ที่ต้องการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนจะต้องศึกษาข้อมูลของสมาร์ทโฟนก่อน  จึง
จะสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนได้ หรืออาจจะต้องปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมาร์ทโฟนมา
เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน คณะผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดและรูปแบบการตัดสินใจจากวิธีการเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟน มาวิเคราะห์และออกแบบ  ให้ระบบสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แทนคนได้ คณะผู้วิจัยได้
ออกแบบระบบโดยเลือกใช้ภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรมและก าหนดเงื่อนไขต่างๆ และใช้ MySQL ในการจัดการ
ข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง  100 คนที่ใช้งาน
ระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application โดยสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน Web Application มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
4.35 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.61 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งด้านที่มีค่าระดับความพึง
พอใจมากที่สุดในความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานได้แก่ ด้านเน้ือหา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.39 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.60 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค าส าคัญ : ระบบช่วยในการตัดสินใจ/ระบบตัดสินใจ/ เว็บแอพพลิเคชัน 

 
Abscract 

The research team has studied the patterns and methods of developing a system to help in making 
decision to buy a smartphone via Web Application as an alternative tool to help those who are making 
decisions in buying for Smartphones make easier decisions based on data performance comparisons.  The 
system is comparing the data of the devices in various fields According to the users need to compare 
automatically And compare data from the same type of data between devices that the system users want to 
compare Previously, people who want to buy a smartphone must first study the information of a smartphone. 
So be able to compare the performance of the smartphone Or may need to consult a person who has 
expertise in smart phones to be a helper in making a decision to buy a smartphone.  The research team has 
brought the concepts and decision styles from how to buy a smartphone.  To analyze and design Allow the 
system to analyze the performance of the device on behalf of people.  The research team has designed the 
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system by choosing PHP language for programming and setting various conditions and using MySQL to manage 
data in the database. The research team has evaluated the satisfaction of users from a sample of 100 people 
who use the system to help decide on the purchase of a smartphone via Web Application. It can be concluded 
that the overall satisfaction of The use of the system to help make decision in buying a smartphone via the 
Web Application has an average of 4.35 and the standard deviation of 0.61, the satisfaction level is at The 
aspect that has the highest level of satisfaction in overall usage satisfaction is content, which has a total average 
of 4.39 and a standard deviation of 0.60 with a satisfaction level. Is at the highest level 
Keyword :  Decision support system / decision system / Web Application 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันมาก โดยเฉพาะการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ เพราะแต่ละ
บริษัทมีการแข่งขันกันมากท าให้ยากต่อการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อ ด้วยเหตุน้ีการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนจึงต้องมีเครื่องมือที่
ช่วยในการสนับสนุนในการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน  

เว็บไซต์เปรียบเทียบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ จากการเก็บข้อมูล
พบว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีหลายรุ่นหลายแบรนด์มากและไม่สามารถทร าบได้ว่ารุ่นไหนเป็นที่นิยม รุ่นไหนมี
ประสิทธิภาพดีกว่า ซึ่งการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในปัจจุบันจะเป็นการบอกกันปากต่อปากเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้ใช้ไม่ได้รับ
อุปกรณ์ตามความต้องการ  หรือผู้ซื้อจะต้องเสียเวลาในการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนท าให้ต้องใช้
เวลานานในการตัดสินใจ  
 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการให้บริการความสะดวกสบายในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนโดย
สามารถน าสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ที่ผู้ใช้สนใจมาเปรียบเทียบคุณสมบัติและประสิทธิภาพได้จากระบบ และสามารถ
เปรียบเทียบรายละเอียดอุปกรณ์ที่ ดีที่สุดในแต่ละด้านของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นได้   เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจ  
เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญาด้านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งในการพัฒนา
ระบบน้ีจะใช้ภาษา PHP เป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนา รวมไปถึงการออกแบบระบบและก าหนดเงื่อนไขในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์  และใช้ MySQL เป็นตัวจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล 
 
วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application  
2.เพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application 
3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ขอบเขตสถานที่ 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
2. ขอบเขตของระบบ 

                     1) ระบบสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีของอุปกรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 
                     2) จัดเก็บข้อมูลของสมาร์ทโฟนที่น ามาเปรียบเทียบได้และบอกข้อแตกต่างได้ 
  3) กรองข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ได้และแจ้งเตือนข้อมูลให้สมาชิกได้ 

3 ขอบเขตผู้ใช้ 
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    3.1 ผู้ดูแลระบบ 
  1) Login เข้าสู่ระบบ 
  2) เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของสมาร์ทโฟน 
  3) เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 
  4) เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  5) เพ่ิม/ลบ/แก้ไข หมวดหมู่สมาร์ทโฟนตามแบรนด์ต่างๆ 
  6) สามารถจัดการข้อมูลในเว็บบอร์ด และต้ังกระทู้หลักได้ 
           7) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
    3.2 สมาชิก 
 1) สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
 2) สามารถจัดการข้อมูลในเว็บบอร์ดได้ 
 3) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
    3.3 บุคคลทั่วไป 
 1) สามารถสมัครสมาชิกได้  
 2) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

1.  วิธีการในการใช้งานในระบบงานเดิม 
  การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  ถ้าลูกค้าต้องการจะทราบข้อมูลสมาร์ทโฟนจะต้องเข้าศึกษา
ข้อมูลจากเว็บไซต์และดูข้อมูลมือถือได้เท่าน้ัน ท าให้ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนหรือลูกค้าท่ีไม่มีรูปแบบ
ในการเปรียบเทียบการซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฟน  อาจเลือกสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้รับคุณสมบัติตามท่ีต้องการได้ อีกท้ังยังอาจไม่
สามารถทราบได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน 

 
ภาพที ่1 แสดงระบบงานเดิม 
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 จากภาพที่ 1 หากผู้ซื้อต้องการทราบรายละเอียดของอุปกรณ์  จะต้องเข้าไปยังเว็บไซต์เพ่ือดูรายละเอียดของ
สมาร์ทโฟน  แต่ถ้าผู้ที่ซื้อไม่มีความรู้เก่ียวกับการเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ อาจจะท าให้ยากต่อการ
ตัดสินใจ หรืออาจได้สินค้าท่ีไม่ต้องตามความต้องการที่สุด   
 
 

2.  ผลการศึกษาระบบงานใหม่ 
    ดังน้ันคณะผู้จัดท าวิจัย จึงเห็นว่าควรมีการให้บริการและสร้างความสะดวกสบายในการตัดสินใจที่จะ
เลือกซื้อสมาร์ทโฟน  อีกทั้งยังสามารถน าสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติกันได้ และสามารถบอกข้อดีใน
รายละเอียดของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น  ท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อย่ิงข้ึน 
 

 
ภาพที ่2 แสดงการท างานระบบงานใหม ่
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จากภาพที่ 2 แสดงหลักการท างานของระบบงานใหม่  โดยเริ่มต้นจากผู้ใช้เข้าใช้งานในระบบและท าการเลือก
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สนใจ หรือท าการกรองข้อมูลจากระบบที่สามารถกรองข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้  
หรือผู้ใช้สามารถเลือกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สนใจมาเปรียบเทียบข้อดีของอุปกรณ์ แล้วให้ระบบประมวลผลข้อมูลตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้  โดยข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ใดมีประสิทธิภาพดีกว่า  ระบบจะแสดงเป็นแถบสีให้เห็น  และ
สรุปข้อดรของอุปกรณ์น้ันๆในรูปแบบกราฟเพ่ือให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ 
 
 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
         1.1  ท าการศึกษาหัวข้องานวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งหมดรวม 2 เดือนโดยอยู่
ในช่วงวันที่ 1 ของเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2562 
         1.2  ด าเนินการออกแบบและวิเคราห์ระบบ  พร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบเงื่อนไขที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูล  มาพัฒนาเป็นระบบ โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือนในช่วงของวันที่ 1 ของเดือน มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
  
2  การวิเคราะห์การพัฒนาระบบ 
  2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC : System Development Life Cycle) ถือว่าเป็น
วิธีการพัฒนาระบบแบบเก่าหรือด้ังเดิมที่ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีกรอบการท างานที่เป็นโครงสร้างชัดเจนโดยมีล าดับ
กิจกรรมของแต่ละระยะที่เป็นล าดับแน่นอน ดังน้ันวงจรการพัฒนาระบบหรือ SDLC จึงท าให้เข้าใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐาน
รายละเอียดต่างๆ ในแต่ละระยะของการพัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ในปัจจุบันมีความซับซ้อนย่ิงข้ึนจึงมีวิธีใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับโครงการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญ่ 
มีความซับซ้อน  โดยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะสามารถแบ่งออกเป็นแต่ละระยะประกอบด้วย 5 ระยะด้วยการดังน้ี 
  ระยะที่ 1  การวางแผนโครงการ เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและความต้องการขององค์กรด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบจะมีความรู้ทางธุรกิจที่ดีมีความเชี่ยวชาญด้าน
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเพ่ือน าไปสู่ที่มาของการสร้างระบบเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด 
  ระยะที่  2  การวิเคราะห์  การพัฒนาแบบจ าลองกระบวนการซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบาย
กระบวนการที่ต้องท าในระบบว่ามีอะไรบ้างและต่อไปก็ด าเนินการพัฒนาแบบจ าลองข้อมูลข้ึนมาเพ่ืออธิบายถึง
สารสนเทศที่ต้องจัดเก็บไว้ส าหรับสนับสนุนกระบวนการต่างๆ 
  ระยะที่ 3 การออกแบบ เป็นการออกแบบรายงานการออกแบบจอภาพเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้การ
ออกแบบผังงานของระบบ  ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของโปรแกรมฐานข้อมูลและไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ระยะที่ 4 การน าไปใช ้จะท าให้ระบบเกิดผลข้ึนมาด้วยการสร้างระบบทดสอบระบบและการติดต้ังระบบ 
ระยะที่  5  การบ ารุงรักษา ในระยะของการบ ารุงรักษาจะไม่น าเข้าไปรวมกับในส่วนของ SDLC 

จนกระทั่งหลังจากท่ีระบบไม่มีการติดต้ังเพ่ือไปใช้งานแล้วน้ันระยะน้ีจะใช้เวลานานที่สุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นที่ผ่านมา
เน่ืองจากระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาตลอดเวลาที่มีการใช้งาน โดยสิ่งที่คาดหวังของผู้ใช้ คือต้องการให้ระบบใช้งานได้
อย่างยาวนานและรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2554, หน้า 507) 
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2.2 Uml Unified Modelling ได้ท าการออกแบบ Use case diagram ของระบบ 
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ภาพที ่3 Use case diagram 

 
 จากภาพที่ 3 Use case diagram เป็นแบบจ าลองเชิงวัตถุมีเครื่องมือที่ใช้เขียนแผนภาพเช่น เดียวกับการใช้แผนภาพ 
DFD และER-Model ในการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง  โดยจะเรียกการเขียนน้ันว่าภาษาแบบจ าลองเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Analysis)  เรียกว่ายูเอ็มแอล (UML : Unified Modeling Language) โดยที่เครื่องมือสร้างแผนภาพที่แสดงมุมมองต่างๆ ใน
การอธิบายแบบจ าลองการสร้างและการจัดการกับเอกสารต่างๆ ในระบบ  โดยแผนภาพจะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ ซึ่ง Use case diagram เป็นการแสดงความต้องการของระบบ  เพ่ือแสดงปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
ระหว่างวัตถุ  การส่งข่าวสาร (Message) ระหว่างวัตถุโดยสามารถอธิบายแยกเป็นความสามารถต่างๆ ของผู้ใช้งานดังน้ี 



167 
รายงานสืบเน่ืองจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง ๖ วันที่ ๒๐ ธันวาคม 2562 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 

  
 ภาพที ่4 Sequence Diagram 

 
 จากภาพที่ 4 Sequence Diagram เป็นแผนผังการท างานที่ประกอบไปด้วยคลาส (Class) หรือวัตถุ (Object) 
เส้นประที่ใช้เพ่ือแสดงล าดับเวลา และเส้นที่ใช้เพ่ือแสดงกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากคลาสหรือวัตถุในแผนผังการท างานภายใน 
Sequence Diagram จะใช้สี่เหลี่ยมแทนเสมือนคลาสและวัตถุโดยภายในจะมีชื่อของคลาสหรือวัตถุประกอบอยู่ในรูปแบบ 
{Object}: Class 
 

1) ความสามารถของระบบ 
                      (1) ระบบสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีของอุปกรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ได้ 
                      (2) จัดเก็บข้อมูลของสมาร์ทโฟนที่น ามาเปรียบเทียบได้และบอกข้อแตกต่างได้ 
   (3) กรองข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ได้และแจ้งเตือนข้อมูลให้สมาชิกได้ 

2) ความสามารถของผู้ใช้สามารถแบ่งผู้ใช้ออกได้เป็น 3 ระดับดังน้ีคือ 
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     ความสามารถของผู้ดูแลระบบ 
    (1) สามารถLogin เข้าสู่ระบบ 
   (2) สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลของสมาร์ทโฟน 
   (3) สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลสมาชิก 
   (4) สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   (5) สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไข หมวดหมู่สมาร์ทโฟนตามแบรนด์ต่างๆ 
   (6) สามารถจัดการข้อมูลในเว็บบอร์ด และต้ังกระทู้หลักได้ 
              (7) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
     สมาชิก 
  (1) สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
  (2) สามารถจัดการข้อมูลในเว็บบอร์ดได้ 
  (3) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 
     บุคคลทั่วไป 
  (1) สามารถสมัครสมาชิกได้  
  (2) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสมาร์ทโฟนได้ 

  
ผลการพัฒนาระบบ 
        ในการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผู้พัฒนาได้วิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนการ
ท างานของระบบโดยข้ันตอนการท างานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การใช้งานในส่วนบุคคลทั่วไป การใช้งานในส่วน
ของสมาชิก และการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ ได้ดังน้ี 
        1.  ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผู้ใช้งานต่างๆ 
 1.1 การใช้งานในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป หน้าแรกของระบบ หน้าแรกของบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้ท าการ Login 
เข้าสู่ระบบ ซึ่งมีเมนูมีอยู่ด้วยกัน 5 เมนู คือ หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สินค้า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที ่5 แสดงหน้าหลัก 
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ภาพที ่6 แสดงหน้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 63 63 
หญิง 37 37 
รวม 100 100 

         
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานะภาพเป็นชายจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63 เปอร์เซ็นต์  
เป็นหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยยละ 
บุคคลทั่วไป 37 37 
นักศึกษา 58 58 
อาจารย์ 5 5 

รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเป็นบุคคลทั่วไปจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 เปอร์เซ็นต์  เป็นอาจารย์จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการท างานของระบบช่วยในการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน Web Application ด้านเน้ือหา 
1.ด้านเน้ือหา �̅� S.D. ระดับความพอใจ 
1.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรงุอยู่เสมอ 4.39 0.57 มากท่ีสุด 
1.2 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ 4.45 0.57 มากท่ีสุด 
1.3 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและท าความเข้าใจ 4.31 0.64 มากท่ีสุด 
1.4 ความถูกต้องของการประมวลผลของระบบ 4.44 0.61 มากท่ีสุด 
1.5 ปริมาณเน้ือหามีเพียงพอกับความต้องการ 4.34 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.60 มากท่ีสุด 
                 
 จากตารางที่ 3  สามารถสรุปได้ว่าระดับความพึงใจด้านเน้ือหาค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ที่ 0.60 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งหัวข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านเน้ือหาได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.45 มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่ 
0.57 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 
 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการท างานของระบบช่วยในการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน Web Application ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
2.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ �̅̅� S.D. ระดับความพอใจ 
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.27 0.63 มากท่ีสุด 
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ 4.25 0.66 มากท่ีสุด 
2.3 สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน ขนาดตัวอักษร 
และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย มีความเร็วในการแสดง
ภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ 

 
4.29 

 
0.65 

 
มากท่ีสุด 

2.4 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ 4.32 0.65 มากท่ีสุด 
รวม 4.29 0.65 มากท่ีสุด 

          
 จากตารางที่ 4  สามารถสรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.65 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งหัวข้อที่มีค่าระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุดในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 มีค่าเบี่ยงเบนอยู่ที่มาตรฐานอยู่ที่ 
0.65 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการท างานระบบช่วยในการตัดสินใจใน
การเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน Web Application ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
3.ด้านประโยชน์และการน าไปใช ้ �̅� S.D. ระดับความพอใจ 
3.1 เน้ือหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 4.36 0.58 มากท่ีสุด 
3.2 เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.34 0.62 มากท่ีสุด 
3.3 สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้ 4.40 0.58 มากท่ีสุด 
3.4 สามรถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าได้ 4.42 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.59 มากท่ีสุด 
        

จากตารางที่ 5 สามารถสรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์และการน าไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38  ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.59 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ซึ่งหัวข้อที่มีค่าระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจเก่ียวกับภาพรวมของการท างานของระบบช่วยใน
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนผ่าน Web Application 

ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งาน �̅� S.D. ระดับความพอใจ 
1.ด้านเน้ือหา 4.39 0.60 มากท่ีสุด 
2.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 4.29 0.65 มากท่ีสุด 
3.ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.38 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.61 มากท่ีสุด 
              
 จากตารางที่ 6 สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สมาร์ทโฟนผ่าน Web Application มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.35 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.61 เกณฑ์ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งด้านที่มีค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุดในความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานได้แก่ ด้าน
เน้ือหา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.60 โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
สรุปผลการศึกษา 

ในส่วนของผู้จัดท าวิจัยระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application ได้พัฒนาและ
ออกแบบระบบตามวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนแบบเดิม โดย
พัฒนาระบบเว็บไซต์เปรียบเทียบสมาร์ทโฟนให้ความสะดวกในการช่วยตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ข้อมูลมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้  โดยการใช้ภาษา PHP และการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQLในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานได้จริง ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามผู้ที่ทดลองใช้งานระบบเว็บไซต์เปรียบเทียบสมาร์ทโฟนจ านวน 
100 คน พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web 
Application มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.35 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.61 เกณฑ์ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ซึ่งด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ด้านเน้ือหา ทีม่ีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตฐานอยู่
ที่ 0.60 โดยเกณฑ์ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด แต่อย่างไรผู้จัดท าวิจัยก็จะยังต้องท าการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงระบบต่อไป เพ่ือการใช้งานที่สะดวก และพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์เปรียบเทียบสมาร์ทโฟนมากย่ิง
ข้ึน รวมไปถึงอนาคตจะต้องมีการพัฒนาด้านระบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อไป  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี ้ม ีวัตถุประสงค เพื ่อ ึกษาและพัฒนาระบบช วยในการตัดสินใจเลือกซื ้อสมาร ท ฟน ผ าน Web 
Application  ดยการใช ภาษา PHP ในการพัฒนาและการก านดเงื่อน   องระบบ รวม ปถึงการออกแบบระบบและ
ก าหนดเง่ือน  ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว างอุปกรณ   และใช  MySQL เป็นตัวจัดการ  อม ลในฐาน  อม ล  ดย
คณะผ  วิจัย ด ท าการ ึกษางานวิจัย ระบบเปรียบเทียบ น๊ตบุคสเปคออน ลน  ร านคอมพิวเตอร ต อIT ด พัฒนาระบบ ดยใช 
 ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และใช  MySQL ในการสร างฐาน  อม ล นางสาววิภาดา พง  พุทธิพ ล(2557)เพ่ือ
เพิ่มช องทางในการตัดสินใจเลือกซื้อ น๊ตบุคและระบบสามารถจัดการ  อม ล น๊ตบุค จัดการ  อม ลสมาชิก จัดการ  อม ล
  าว ประชาสัมพันธ  และสามารถสรุปการเปรียบเทียบ น๊ตบุคอีกรุ นกับอีกรุ  น ด  ผลการทดสอบพบว า ระบบจัดการ
เปรียบเทียบ น๊ตบุคมีผลกระทบต อร ปแบบการตัดสินใจส งผลให ผ  ซื้อมีทางเลือกที่แตกต างกัน จากการประเมินพบว า มี
ผ  ใช พอใจกับระบบการเปรียบเทียบ น๊ตบุคมากเพราะระบบบอกถึง  อดี  อเสีย อง น๊ตบุคแต ละรุ น ด  
        จากงานวิจัยดังกล าว ด  ึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ดยใช  ปรแกรม ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
และใช  MySQL ในการสร างฐาน  อม ล  ดยมี ระบบจัดการ  อม ล ระบบซื้อ ายสินค า ระบบบริหารจัดการ ซึ่งสามารถ
น าเอาร ปแบบการด าเนินงานวิจัยดังกล าวมาใช งาน ด สอดคล องกัน 

การตัดสินใจเลือกซื ้อรถจักรยานยนต บิ ๊ก บค   ด พัฒนาระบบเปรียบเทียบเพื ่อตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถจักรยานยนต บิ๊ก บค  ดยใช  ปรแกรม Laravel ในการออกแบบและพัฒนาเว บ ซต สามารถใช ปลั๊กอิน องFramework 
ในการพัฒนา ด  และใช  MySQL ในการสร างฐาน  อม ล นายกรชนก ดิษฐเล ก (2557)เพื่อเพิ่มช องทางในการตัดสินใจ 
เลือกซื้อ รถจักรยานยนต บิ๊ก บค  ผลการทดสอบพบว า ระบบเปรียบเทียบจักรยานยนต บิ๊ก บค  ผ  ใช สามารถเลือกประเภท
 องชนิดจักรยานยนต บิ๊ก บค ในประสิทธิภาพที่ใกล เคียงกันแต แตกต างกันที่ราคา ด  จาการประเมินพบว าผ  ใช ที่ เป็นเพ 
ชายจะมีความพึงพอใจกับระบบการเปรียบเทียบรถจักรยานยนต บิ๊ก บค เป็นส วนใหญ  

จากงานวิจัยดังกล าว ด  ึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ดยใช ระบบ ดยใช  ปรแกรม Laravel  ดยมีระบบการ
ซื้อ ายสินค า จัดการ  อม ล  าวสาร และสามารถแสดงแบรนด และรุ น องรถบิ๊ก บค   ดยมีการ เพิ่ม ลบ แก      อม ล
ต างๆ เพื่อแสดงบนเว บเบราว เซอร จึงน าการท างาน องระบบหลังบ าน และระบบเปรียบเทียบประสิทธิภาพซึ่งสามารถ
น าเอาร ปแบบการด าเนินงานวิจัยดังกล าวมาใช งาน ด สอดคล องกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

จากข้อเสนอแนะในการศึกษา  คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 
ผ่าน Web Application  และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้ามาใช้งานในระบบโดยมีหัวข้อต่างๆดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) สามารถน าเอาระบบการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web 

Application  ไปใช้ในการตัดสินใจในการเปรียบเทียบอุปกรณ์ได้ 
 2) จากการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application มีข้อจ ากัด

อยู่ที่การเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์จะต้องเพ่ิมจากผู้ดูแลระบบเท่าน้ัน  อีกทั้งยังต้องใส่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ระบบ
ก าหนดไว้เท่าน้ันถึงจะสามารถท าการเปรียบเทียบข้อมูลได้ และในการเปรียบเทียบข้อมูล  ระบบจะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์โดย ข้อมูลอุปกรณ์ชนิดใดที่ดีที่สุดจะท าการไฮไลด์สีเพ่ือให้ผู้ใช้สังเกตุเห็นได้ง่ายข้ึน  หากข้อมูลมีประสิทธิภาพเท่ากัน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลและวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดในระบบเพ่ือความมั่นใจในข้อมูล  
2) ควรมีระบบที่สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนในระบบได้ 
3) กราฟแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์ควรจะระบุข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่เท่ากัน

ด้วย เพราะระบบจะแสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุดเท่าน้ัน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการตัดสินใจ  
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