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บทคัดย่อ
ระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อ
หาความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ที่ มี ต่ อ ระบบแนะน าความปลอดภั ยในโรงงานอุ ต สาหกรรมบนโมบาย
แอพพลิเคชั่น โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และบุคคลทั่วไป จานวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ระบบแนะนาความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น (IOC: +18) การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการทดสอบการทางานของแอพพลิเคชั่น พบว่า ระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่ น สามารถที่จะค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดหรือค้นหาจากหั วข้อ
คาแนะนาความปลอดภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ทั่วไป และหมวดหมู่เฉพาะด้าน
และสามารถสรุปผลความพึงพอใจของแอพพลิเคชั่ น พบว่า ด้านการทางานของแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับ “ดี” (  = 4.07, S.D. = 0.69) ด้านระบบการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “ดี” (  = 4.12, S.D. = 0.85) และด้านข้อมูลคาแนะนา ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “ดี” (  = 4.14, S.D. = 0.79) และสามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ ระบบ
แนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“ดี” (  = 4.11, S.D. = 0.77)
คำสำคัญ
ระบบแนะนา โมบายแอพพลิเคชั่น ความปลอดภัย โรงงานอุตสาหกรรม
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ABSTRACT
The recommender application for safety in industrial factory on mobile application
is proposed to develop the basic industrial safety on mobile application and to
evaluate users satisfaction on the recommender application for safety in industrial factory
on mobile application, the users is student in KMUTNB and general public total 63 users.
The research instruments were the recommender application for safety in industrial factory
on mobile application and the satisfaction questionnaire of users on the recommender
application for safety in industrial factory on mobile application (IOC: +18). The statistics
that used in data analysis were frequency, percentage, means and standard deviation.
The result showed that the mobile application could search for the data by
using keyword or search from the recommender topic of safety. The recommender
topic of safety can be divided into two classifications such as general and specialization.
The assessment of users satisfaction on the recommender application for safety
in industrial factory on mobile application by using, the users had the satisfaction in
the ‘Good’ level (  = 4.07, S.D. = 0.69), for the data searching system, the users had
the satisfaction in the ‘Good’ level (  = 4.12, S.D. = 0.85), and for the recommender data,
the users had the satisfaction in the ‘Good’ level (  = 4.14, S.D. = 0.79), The conclusion
of evaluate users satisfaction on the recommender application for safety in industrial
factory on mobile application, the users have ‘Good’ level (  = 4.11, S.D. = 0.77).
Keywords
Recommend System, Mobile Application, Safety, Industrial Factory
ควำมสำคัญของปัญหำ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานของระบบ
อยู่
บนระบบลินุกซ์ที่เหมาะสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบสัมผัสในการใช้งาน เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต
คอมพิวเตอร์ แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส ซึ่ง Google ได้ทาการเผยแพร่ภายใต้
ลิขสิทธิ์ของอาปาเชเป็นซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ผลิตที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีราคาต่า สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ดี โดยมีรูปแบบของระบบเปิดทาให้สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดเพิ่มคุณสมบัติ
ใหม่และมีการพัฒนาให้มีความสามารถที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ตลอดเวลาโดยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สามารถที่จะทางานบนอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตามที่มีการรองรับในส่วนของระบบ และมีอุปกรณ์ที่มีการพัฒนา
เพื่อที่จะรองรับการทางานของระบบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตรุ่นต่าง ๆ
เพื่อให้การทางานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยังสามารถ
ที่จะทางานร่วมกันกับแอพพลิเคชั่น (Application) หรือโปรแกรมประยุกต์ ที่เป็นโปรแกรมสาหรับใช้
งานเฉพาะในโทรศัพท์ แบบสมาร์ ทโฟนหรื อแท็ปเล็ ต โดยถูกเขียนขึ้นจากภาษาพื้นฐานในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนมากแอพพลิเคชั่นที่ทางานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้น จะถูกเขียนขึ้นด้วย
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ภาษาจาวา (Java) และใช้ Android Software Development Kit หรือที่เรียกกันว่า SDK ในการ
พัฒนาและรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่น (พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร, 2558)
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะมีการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็นแบบสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจะออกทางานจริง ทาให้มีนักศึกษาจานวนมากที่ต้อง
ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมควรมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หากนักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนักศึกษาได้ ทาให้ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับสถานประกอบการ โดยที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจในการทางาน และควรมีการจัดการเรียนการสอนและการอบรมในเรื่องของความปลอดภัย
รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยี โมบายแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ในส่วน
ของแอพพลิ เคชั่น ที่จะพัฒนาขึ้นมานั้น ประกอบด้วยข้ อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน และ
ความปลอดภั ย เฉพาะด้ า นบางสายงานที่ มี โ อกาสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ จากการท างานบ่ อ ยครั้ ง
เนื่องมาจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความชานาญเพียงพอ
ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม บน โม
บายแอพพลิ เ คชั่น ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ นักศึกษาหรื อผู้ ใช้งานสามารถศึกษากฎระเบีย บ
ข้อบังคับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม (อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, 2556)
และมาตรฐานความปลอดภัยเฉพาะด้าน (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2558) ที่แยก
ตามสายงานของงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งานเชื่อม งานหม้อไอน้า งานสารเคมี และงานเครื่องจักรกล
ท าให้ นั ก ศึ ก ษาหรื อ ผู้ ใ ช้ ง านมี ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถที่ จ ะเข้ า ใจถึ ง แนวทางในการ
ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมกับงาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการ
ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทางานที่มี
สาเหตุมาจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน
โจทย์วิจัย/ปัญหำวิจัย
1. ระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น มีขั้นตอนใน
การพัฒนาอย่างไร
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบาย
แอพพลิเคชั่นเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น
2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโม
บายแอพพลิเคชั่น
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบน
โมบายแอพพลิเคชั่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ ระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมบนโมบายแอพพลิ เ คชั่ น โดยผู้ ใ ช้ ป ระกอบไปด้ ว ย นั ก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียด ในการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างและวิธีในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ 38 คน และบุ ค คลทั่ ว ไป 25 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ
(Accidental sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ระบบแนะน าความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเช่น อายุ เพศ วุฒิการศึกษา เป็นต้น
ตอนที่ 2 แบบประเมิน ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้ต่ อแอพพลิ เ คชั่ น โดยแบ่ งออกเป็ น
3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านระบบการทางานของแอพพลิเคชั่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพการ
ทางานและฟังก์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่ ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด
2. ด้านข้อมูลภายในแอพพลิเคชั่น เป็นการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับข้อมูล
คาแนะนาภายในแอพพลิเคชั่น ว่ามีความครอบคลุมความต้องการมากน้อยเพียงใด ระดับความพึง
พอใจต่อคาแนะนาที่ได้รับ
3. ด้านระบบการค้นหาข้อมูล เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ
การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดของแอพพลิเคชั่ น ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้มากน้อย
เพียงใด มีความถูกต้องในการค้นหาหรือไม่
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ต่ อ ระบบแนะน าความปลอดภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น มีลักษณะในการกาหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของ
ระบบ โดยใช้ลักษณะของคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า และมีการกาหนดระดับคะแนนตามวิธี
น้าหนักแบบพลการ (Arbitrary Weighting Method) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่นมีขั้นตอนดังนี้
1. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ ระบบแนะนาความปลอดภัยใน
โรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น มีลักษณะการวัดผลแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์ในการวัดผลดังนี้
ดีมาก
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มากที่สุด
ดี
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ระดับที่มาก
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ปานกลาง
หมายถึง ความพึงใจอยู่ระดับปานกลาง
น้อย
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
น้อยมาก
หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. นาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ ระบบแนะนาความปลอดภัย ใน
โรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น ให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์หาความสอดคล้องของ
คาถามกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เกณฑ์ในการให้คะแนนความสอดคล้องมีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามสอดคล้องกับเนื้อหา
-1 หมายถึง แน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
เมื่อทาการประเมินความสอดคล้องเสร็จสิ้นจะทาการเลือกคาถามที่มีค่า
IOC ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยถ้าค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0 จะถือว่าคาถามนั้นมีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ แต่ถ้าค่า IOC น้อยกว่า 0 จะถือว่าคาถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับ
เนื้ อหาและวัตถุป ระสงค์ และผลการประเมินความสอดคล้ องมีคาถามที่อยู่ในเกณฑ์ +1 จานวน
18 ข้อ เกณฑ์ 0 จานวน 0 ข้อ และ เกณฑ์ -1 จานวน 4 ข้อ ข้อคาถามอยู่ในเกณฑ์ +1 จานวน 18
ข้อแบ่งเป็นคาถามในแต่ละหมวดเท่ากับ 5, 8, 5 ตามลาดับหัวข้อในการประเมิน ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่าง
ตำรำงที่ 1 เกณฑ์ในการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่น
ระดับเกณฑ์กำรให้คะแนน
เชิงคุณภำพ
เชิงปริมำณ
ดีมาก
4.51-5.00
ดี
3.51-4.50
ปานกลาง
2.51-3.50
น้อย
1.51-2.50
น้อยมาก
1.00-1.50

ควำมหมำย
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก

การแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับเนื่องจากต้องการให้ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความชัดเจนในการเลือกตอบแบบสอบถาม โดยให้มีความเห็นเอนเอียงไปทางด้านใด
ด้านหนึ่งที่ชัดเจน ทาให้ไม่มีผลจากการประเมินที่ช่วงคะแนนอยู่ตรงกลาง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาแบบประเมินแจกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือและบุคคลทั่วไป จานวนทั้งหมด 63 คน
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่นได้ครบถ้วน
จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคานวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

76

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

ผลกำรวิจัย
1. ระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย
1.1 การติ ด ตั้ ง ระบบแนะน าความปลอดภั ย ในโรงงานอุ ต สาหกรรมบนโมบาย
แอพพลิ เ คชั่ น ได้ โ ดยการดาวน์ โ หลดจาก Play Store โดยท าการค้ น หาจากค าว่ า “Safety
Recommender” หรือ “IPTM” ดังภาพที่ 1

ภำพที่ 1 หน้าจอติดตั้งระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น
1.2 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชั่น เมื่อผู้ใช้ทาการเข้าสู่หน้าจอหลักของแอพพลิเคชั่น
จะปรากฏเมนู Navigation, เมนูหมวดทั่ว ไป และหมวดเฉพาะด้าน ผู้ ใช้งานสามารถ กดปุ่มเลือก
หมวดหมู่ทั่วไป และหมวดหมู่เฉพาะด้านได้ จากนั้นให้กดปุ่มไอคอนที่แตกต่างกันตามหัวข้อ เพื่อเข้าดู
ข้อมูล ดังภาพที่ 2

ภำพที่ 2 หน้าจอหลักของระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561

77

1.3 หน้าการค้นหาข้อมูลและแสดงผลการค้นหาข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการ
ค้นหาข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดได้ โดยกดเข้าที่เมนู Navigation จากนั้นให้กดปุ่มค้นหา เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
สาหรับป้อนคีย์เวิร์ดหรือคาที่ใช้ในการค้นหา เมื่อผู้ใช้งานป้อนคีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้กดค้นหา
แอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อมูลคาแนะนาที่ตรงกับคีย์เวิร์ดในการค้นหา ดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3 แสดงตัวอย่างผลการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดคาว่า “รักษา”
1.4 การแสดงผลข้อมูลคาแนะนา จะแตกต่างกันไปตามหัวข้อที่ผู้ใช้งานเลือก โดยจะมี
การใช้ตัวอักษร ภาพ หรือวีดีโอ เพื่อช่วยในการสื่อความหมาย จากตัวอย่างเป็นการแสดงข้อมูลเนื้อหา
ในหัวข้อกฎระเบียบพื้นฐาน ดังภาพที่ 4

ภำพที่ 4 แสดงตัวอย่างการแสดงผลคาแนะนาในหัวข้อ กฎระเบียบพื้นฐาน
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแนะนาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
บนโมบายแอพพลิเคชั่น
ตำรำงที่ 2 ผลการเก็บ แบบสอบถามเพื่ อประเมิ นความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ต่อ ระบบแนะนาความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอพพลิเคชั่น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จาแนกตามความคิดเห็นในแต่ละด้านของแบบสอบถาม
หัวข้อกำรประเมิน
ด้ำนระบบกำรทำงำนของแอพพลิเคชั่น
1. สีสันหน้าแอพพลิเคชั่น
2. รูปแบบการแสดงผลหน้าจอ
3. ความรวดเร็วในการทางาน
4. ความเสถียรในการทางาน
5. ความสะดวกในการใช้งาน
รวม
ด้ำนข้อมูลภำยในแอพพลิเคชั่น
1. ข้อมูลมีความถูกต้อง
2. ความครอบคลุมของเนื้อหา
3. การปรับใช้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
4. ความถูกต้องในการใช้ภาษา
5. ความเหมาะสมในการแสดงผล
6. ความเหมาะสมในการใช้ภาพเพื่อสื่อความหมาย
7. ความเหมาะสามในการใช้วีดีโอเพื่อช่วยในการทาความเข้าใจ
8. ความชัดเจนของภาพที่ใช้
รวม
ด้ำนระบบกำรค้นหำข้อมูลของแอพพลิเคชั่น
1. ความถูกต้องในการค้นหา
2. ความรวดเร็วในการค้นหา
3. ความสะดวกในการใช้งาน
4. ลักษณะการแสดงผล
5. ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
รวม



S.D.

ผลกำรประเมิน

4.14
3.98
4.10
3.95
4.19
4.07

0.69
0.68
0.73
0.71
0.67
0.69

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.33
3.90
4.08
4.37
4.06
4.13
4.35
3.90
4.14

0.62
0.87
0.81
0.75
0.82
0.79
0.74
0.95
0.79

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

3.92
4.08
4.00
3.87
3.95
4.12

0.85
0.75
0.90
0.87
0.91
0.85

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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อภิปรำยผล
ผลการวิจัยแอพพลิเคชั่นสามารถทาการแสดงผลข้อมูลคาแนะนาได้สองหมวดหมู่ ได้แก่
หมวดหมู่ทั่วไป มีหัวข้อย่อย อัคคีภัย สภาพแวดล้อม กฎระเบียบทั่วไปภายในโรงงาน เครื่องแต่งกาย
การปฐมพยาบาล โทรศัพท์ฉุกเฉิน และหมวดหมู่เฉพาะด้าน มีหัวข้อย่อย งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า งาน
เชื่อมไฟฟ้า งานหม้อไอน้า งานสารเคมี งานเครื่องจักรกล ผู้ใช้สามารถใช้ระบบค้นหาข้อมูลคาแนะนา
ด้วยการป้อนคีย์เวิร์ดในการค้นหา ลักษณะการแสดงผลข้อมูลในแอพพลิเคชั่นจะเป็นรูปภาพกากับ
และตัวอักษรอธิบายข้อมูล คล้ายงานของ ชาญวิทย์ เธียรทรัพย์ และคณะ (2556) แอพพลิเคชั่นภาษา
มือ ที่ใช้งานบนระบบแอนดรอยด์และมีลักษณะการให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้งหมด 63 คน โดยประกอบด้วยด้านระบบการ
ทางานของแอพพลิเคชั่น ด้านระบบการระบบการค้นหาข้อมูล ด้านข้อมูลคาแนะนาภายในแอพพลิเคชั่น
สามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่น ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (  ) เท่ากับ 4.11
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.77 ทาให้สามารถสรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน
ตัว แอพพลิ เคชั่น ทั้ง ด้ านการท างานและการให้ ข้ อมู ล ของแอพพลิ เ คชั่ นที่ ส ามารถให้ ข้ อ มูล ความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องมีความครอบคลุมการปฏิบัติงานที่มีความอันตราย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กิตติ เสือแพร และคณะ (2559) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ในการศึกษาการใช้โปรแกรม SCILAB เบื้องต้นที่ผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
และสามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การพัฒนาระบบแนะนาความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมบน
โมบายแอพพลิเคชั่น พบว่าการพัฒนาโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีการรองรับจะช่วยในการพัฒนา
ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรเพิ่มข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านอื่น และปรับรูปแบบในการ
นาเสนอข้อมูลให้มีความน่ าสนใจมากยิ่งขึ้น ปรับแก้ไขบัคที่เกิดขึ้นในโปรแกรมที่มีการแสดงผลที่
ผิดพลาดในบางครั้ง
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