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บทคัดยอ 
  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสําหรับสืบคนงานวิจัย 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถชวยใหผูใชงานในการ
สืบคนขอมูลงานวิจัยผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีได รูปแบบท่ีใชการพัฒนา คือ ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ไดแก 
การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาไดแก 
โปรแกรม HTML5, Jquery-Mobile, PHP, Phonegap และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL  
 ในขั้นตอนการประเมินผลระบบท่ีพัฒนา มีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 10 ทาน ผลการประเมิน
แสดงใหเห็นวา แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ( x =4.05) จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
และความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับดี ( x =4.18) จากการประเมินจึงสรุปไดวา แอปพลิเคชันสามารถนําไปใช
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลงานวิจัยได 
คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน  แอนดรอยด  สืบคนขอมูลงานวิจัย 

Abstract  
 The objective of this research was to develop and evaluate the quality of Android 
Applications for research management in Network of Research and Innovation for Technology 
Transfer to community substratum. The developed system can help users search the research 
data via mobile device. The system was developed by using ADDIE Model which had 5 phases : 
Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The software tools used in 
development phase were HTML5, Jquery-Mobile, PHP, Phonegap and MySQL. 
  In evaluation phase, the developed system was evaluated with two evaluation using two 
questionnaires. The first time was evaluated by three experts on the efficiency of the developed 
system, and the second time was evaluated by ten users on the user’s satisfactory. The results 
showed that the efficiency had good level ( x =4.05), and the user’s satisfactory had also good 
level ( x =4.18). In conclusion, The android application could be effectively used for searching 
research data. 
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บทนํา 
  เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 
2557) กอตั้งในป พ.ศ. 2547 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ไดดําเนินการเปดรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีชุมชนสูฐานราก ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสมาชิกในเครือขาย ท้ังของรัฐและเอกชนในเขตพ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
ประกอบดวย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส จํานวน 13 สถาบัน ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประธานเครือขาย), มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, มหาวิทยาลัยหาดใหญ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, วิทยาลัยชุมชนปตตานี, วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส, วิทยาลัยชุมชนสงขลา, วิทยาลัยชุมชนยะลา 
และวิทยาลัยชุมชนสตูล ซ่ึงในทุก ๆ 4 ป ท้ัง 13 สถาบันจะสลับสับเปลี่ยนกันเปนเจาภาพหลักในการบริหารจัดการ
โครงการวิจัย 
  ในป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับมอบหมายใหเปน
เจาภาพหลักในการบริหารจัดการโครงการวิจัยดังกลาวและไดพัฒนาเว็บไซตโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก เครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง ขึ้น (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, 2558) ซ่ึงรองรับใหนักวิจัยในเครือขายและผูใชท่ัวไป สามารถดูขอมูลขาวสาร ภาพกิจกรรม สืบคนขอมูล
นักวิจัย และสืบคนขอมูลงานวิจัยไดผานทางระบบออนไลน  
  ในปจจุบันอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําของคนเรา ไมวาจะเปนดาน
การติดตอสื่อสาร ดานความบันเทิง ดานการศึกษา และการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม ชวยอํานวยความสะดวกสบาย 
รวดเร็ว และสามารถทํางานไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกโอกาส ผูผลิตสามารถสรางประสิทธิภาพของอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ีเทียบเทาคอมพิวเตอร จนสามารถกลาวไดวา สามารถทํางานแทนคอมพิวเตอรไดอยางไมมีขอแตกตาง 

  ดวยเหตุน้ี การดูขอมูลสารสนเทศงานวิจัยผานทางเว็บไซต ทําใหเขาถึงไดยาก ไมสะดวก และรวดเร็ว อีก
ท้ังในปจจุบันสื่อท่ีติดตัวคนเรามากท่ีสุด คือ อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี จึงมีความจําเปนตองพัฒนาแอปพลิเคชัน
สําหรับสืบคนและติดตามงานวิจัย ของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากขึ้น โดย
มุงหวังวาแอปพลิเคชันดังกลาวจะชวยใหการสืบคนขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัย เชน ขาวสาร
เก่ียวกับงานวิจัย ประวัตินักวิจัย โครงการวิจัย รวมถึงการติดตามงานวิจัยของโครงการฯ เปนไปอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ทําไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกโอกาส 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบ และพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน ท่ีรองรับใหผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับการวิจัยของ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชมุชนฐานราก 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันท่ีไดพัฒนาขึ้น 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  การออกแบบหนาจออินเตอรเฟสแอปพลิเคชันของงานวิจัยฉบับน้ี ไดยึดแนวคิด “UX” (User 
Experience) (อาศิรา พนาราม, 2559) โดยมีหลักการดังน้ี 
  - Less is More เรียบงายท่ีสุด   
  - Navigation Design ระบบเชื่อมโยงท่ีเขาใจงาย  
 - Function Design ใสฟงกชั่นสําคัญใหจบในหนาแรกของระบบ (โดยอาจไมจําเปนตองเลื่อนเคอรเซอร) 
  - Feel Good ทําใหผูใชรูสึกดี เชน วางตําแหนงปุมใชงานตามความเคยชินของผูใช (บน ลาง ขวา ซาย) 
ใชรูปดึงความสนใจ 
  - Testing มีการทดลองใชงานกอน เพ่ือหาชองโหวและลดขอผิดพลาดใหนอยท่ีสุด 
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  แอนดรอยดแอปพลิเคชัน (ณัฐณิชา วีระมงคลเลิศ และคณะ, 2555) เปนโปรแกรมท่ีถูกพัฒนามาเพ่ือใช
งานกับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต ท่ีเปนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในปจจุบัน
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการดังกลาว เปนท่ีนิยมอยางมาก เน่ืองจากเปน Opensource และสามารถ
ใชงานไดฟรี และนักพัฒนาก็สามารถพัฒนาไดดวยโนตบุค หรือ PC ธรรมดาได ความสามารถของแอปพลิเคชันแอน
ดรอยดท่ีสามารถทํางานรวมกับฮารดแวรอยางเปนอิสระไดเกือบทุกอยาง ทําใหไดรับความนิยมจากองคกรจํานวน
มากมาย และมีการนําไปประยุกตใชงานกับดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ความบันเทิง เกมส วิจัย เปนตน 
  เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง กอตั้งในป 2547 โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. ได
ดําเนินการเปดรับโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีชุมชนสูฐานราก ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน
สมาชิกในเครือขาย ท้ังของรัฐและเอกชนในเขตพ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย จังหวัดสงขลา พัทลุง 
ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส จํานวน 13 สถาบัน โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตรแหงรัฐ ในการสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ และสงเสริม
ใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางกลไกเชื่อมโยงกับ
เครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมแกชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558) 
  ธนภัทร เจิมขวัญ และพิเชษฐ จันทวี (2556) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน รองรับใหผูใชงาน ไดแก นักวิจัย เจาหนาท่ีวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร สามารถท่ีจะบริหารจัดการงานวิจัยไดผานทางระบบ แตระบบดังกลาวยังมีขอจํากัด คือ 
ไมมีความยืนหยุนกับการเปดกับทุกอุปกรณ ถาพัฒนาระบบใหสามารถเปดไดกับทุกอปุกรณ จะทําใหการติดตามงาน 
วิจัยและการดูขอมูลตาง ๆ เปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
  เกรียงไกร ชัยมินทร (2557) ไดพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับสืบคนวิทยานิพนธและงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมแบบอิเล็กทรอนิกส บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและไอโอเอส ในลักษณะการใหบริการ
แบบหองสมุดเสมือน ผูใชสาสามารถดาวนโหลดขอมูลบทคัดยอ งานวิจัยฉบับเต็มได แตแอปพลิเคชันดังกลาวเปน
ลักษณะดึงขอมูลแบบอ็อพไลนผานทางฐานขอมูลท่ีฝงในตัวแอปพลิเคชันเอง ซ่ึงทําใหมีขอจํากัดในเร่ือง ขอมูลไม
อัพเดทแบบเรียลไทม ทําใหไมไดรับขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยฉบับน้ีโดยภาพรวมเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) ขั้นตอนและ 

วิธีการดําเนินงานของการพัฒนาระบบ ใชตัวแบบ ADDIE Model ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีสําคัญ 5 ขั้นตอนดังน้ี  
(มนตชัย เทียนทอง, 2548) 

1. ขัน้ตอนการวิเคราะห (A: Analysis) 
ศึกษาเอกสารงานวิจัยและตําราท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

สอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีวิจัย นักวิจัย และผูใชท่ัวไป ดวยวิธีการสัมภาษณ ซ่ึงพบวา ระบบงานเดิมน้ัน มีการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศงานวิจัยผานทางเว็บไซตทําใหเขาถึงไดยาก ไมสะดวก และรวดเร็ว มีปญหาในการแสดงผล
ขอมูลกับโปรแกรมเว็บเบราเซอรบางตัว 

จึงสรุปความเปนไปไดของระบบงานใหม คือ เปนแอปพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี สําหรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด รองรับใหผูใช ไดแก นักวิจัยในเครือขาย และผูใชงานท่ัวไป สามารถสืบคนและติดตาม
การดําเนินงานวิจัยไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทําไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกโอกาส 

2. ขัน้ตอนการออกแบบ (D: Design) 
  2.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) เพ่ือแสดงกระบวนการทํางานภาพรวมของระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
ประกอบดวย จัดการขอมูลขาวสาร จัดการขอมูลนักวิจัย จัดการขอมูลงานวิจัย จัดการขอมูลทะเบียนคุมการวิจัย ดู
ขอมูลขาวสาร สืบคนขอมูลนักวิจัย สืบคนขอมูลงานวิจัย และติดตามสถานะการวิจัย แสดงไดดังภาพ 1 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 
 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 995 
 

 

ภาพ 1 แผนภาพยูสเคสของระบบงานใหม 
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 2.2 โครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Entity Relationship Diagram) เพ่ือกําหนดความสัมพันธของ
ขอมูลในระบบ ดังภาพ 2 

 
ภาพ 2 แผนภาพฐานขอมลูเชิงสมัพันธของระบบงานใหม 

 3. ขัน้ตอนการพัฒนา (D:Development) 
 การลงมือพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับสืบคนงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการพัฒนา ไดแก โปรแกรม Android Studio และโปรแกรม 
Phonegap ซึ่งเปนเคร่ืองมือชวยในการเขียนชุดคําสั่งภาษา HTML5, CSS3, PHP รวมกับ Juery-Mobile 
Framework เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการฐานขอมูล ไดแก MySQL และเคร่ืองมือในการออกแบบหนาจอ
อินเตอรเฟสตาง ๆ ไดแก โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
  4. ขัน้ตอนการนําไปใชงาน (I:Implement) 
  ขั้นตอนน้ีเปนการทดสอบและติดตั้งระบบ ซ่ึงหลังจากท่ีไดมีการเขียนโปรแกรมเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ตอง
ทดสอบการทํางานของระบบในเบ้ืองตนวามีขอผิดพลาด และไมครบถวนประการใดบาง กอนท่ีจะทดลองใชงานจริง 
กระบวนการในการทดสอบและติดตั้งระบบมีดังตอไปน้ี 
  4.1 การทดสอบในขัน้ตอนการพัฒนา 
  ผูวิจัยไดทดสอบแอปพลิเคชันเบ้ืองตน ดวย Emulator ท่ีมากับกับโปรแกรม Phonegap เอง ซ่ึงเปนการ
จําลองใหเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 
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  4.2 การทดสอบระบบงานจริงและการนําไปใช 
  หลังจากไดทดสอบระบบเบ้ืองตนตามขั้นตอนท่ี 4.1 แลว ในขั้นตอนการทดสอบระบบงานจริง ไดทําการ
อัปโหลดชุดคําสั่งของแอปพลิเคชัน ขึ้นไปบนรานคาของกูเก้ิล (Google-Play Stores) เพ่ือติดตั้งและทดลองใชงาน 
จริง ดังภาพ 3-4 

   

ภาพ 3 ไอคอนและหนาจอแรกของแอปพลิเคชัน 

   

ภาพ 4 หนาจอแสดงขอมลูงานวิจัย 
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5. ขัน้ตอนการประเมินผล (E:Evaluation) 
  การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันท่ีไดพัฒนาขึ้น มีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังแรก ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 10 ทาน ซ่ึงผล
การประเมินสรุปไดดังน้ี 
  ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบท่ีไดพัฒนา อยูในระดับท่ีดี ( x =4.05) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินดานการออกแบบและดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของ
ผูใช มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x =4.20) และดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( x =3.80) ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x  S.D. ความหมาย 

1.ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใช 4.20 0.72 ดีมาก 
2.ดานความสามารถของระบบโดยรวม 4.00 0.68 ด ี
3.ดานการออกแบบ 4.20 0.70 ดีมาก 
4.ดานความปลอดภัย 3.80 0.55 ด ี

ภาพรวม 4.05 0.66 ด ี

สวนผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ โดยผูใชงาน พบวามีความพึงพอใจตอระบบท่ี
พัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับดี ( x =4.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลประเมินสวนแสดงผลมีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ( x =4.30)  และสวนประมวลผลมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( x =4.10) ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน  

รายการประเมิน 
ผลประเมินประสิทธิภาพ 

x  S.D. ความหมาย 
1.ดานบริการขอมลูขาวสารของแอปพลิเคชัน 4.15 0.47 ดี 
2.ดานการออกแบบและการจัดวางรูปแบบของแอปพลิเคชัน 4.30 0.72 ดี 
3.ดานการนําแอปพลิเคชันไปใชประโยชน 4.10 0.49 ดีมาก 
4.ดานความพึงพอใจโดยรวมของแอปพลิเคชัน 4.18 0.46 ดี 

ภาพรวม 4.18 0.54 ด ี

  
สรุปผลการวิจัย 

1. มีแอปพลิเคชันสําหรับสืบคนงานวิจัย ท่ีสามารถใชงานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีได ซ่ึงมีการอัปโหลด
ไปยังรานคาของกูเก้ิล (Google-Play Stors) ตามท่ีอยู https://play.google.com/store/apps/details?id= 
appinventor.ai_ThanapatJermkwun.MRTTS 
  2. มีการใชงานแอปพลิเคชันท่ีไดพัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชประโยชนในการสืบคนและติดตามการ
ดําเนินงานวิจัยได 
  3. คุณภาพของระบบ จากแบบประเมินคุณภาพของระบบ มีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังแรก ประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และคร้ังท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน จํานวน 10 
ทาน ซึ่งผลการประเมินสรุปไดดังหัวขอถัดไป  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาระบบสืบคนงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ไดมี

การพัฒนาเปนรูปแบบของ Mobile Application บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด รองรับใหผูใชงานสามารถสืบคน
ขอมูลขาวสาร ขอมูลนักวิจัย ขอมูลงานวิจัย และติดตามงานวิจัยได 

ผลประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวา ประสิทธิภาพของระบบท่ีไดพัฒนา อยูในระดับท่ีดี ( x =4.05) สวนผล
การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ โดยผูใชงาน พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบท่ีพัฒนาขึ้น
โดยรวมอยูในระดับดี ( x =4.18) 

เอกสารอางอิง 
เกรียงไกร ชัยมินทร. (2557). “แอนดรอยดและไอโอเอสแอปพลิเคชันสําหรับวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสและ 
  งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส”, ใน วารสาร PULINET Journal, 1(1), 38-44.  
ธนภัทร เจิมขวัญ และพิเชษฐ จันทวี. (2556). “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา”, ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  ยะลา คร้ังท่ี 2, (11-18). 19 สิงหาคม 2556. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. 
ณัฐณชิา วีระมงคลเลิศ, พงษศธร จันทรยอย และจักรชัย โสอินทร. (2555). Android App Development  
  ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: ไอดีซี พรีเมียร. 
มนตชยั เทียนทอง. (2548). สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร :  
  รวยบุญการพิมพจํากัด. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (2557). เครือขายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 
  ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากภาคใตตอนลาง (สกอ). สืบคนเมื่อ 31 ตลุาคม 2558, จาก  
  http://rdi.rmutsv.ac.th/rtts/?q=node/1 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา. (2558). เครือขายการวิจัยและนวตักรรมเพ่ือ 
  ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก เครือขายวจิัยภาคใตตอนลาง . สืบคนเมื่อ 31 ธันวาคม 2558, จาก  
  http://www.research-skru.com/RTTS/index.php 
อาศิรา พนาราม. (2556). Creative Space Workshop : Design Usability for Digital Consumer Behavior  
  โดย Brand Baker. สืบคนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.tcdc.or.th/articles/design- 
  creativity/8670 

 




