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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ เพ ือ่ศกึษาหาแนวทาง พฒันา และประเมนิผลซอฟตแ์วรข์องระบบตดิตามความคบืหน้า
โครงการอย่างอตัโนมตั ิโดยมสีมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface (HCI) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าธนบุรเีป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยงานวจิยันี้ได้น าการออกแบบระบบด้วยการวจิยัมาใช้ในการจดัเก็บความต้องการ
ระบบของผู้ใช้งาน ผลส ารวจความต้องการของระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการคอื การ
แจ้งเตอืนงานเม ือ่ถงึก าหนด การแสดงภาพรวมและล าดบังาน และการตดิตามงานในรูปแบบกระดานคมับงั โดยความ
ต้องการดงักล่าวถกูน ามาใช้ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ ทีป่ระกอบดว้ยระบบลงทะเบยีนเพือ่จบัคู่
อเีมลผู้ใช้ไมโครซอฟท์แพลนเนอร์และเฟซบุ๊ก ระบบสร้างและแก้ไขงาน ระบบแกนตช์าร์ต ระบบตดิตามความคบืหน้า
งานในรูปแบบกระดานคมับงั และระบบแจ้งเตอืนผ่านปฏทินิ ระบบทีพ่ฒันานี้ได้รบัการประเมนิความพงึพอใจจาก
สมาชกิในห้องวจิยัดว้ยคะแนนเฉลีย่ในระดบัด ีส าหรบัเมนูการลงทะเบยีน ระบบแกนต์ชาร์ต ระบบตดิตามความคบืหน้า
งาน และระบบปฏทินิ ส่วนระบบสร้างและแก้ไขงานไดค้ะแนนเฉลีย่ของความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  
 
ค าส  าคัญ: ตดิตามความคบืหน้าโครงการ; เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร;์ ไมโครซอฟท์แพลนเนอร;์ ไฟร์เบสคลาวดฟั์งก์ชนั; 

ไฟร์เบสคลาวดไ์ฟร์สโตร์ 
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Abstract 

The objectives of this research are to design, develop, and evaluate the software for automatic project 
progress tracking, which tests with the members of the Human-Computer Interface's (HCI) laboratory. In 
addition, this research applies design research to collect user requirements for the system. The survey results 
of user requirements are task notification, workflow, project overview, and task tracking on the Kanban board. 
Based on the requirements, the designed system which consists of a registration system (used to match email 
addresses of Microsoft Planner and Facebook profiles), a create/edit tasks system, a Gantt Chart system, a 
progress tracking on the Kanban board, and a calendar system to notify task through the calendar  was built. 
The survey results on satisfaction of the system indicate that the average scores of registration menu, the 
progress tracking system, and the calendar system are good. Meanwhile, the average score of the edit/create 
system is average. 
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1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคญัของงานวิจยั 

ในการปฏิบัต ิงานโครงการ การพูดคุย สื่อสารเพ ื่อแจกแจงหน้าที่ และต ิดตามผลการด าเนินการเป็น 
สิง่ทีผู่้ปฏบิตังิานโครงการต้องท าเป็นปกตวิสิ ัย บรษิัท ComTIA จ ากัด (Rosencrance, 2007) ได้จดัท าแบบส ารวจ
ออนไลน์ในหัวข้อ สาเหตุความล้มเหลวของโครงการสารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่สารคอือะไร จากผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่า 1,000 คนพบว่าสาเหตุความล้มเหลวอนัดบัแรกของโครงการสารสนเทศและเทคโนโลยกีาร
สือ่สารคอืการสือ่สารทีน้่อยเกินไป อนัดบัที ่2 คอื ขาดทรพัยากรในการวางแผนงาน อนัดบัที ่3 คอืการก าหนดวนัส่ง
งานทีไ่ม่สามารถท าจรงิไดด้งัภาพที ่1 โดยผู้ส ารวจได้สรปุสาเหตุของผลส ารวจการสือ่สารทีน้่อยเกินไปเอาไวว้่า ในการ
ปฏบิตังิานโครงการนัน้ผู้จดัการโครงการจะเป็นผู้ทีเ่ข้าใจจุดประสงค์ งบประมาณและข้อจ ากัดของโครงการมากทีสุ่ด 
หากผู้เกี่ยวข้องในโครงการไม่ทราบข้อมูลเหล่าน้ี หรอืผู้จดัการโครงการไม่มทีรพัยากรในการวางแผนทีด่พีอ ก็จะไม่
สามารถสือ่สารกับผู้ปฏบิตังิานให้เข้าใจสถานการณ์ของโครงการได้ และอาจไม่สามารถจดัหาทรพัยากรเพือ่ปฏบิตังิาน
โครงการไดท้นัตามก าหนด ท าให้ก าหนดวนัส่งงานนัน้ไม่สามารถเกดิขึ้นไดจ้รงิเป็นสาเหตใุห้โครงการล้มเหลว 
 

 
ภาพที ่1 ผลการส ารวจในหวัข้อสาเหตทุีท่ าให้โครงการล้มเหลวของบรษิัท ComTIA จ ากดั 

 
จากปัญหาน้ีน าไปสู่สมมตฐิานทีว่า่เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะสร้างระบบอตัโนมตัจิากซอฟตแ์วรใ์นชวีติประจ าวนัเพ ือ่ให้

ผู้ปฏบิตังิานโครงการสามารถสือ่สารและตดิตามความคบืหน้าโครงการได้อย่างดยีิ่งขึ้น โดยจะท าการศึกษาความ
ต้องการ และพฒันาต้นแบบซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์กลุ่มตวัอย่างสมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface ซึง่ตอ่
จากนี้จะเรยีกวา่ห้องวจิยั HCI สถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร  ี
 
1.2 วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

1. เพ ือ่ศึกษาหาแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิ
2. เพ ือ่พฒันาต้นแบบซอฟตแ์วร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั  ิ
3. เพ ือ่ประเมนิผลการท างานของซอฟตแ์วร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิ
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2. ความสามารถของโซเชียลมีเดีย 
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต การพฒันาของเคร ือ่งมอืสือ่สาร และความก้าวหน้าทางวทิยาการ

คอมพวิเตอร์ในปัจจุบนั ท าให้สมาชกิในองคก์รสามารถสือ่สารกันไดอ้ย่างรวดเร็วและมคีา่ใช้จ่ายไม่สูงผา่นคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคล แท็ปเลต หรอืสมาร์ทโฟน ทีม่ซีอฟต์แวร์เพ ือ่การสือ่สารมากมายให้เลอืกใช้ และซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นทีน่ิยม
ส าหรบัองค์กร และสมาชกิห้องวจิยั HCI สามารถสรุปความสามารถของซอฟต์แวร์ตา่งๆ ได้ดงัตารางที ่1  

 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาความสามารถของโซเชยีลมเีดยีเพ ือ่เป็นเคร ือ่งมอืสือ่สารภายในองคก์ร 

ความสามารถ 

ซอฟต์แวร์ 
ไลน์  
(LINE 

corporation, 
2021) 

ไมโครซอฟต์ทมี 
(Microsoft, 2021a) 

เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ 
(Yahoo, 2021) 

ส่งข้อความตวัอกัษร    

ส่งรูป    

ส่งไฟล์    

ส่งวดีโีอ    

โทร    

วดีโีอคอล    

เปิดให้พฒันาความสามารถส่ง
ข้อความอตัโนมตั ิ

   

ผู้ใช้แก้ไขไฟล์พร้อมกนัได้      

เก็บเอกสาร     

เพ ิม่ผู้ใช้งานผ่านทางอเีมล      

เพ ิม่ผู้ใช้งานผ่านการเพิม่เพ ือ่น    

 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการ งานวจิยันี้ไดน้ าการออกแบบระบบดว้ยการวจิยั (Design 
research) มาใช้ในการจดัเก็บความตอ้งการระบบของผูใ้ช้งาน ได้แก่ ผู้จดัการและนกัศกึษาประจ าห้องวจิยั Human-
Computer Interface Lab (HCI Lab) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรจี านวน 10 ท่าน ความตอ้งการะบบ
ของผู้ใช้งานจะถูกน าไปพฒันาระบบ โดยระบบทีพ่ฒันาเสร็จจะถูกน าไปประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้งานผ่านกูเกิ้ล
ฟอร์ม (Google, 2021a) และน ามาหาคา่เฉล ีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของผู้ใช้ โดยเกณฑใ์นการ
ประเมนิความพงึพอใจพจิารณาจากค่าเฉล ีย่ความพงึพอใจ มดีงันี้  
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- 1.00 – 1.50 ผู้ใช้มคีวามเห็นวา่ ควรปรบัปรุงระบบ 
- 1.51 – 2.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัพอใช้ 
- 2.51 – 3.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
- 3.51 – 4.50 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัด ี
- 4.51 – 5.00 ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก 
 

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพฒันาระบบ 
ระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ เป็นระบบทีพ่ฒันาต่อยอดจากไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ และเฟซบุ๊กเมสเซน

เจอร์ระบบตดิตามงานและโซเชยีลมเีดยีทีท่ ีส่มาชกิห้องวจิยั HCI ใช้งานเป็นประจ า ดงันัน้เคร ือ่งมอืในการพฒันาระบบ
จงึประกอบไปดว้ย 

- ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ (Microsoft, 2021b) ซอฟต์แวร์จดัการงานที่มหีน้าหลกัส าหร ับผู้ใช้ 3 หน้าคอืหน้า
ก ร ะ ดาน (Board) (Microsoft, 2021c) หน้ าสรุ ปงาน (Chart) (Microsoft, 2021d) แล ะห น้าปฏิทิน  ( Schedule) 
(Microsoft, 2021e) ซึง่แต่ละหน้าสามรถเลอืกจดักลุ่มงานไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดักลุ่มตามตะกร้างาน จดั
กลุ่มตามสถานะ และสามารถเพิม่ตวักรองเพือ่ให้มองเห็นงานต่างๆสะดวกขึ้น แต่ไม่สามารถแสดงผลแบบแกนต์ชารต์
หรอืส่งออกไฟล์ปฏทินิเพ ือ่ให้ผู้ใช้น าไปสร้างการแจ้งเตอืนในซอฟต์แวร์ปฏทินิได ้

- เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ (Facebook, 2021a) ระบบส่งข้อความส าเร็จรูปทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของโซเชยีลมเีดยีเฟซบุ๊ก  
(Facebook, 2021b)ทีเ่ปิดให้นักพฒันาสามารถเชือ่มต่อระบบตอบกลบัข้อความอตัโนมตัผิ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจทีผ่า่น
การลงทะเบยีนแอปเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้จงึเชือ่มต่อระบบของนักพฒันาเข้ากับเฟซบุ๊กผ่านทางการต ัง้คา่เว็บฮุกของ
แอปทีส่ร้างขึ้น แต่มข้ีอจ ากัดเร ือ่งขัน้ตอนการเข้าทดสอบระบบทีส่ามารถทดสอบไดใ้นวงเพือ่นเท่านัน้ และไม่สามารถ
ส่งการแจ้งเตอืนให้ผูใ้ช้ดว้ยระบบอตัโนมตัไิดด้งันัน้ระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการจะตอ้งสรา้งการแจง้เตอืนผู้ใช้ใน
ช่องทางอืน่ 

ในการเชือ่มต่อเพือ่รบัข้อมูลจากซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ ซ ึง่เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มไมโครซอฟต์ 365 
(Microsoft, 2021f) ทางไมโครซอฟต์ก าหนดให้การขอข้อมูลจากซอฟต์แวร์ในกลุ่มนี้ต้องตดิต่อผ่านเกตเวย์ทีช่ื่อว่า
ไมโครซอฟต์กราฟ (Microsoft, 2021g) ซ ึง่เป็นส่วนตอ่ประสานโปรแกรมประยุกต์ Application Programming Interface 
(API) หรอืส่วนประสานงานส าหรบัโปรแกรมซึง่สามารถเข้าใช้งานหน้าผ่านหน้าเวบ็ไซตไ์มโครซอฟท์กราฟเอ็กซพ์ลอ
เออร์ ในการตดิต่อขอข้อมูลนัน้นักพฒันาจะต้องลงทะเบยีนแอปผ่านเมนู App Registration (Microsoft, 2021h) ใน 
Azure Active Directory บนเว็บไซต์ Azure Portal ตามระเบียบการอนุญาตต ิดต่อขอข้อมูลของไมโครซอฟท์  
(Microsoft, 2021i) ข้อดขีองไมโครซอฟต์กราฟคอืใช้งานไดง้่าย ไม่มรีะยะเวลารอคอยมากเม ือ่มกีารขอข้อมูล แต่ข้อเสยี
คอืการขออนุญาตใช้งานส าหรบัซอฟตแ์วร ์365 ในองคก์รจะตอ้งท าหนงัสอืเพ ือ่ขออนุญาตในการใช้งาน 

นอกจากนี้การเชือ่มต่อเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์เข้ากับไมโครซอฟต์กราฟ จ าเป็นต้องมส่ีวนประมวลผลทีส่ามารถ
ท างานได้ตลอดเวลาเพ ือ่รองรบัการใช้งานสมาชกิห้องวจิยั ดงันัน้จงึพจิารณาเคร ือ่งมอืทีเ่ป็นเซฟิเวอร์บนระบบคลาวด์
คอมพวิเตอร์ซ ึง่มผีู้ให้บรกิารอยู่มากมาย แต่บรกิารทีม่รีาคาถกูและใช้งานง่ายทีสุ่ดคอืบรกิารไฟร์เบสคลาวด์ฟังก์ชนัของ
กูเกิ้ล (Google, 2021b) และยงัมบีรกิารฐานข้อมูลบนคลาวด์ซ ึง่สามารถเชือ่มต่อกนัไดโ้ดยไม่ต้องท าการตดิต ัง้เพ ิม่คอื
ฐานข้อมูลไฟร์เบสคลาวด์ไฟร์สโตร์ (Google, 2021c) ทีส่ามารถใช้งานไดง้่าย ไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ และมรีะบบรกัษา
ความปลอดภยัทีด่  ี

โดยสรุปเคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการพฒันาระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการประกอบไปด้วย 
1. ไมโครซอฟต์แพลนเนอร์ 
2. เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ 
3. ไมโครซอฟต์กราฟ 
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4. ไฟร์เบสคลาวดฟั์งก์ชนั 
5. ไฟร์เบสคลาวดไ์ฟร์สโตร์ 

3.2 แนวทางการพฒันาระบบ 
3.2.1 การส ารวจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
จากแบบสอบถาม 10 หวัข้อ มจีุดประสงค์ 3 ข้อ คอื 
1. เพ ือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ของสมาชกิห้องวจิยั HCI  
2. เพ ือ่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวีติประจ าวนัของสมาชกิห้องวจิยั HCI  
3. เพ ือ่ศึกษาความตอ้งการความสามารถเพิม่เตมิของระบบตดิตามงานทีม่อียู่ 
  

ผลส ารวจพบว่านักศกึษาประจ าห้องวจิยั HCI จ านวน 8 ท่าน และผู้จดัการห้องวจิยั HCI จ านวน 2 ท่าน มพีฤตกิรรม
การใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ ดงัภาพที ่2 และมพีฤตกิรรมการใช้งานซอฟตแ์วร์ในชวีติประจ าวนัดงัภาพที ่3  
 

 
ภาพที ่2 พฤตกิรรมการใช้งาน Microsoft Planner 

  

 
ภาพที ่2 พฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวิติประจ าวนั 
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ส าหรบัความสามารถเพิม่เตมิของไมโครซอฟท์แพลนเนอรท์ีอ่ยากให้มแีสดงในภาพที ่4  
 

 
ภาพที ่3 ความสามารถของระบบตดิตามงานทีส่มาชกิห้องวจิยัตอ้งการเพิม่เตมิ 

 
ด ังนั ้นจงึสามารถสรุปได้ว่าพฤตกิรรมของสมาชกิห้องวจิยั HCI ต ิดต ัง้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์

บนโทรศัพท์มอืถอื 45.50% ใช้งานฟังก์ชนัสรุปงาน 36.40% เชือ่มต่อปฏทินิจากไมโครซอฟท์แพลนเนอร์เข้ามอืถ ือ 
26.30%  

ส่วนพฤตกิรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ในชวีติประจ าวนัพบว่าในระดบัความถ ีใ่นการใช้งานมากกว่า 1 คร ัง้ต่อวนั 
นักศึกษาทุกคนใช้งานเฟซบุ๊ก 100.00% ใช้งานไลน์ 72.70% ใช้งานไมโครซอฟท์ทมี 54.40% และใช้งานไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 27.30%  

ในส่วนของความสามารถทีต่้องการให้ไมโครซอฟท์แพลนเนอร์มเีพ ิม่ เตมิคอื อยากให้สามารถแจ้งเตอืนไปที่
โซเชยีลมเีดยี เช่น ไลน์หรอืเฟซบุ๊ก ให้การแจ้งเตอืนนับถอยหลงัสู่ก าหนดการส าคญัของโครงการ (Milestone) ได้ 
อยากให้สามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการ เห็นสถานะงานปัจจุบนัของโครงการและล าดบังานได้อย่างชดั เจน 
รวมถงึอยากให้สามารถเห็นสถานะงานจากกระดานคมับงั ดงัเช่น เทรลโล (Trello) ได ้

3.2.2 การเปรียบเทียบระบบติดตามงานที่มอียู่ 
เม ื่อน าความต้องการของของระบบต ิดตามงานของสมาชิกห้องวจิยั HCI มาสร้าง Benchmark เพ ื่อท าการ

เปรยีบเทยีบความสามารถของระบบของงานวจิยัและและระบบทีม่อียู่ในท้องตลาดทีไ่ด้รบัความนิยมอย่างสูงจาก
เว็บไซต์ www.g2.com (G2.com, Inc., 2021) ในหมวดหมู่ของการจ ัดการโครงการหร ือการจ ัดการโครงการ 
ในปัจจุบนั 2 ล าดบัแรกคอืเทรลโลและมนัเดย์ และเปรยีบเทยีบกับซอฟต์แวร์จดัการงานที่สมาชกิห้องวจิยัใ ช้งาน  
อยู่เป็นประจ าคอืไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์ดงัภาพที ่1 ซ ึง่จะได้ผลลพัธ์ดงัตารางที ่2 

 
 

http://www.g2.com/
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ภาพที ่1 การจดัล าดบัซอฟตแ์วรจ์ดัการโครงการ 2 ล าดบัแรก 

ทีม่า: G2.com, Inc. (2021) 
 

ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถระบบกับซอฟตแ์วรท์ีม่อียู่ในท้องตลาด 
ความสามารถ งานวจิยั ไมโครซอฟท์

แพลนเนอร์ 
มนัเดย์ เทรลโล หมายเหตุ 

เชือ่มต่อกับโซเชยีล
มเีดยี 

     

สร้างแกนต์ชาร์ต     ไ ม โ ค ร ซ อ ฟ ท์ 
แพลนเนอร์สามารถ
สร้างแกนต์ชาร์ตได้
จ า ก ไ ม โครซอฟท์ 
โ ป ร เ จ ค โ ด ย ม ี
ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

ต ัง้ปฏทินิ      
มคี่าบรกิารเพิม่เตมิ      

 
สามารถสรุปได้ว่าซอฟต์แวร์จากงานวจิยัม ีความสามารถโดดเด่นกว่าซอฟต์แวร์ ในท้องตลาดในหวัข้อ

ความสามารถในการเชือ่มต่อกบัเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์การสรา้งแกนตช์าร์ต และต ัง้ปฏทินิไดโ้ดยไม่มคีา่ใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
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3.3 แนวทางการพฒันาระบบอตัโนมติัในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตามความคืบหน้าของ
โครงการ 
จากการส ารวจความต้องการเพือ่พฒันาระบบอตัโนมตัใินรปูแบบโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พ ือ่ตดิตามความคบืหน้า

ของโครงการวจิยัพบว่าโซเชยีลมเีดยีทีส่มาชกิทุกคนใช้งานเป็นประจ าในชวีติประจ าวนัคอืเฟซบุ๊กและความสามารถที่
สมาชกิในห้องวจิยัตอ้งการเพิม่เตมิคอื การแจง้เตอืนงาน การมองเห็นสถานะของงานปัจจุบนั และการมองเห็นภาพรวม
ทัง้หมดของงาน 

ดงันัน้ส่วนประกอบของระบบจงึประกอบดว้ยเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์รบัหน้าทีเ่ป็นส่วนประสานงานกบัผู้ใช้ผ่านระบบ
เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แพลตฟอร์มและส่งข้อมูลไปทีไ่ฟร์เบสฟังก์ชนัเป็นส่วนประมวลผลและรบัส่งข้อมลูของไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์จากไมโครซอฟท์กราฟ จากนัน้จะส่งข้อมูลผู้ใช้จากเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์และข้อมูลจากไมโครซอฟท์ 
แพลนเนอร์ไปเก็บทีไ่ฟร์เบสไฟร์สโตร์ซ ึง่ท าหน้าทีเ่ป็นฐานข้อมูลของระบบ เม ือ่มกีารเรยีกใช้งานเมนูแกนต์ชาร์ตหรอื
เมนูปฏทินิ ไฟร์เบสฟังก์ชนัจะดงึข้อมูลจากไฟรเ์บสไฟร์สโตร์ไปสร้างหน้าเวบ็แกนต์ชารต์หรอืไฟล์ปฏทินิดงัภาพที ่2  
 

 
ภาพที ่2 ภาพรวมของระบบ 
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เม ือ่น ากรณีใช้งานทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการมาแจกแจงจะไดร้ายละเอยีดดงัตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 รายละเอยีดกรณีใช้งาน (Use Case) ของระบบ 

ชือ่ Use Case ลงทะเบยีน 
ระบบแกนต์

ชาร์ต 
ระบบแก้ไขงาน 

ระบบตดิตามความ
คบืหน้างาน 

ระบบปฏทินิ 

ผู้ใช้ นักศึกษา ผู้จดัการห้องวจิยั อาจารย์ทีป่รกึษา 

รายละเอยีด จบัคู่อเีมลของ
มหาวทิยาลยั
กับเฟซบุ๊ก 

ระบบแสดง
แกนต์ชาร์ตของ
สมาชกิ 1 ท่าน 

สมาชกิห้องวจิยั
เข้าถงึหน้า
กระดานงานของ
ตนเองในรูปแบบ
ของกระดานคมับงั
บนไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 

ผู้ใช้เข้าถงึหน้าสรุป
ความคบืหน้างาน
ของตนเองหรอื
สมาชกิทัง้หมดบน
ไมโครซอฟท์ 
แพลนเนอร์ได้ 

ระบบแจ้ง
เตอืน 

เหตุการณ์
เร ิม่ต้น 

กดปุ่ม 
Register  

กดปุ่ม Gantt 
Chart 

กดปุ่ม Edit  กดปุ่ม Progress  กดปุ่ม 
Calendar  

เหตุการณ์ 
ก่อนหน้า 

ระบบแสดงเมนู  

เหตุการณ์
ตามมา 

ระบบแสดงผล
การลงทะเบยีน 

ระบบแสดง
แกนต์ชาร์ตบน
เว็บเบราว์เซอร์ 

ระบบแสดง
หน้าคมับงับอร์ด
บนไมโครซอฟท์
แพลนเนอร์ 

ระบบแสดงหน้า
สรุปความคยืหน้า
งานบน
ไมโครซอฟท์แพลน
เนอร์ 

ระบบสร้าง
ไฟล์ 
calendar.ics 
ไว้บนลิ้งก์เว็บ
เบราว์เซอร์ 

ข้อยกเว้นทีไ่ม่
สามารถใช้งาน
ได้ 

- ผู้ใช้เป็นสมาชกิห้องวจิยัแต่ยงัไมไ่ดล้งทะเบยีน 
- ผู้ใช้ไม่ใช่สมาชกิห้องวจิยั 
- ระบบท างานผดิพลาด 

 
เม ือ่น ารายละเอยีดกรณใีช้งานจากตารางที ่3 มาล าดบัเหตกุารณ์การเข้าใช้งานระบบ โดยเร ิม่ต ัง้แตก่ารเร ิม่สนทนา

กับระบบอตัโนมตัดิ้วยการทกัทาย จากนัน้จงึเลอืกใช้งานหวัข้อลงทะเบยีน เพือ่ส่งข้อมูลอเีมลส่วนตวัในระบบของ
มหาวทิยาลยั และเฟซบุ๊กโปรไฟล์ให้ระบบเก็บลงฐานข้อมูล ส าหรบัการเข้าใช้งานหวัข้อเมนู ระบบจะท าการตรวจสอบ
สถานะสมาชกิห้องวจิยัก่อน จากนัน้ผูใ้ช้สารถเลอืกรบัข้อมลูตา่งๆ ของโครงการผ่านการเลอืกใช้งานเมนูดงัภาพที ่3 
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ภาพที ่3 ล าดบัเหตุการณ์เม ือ่เข้าใช้งานระบบ 

 

4. ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการจะกล่าวถงึ ผลการพฒันาต้นแบบระบบอตัโนมตัใินรูปแบบของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพ ื่อ

ตดิตามความคบืหน้าของโครงการโดยใช้แนวทางการพฒันาซอฟตแ์วรด์งักลา่วมาแล้ว 
4.1 ผลการการพฒันาต้นแบบระบบอตัโนมติัในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือติดตามความคืบหน้า

ของโครงการ 
เม ือ่พฒันาต้นแบบระบบตามแผนภาพข้างตน้แล้ว ได้ผลดงัตอ่ไปนี้คอื เม ือ่ผู้ใช้งานระบบเข้าสู่แฟนเพจ HCI-Task-

Bot จะพบข้อความต้นแบบเพือ่เร ิม่ต้นบทสนทนาดงัภาพที ่4และเม ือ่ผูใ้ช้เลอืกข้อความตวัอย่าง ระบบจะตอบกลบัเป็น
เมนูลงทะเบยีนให้ผู้ใช้เร ิม่ต้นใช้งานดงัภาพที ่5 
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ภาพที ่4 การเร ิม่ต้นบทสนทนาของระบบโต้ตอบอตัโนมตั ิ

 

 
ภาพที ่5 การโต้ตอบอตัโนมตัจิากการเลอืกข้อความตวัอย่าง 

 
เม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนูลงทะเบยีน ระบบจะถามอเีมลของมหาวทิยาลยัซึง่ผู้ใช้ใช้ในการลงชือ่เข้าใช้ไมโครซอฟท์แพลน

เนอร์ของมหาวทิยาลยัดงัภาพที ่6  
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ภาพที ่6 การเลอืกเมนู Register 

 
เม ือ่ได้รบัอเีมลของมหาวทิยาลยั ระบบจะท าการตรวจสอบว่ามอีเีมลนัน้ในฐานข้อมูลหรอืไม ่ถ้าหากมรีะบบจะส่ง

ข้อความทีม่ปุ่ีมแสดงแผนงานของนักศึกษาประจ าห้องวจิยัให้ผู้ใช้เลอืกวา่แผนงานของตนเองคอืแผนงานใดด ังภาพที ่7  
 

 
ภาพที ่7 การตอบกลบัให้ผูใ้ช้เลอืก Bucket ของตนเอง  
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เม ือ่ผู้ใช้เลอืกแผนงานแล้ว ระบบจะท าการจดัเก็บรหสัของแผนงานลงฐานข้อมูลพร้อมกบัสถานะการลงทะเบยีน
ของผู้ใช้เป็นลงทะเบยีนส าเร็จ แล้วจงึแจ้งผูใ้ช้ดว้ยชือ่ทีล่งทะเบยีนในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ว่าลงทะเบยีนส าเร็จ 
หลงัจากนัน้จงึส่งเมนูการใช้งานส าหรบัสมาชกิให้ผูใ้ช้เลอืกดงัภาพที ่8  
 

 
ภาพที ่8 ผลการลงทะเบยีนส าเรจ็ 

 
หากผู้ใ ช้เล ือกเมนู Edit เพ ื่อสร้างหรอืแก้ไขแผนงาน ระบบจะส่งข้อความที่มปุ่ีมแสดงค าว่า Create/Edit  

ดงัภาพที ่9  
 

 
ภาพที ่9 การโต้ตอบเม ือ่ผูใ้ช้เลอืกเมนูแก้ไขแผนงาน 
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เม ือ่ผู้ใช้คลกิทีปุ่่ม Create/Edit และในเว็บเบราว์เซอร์นัน้มกีารลงชือ่เข้าสู่ไมโครซอฟท์แพลเนอร์แล้ว หลงัจากนัน้ 
ระบบจะน าผู้ใช้เข้าสู่หน้ากระดานงานในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ดงัภาพที ่10  
 

 
ภาพที ่10 หน้ากระดานงานบนไมโครซอฟท์แพลนเนอรเ์พ ือ่ให้ผูใ้ช้ปรบัแก้แผนงาน 

 
หากผู้ใช้เลอืกเมนูแกนต์ชาร์ตเพือ่ดแูผนงานในภาพรวม ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดงปุ่ม Your 

Gantt Chart เม ือ่ผู้ใช้กดเข้าไปจะพบกับเว็บไซต์ซ ึง่มแีกนต์ชาร์ตทีส่ร้างจากงานของผู้ใช้ในไมโครซอฟท์แพลนเนอร์
ปรากฏอยู่ดงัภาพที ่11  
 

 
ภาพที ่11 การโต้ตอบเม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนูแกนตช์าร์ต  
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เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Gantt Chart ระบบจะเปิดหน้าเวบ็ไซต์ทีม่แีกนต์ชาร์ตของผูใ้ช้ปรากฏอยู่ดงัภาพที ่12  
 

 
ภาพที ่12 ผลเว็บไซตเ์ม ือ่ผูใ้ช้คลกิทีปุ่่ม Your Gantt Chart 

 
ซึง่หากผู้ใช้กดแถบดา้นบนมมุขวาจะสามารถดาวน์โหลดแกนต์ชารต์มาใช้งานไดด้งัภาพที ่13  

 

 
ภาพที ่13 เมนูดาวน์โหลดในเว็บไซตแ์สดงแกนตช์าร์ต 
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เม ือ่ดาวน์โหลดแลว้จะได้ไฟล์ภาพของแกนตช์าร์ตทัง้หมดของผู้ใช้งานดงัภาพที ่14  
 

 
ภาพที ่14 ภาพแกนต์ชาร์ตทีผู่ใ้ช้กดดาวน์โหลด  
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หากผู้ใช้เลอืกเมนู Progress เพ ือ่ตดิตามความคบืหน้าของงาน ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดง
ปุ่ม Your Progress ให้ หากผู้ใช้กดปุ่มดงักล่าว ระบบจะพาผู้ใช้เข้าสู่หน้าแผนภูมขิองไมโครซอฟท์แพลนเนอรด์งัภาพที ่
15  
 

 
ภาพที ่15 การโต้ตอบเม ือ่ผู้ใช้เลอืกเมนู Progress 

 
เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Progress ระบบจะน าผูใ้ช้เข้าสู่หน้าระบบตดิตามความคบืหน้าของแผนงานดงัภาพที ่16  

 

 
ภาพที ่16 หน้าตดิตามความคบืหน้าแผนงานบนไมโครซอฟท์แพลนเนอร์ 
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หากผู้ใ ช้เลอืกเมนูปฏทิินเพื่อแจ้งเตอืนผู้ใช้งาน ระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการจะแสดงปุ่ม Your 
Calendar ซึง่หากผูใ้ช้กดปุ่มนัน้ ระบบจะสร้างไฟลป์ฏทินิเพ ือ่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดผา่นทีอ่ยู่ของเวบ็ไซต์ดงัภาพที ่17  
 

 
ภาพที ่17 การโต้ตอบของระบบเม ือ่ผู้ใช้กดเลอืก Calendar 

 
เม ือ่ผู้ใช้กดปุ่ม Your Calendar ระบบเปิดเว็บเบราว์เซอร์เพ ือ่ดาวน์โหลดไฟล์ calendar.ics ดงัภาพที ่18  

 

 
ภาพที ่18 การดาวน์โหลดปฏทินิเม ือ่ผูใ้ช้กดปุ่ม Your Calendar 

 
เม ือ่ผู้ใช้ท าการเปิดไฟล์ โปรแกรมปฏทินิในเคร ือ่งจะท าการเพิม่ปฏทินิให้ผู้ใช้ดงัภาพที ่19  

 

 
ภาพที ่19 การเพิม่ปฏทินิเข้าในปฏทินิส่วนตวัของผูใ้ช้งาน 
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เม ือ่ผู้ใช้เพ ิม่ปฏทินิแล้วจะพบงานทัง้หมดในไมโครซอฟท์แพลนเนอรซ์ ึง่จะมกีารแจ้งเตอืนอตัโนมตัดิงัภาพที ่20  
 

 
ภาพที ่20 ปฏทินิทีม่กีารเพิม่งานจากไมโครซอฟท์แพลนเนอร ์

 
4.2 ผลการประเมิน 

ผลการประเมนิหลงัผู้ใช้ได้ชมวธิกีารใช้งานผ่านทางวดิโีอสัน้และทดลองใช้งานต้นแบบระบบอตัโนมตัผิ่านทางเฟ
ซบุ๊กเมสเซนเจอร์จากนัน้จงึตอบแบบสอบถามโดยนักศกึษาประจ าห้องวจิยัและผู้จดัการห้องวจิยัจ านวน 10 ท่าน พบวา่
ระดบัคะแนนจาก 1 ถงึ 5 ความสะดวกของระบบการลงทะเบยีนได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.80 มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.14 ความสะดวกของการเข้าถงึการปรบัแก้แผนงานผา่นระบบสรา้งและแก้ไขแผนงานได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.50 มส่ีวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.08 ความสะดวกในการเข้าถงึการตดิตามความคบืหน้าผ่านระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการ
ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 4.00 มส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82 ระบบแกนต์ชาร์ต ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 3.60 มส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.35 ความสะดวกในการได้รบัการแจ้งเตอืนผ่านระบบสร้างปฏทินิไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 3.60 มส่ีวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.17 คะแนนความสะดวกในการตดิตามความคบืหน้าของระบบโดยรวม ได้รบัคะแนนเฉลีย่ 4.00 มส่ีวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.82 สามารถสรุปไดด้งัภาพที ่5 
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ภาพที ่4 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 

 
5. สรปุผลการทดลอง 

งานวจิยันี้ได้น าเสนอแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนม ัต ิ 
เพ ือ่ให้สมาชกิห้องวจิยั Human-Computer Interface ของสถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรใีห้สามารถเข้าใช้งานซอฟตแ์วร์วางแผนงานวทิยานิพนธ์ไมโครซอฟท์แพลนเนอรผ์่านทางโซเชยีล
มเีดยีเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ซ ึง่นักศึกษาใช้งานอยู่เป็นประจ าไดส้ะดวกยิง่ขึ้น ในการทดลองจะท าการส ารวจความต้องการ
ในการใช้งานระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการอย่างอตัโนมตั ิโดยให้นักศึกษาสมาชกิห้องวจิยัและผู้จดัการห้อง
ท าแบบส ารวจความคดิเห็นผ่านแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานไมโครซอฟท์แพลนเนอร์จากนัน้จ ึง
ได้ผลการส ารวจคุณสมบตัเิพ ิม่เตมิทีส่มาชกิห้องวจิยัต้องการ และผลการส ารวจพบว่าคณุสมบตัเิพ ิม่เตมิของระบบที่
สมาชิกห้องวจิยัต้องการคอืความสามารถในการแจ้งเตอืน ความสามารถในการมองภาพรวมและล าดบังานของ
โครงการในรูปแบบของแกนตช์าร์ตและความสามารถในการมองเห็นสถานะงานผา่นกระดานคมับงั 

เม ือ่น าความต้องการของสมาชกิห้องวจิยัมาก าหนดแนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์สามารถก าหนดความสามารถ
หลกัของระบบด้วยแผนภาพกรณีใช้งาน ได้ดงันี้  (1) ระบบลงทะเบยีน (2) ระบบสร้างและแก้ไขงาน (3) ระบบตดิตาม
ความคบืหน้างาน (4) ระบบแกนต์ชาร์ต (5) ระบบปฏทินิ 

เม ือ่พฒันาต้นแบบระบบจากแนวทางการพฒันาระบบเรยีบร้อย ผู้ใช้งานจะได้รบัชมการสาธติวธิกีารใช้งานระบบ
ตดิตามความคบืหน้าของโครงการผ่านทางวดีโีอสัน้ จากนัน้ผู้ใช้จะทดลองใช้ระบบ และตอบแบบสอบถามความพงึ
พอใจ ผลคะแนนทีไ่ด้เป็นดงันี้  ระบบลงทะเบยีนได้รบัคะแนนอยู่ในระดบัด ีระบบสร้างและแก้ไขงานได้รบัคะแนนใน
ระดบัปานกลาง ระบบไดร้บัคะแนนในระดบัด ีระบบแกนตช์าร์ต ได้รบัคะแนนในระดบัด ีระบบปฏทินิไดร้บัคะแนนระดบั
ด ีและคะแนนโดยรวมของระบบตดิตามความคบืหน้าโครงการคอืระดบัดสีามารถตอบโจทย์วตัถุประสงค์ของโครงการ
ในการศึกษาเพือ่ค้นหาแนวทาง พฒันาต้นแบบและประเมนิซอฟต์แวร์ของระบบตดิตามความคบืหน้าของโครงการ
อย่างอตัโนมตัไิด ้

จากการทดสอบพบว่าระบบตดิตามงานอตัโนมตักิารเข้าทดสอบมคีวามซบัซ้อน เน่ืองจากผู้ทดสอบระบบต้องม ี
บญัชนีักพฒันาของเฟซบุ๊ก ต้องได้รบัการเชญิให้ทดสอบ และตอบรบัการเชญิ จงึจะเข้าทดสอบระบบได้ นอกจากนี้จาก
ผลการทดสอบความพงึพอใจของระบบพบว่าสมาชกิห้องวจิยัมคีวามความคดิเห็นเพ ิม่เตมิว่า ระบบมกีารตอบสนองช้า 
เน่ืองจากขัน้ตอนการลงทะเบยีนของเมสเซนเจอร์แพลตฟอร์ม ควรเพิม่ความสวยงามให้กับส่วนประสานงานผู้ใ ช้ 
สุดท้ายการแจ้งเตอืนก าหนดการตา่งๆควรแจ้งก าหนดการของงานแบบผู้ช่วยส่วนตวัจากโซเชยีลมเีดยีโดยตรง  
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ส าหรบัการพฒันาเพือ่ตอ่ยอดงานวจิยันี้  อาจต้องพจิารณาเปลีย่นซอฟต์แวร์ส่วนประสานงานผู้ใช้เป็นซอฟตแ์วรอ์ ืน่
ที่ม ีคุณสมบัตสิามารถส่งข้อความแจ้งเต ือนให้ผู้ ใช้งานได้ จากการส ารวจ พฤต ิกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ใน
ชวีติประจ าวนัของนักศึกษาในห้องวจิยั HCI และจากการเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองซอฟต์แวร์จดัการโครงการกับ
ซอฟต์แวร์ในงานวจิยัพบว่าหากต้องการพฒันาซอฟต์แวร์โดยมคี่าใช้จ่ายน้อยทีสุ่ดแต่สามารถพฒันาการส่วนเสร ิม
ส าหรบัเรยีกใช้ระบบแกนต์ชาร์ต และคุณสมบตักิารแจ้งเตอืนได้ควรเลอืกซอฟต์แวร์ทีส่ามารถสร้างระบบตอบข้อความ
อตัโนมตัไิด้ โดยทีน่ักศึกษาทุกคนใช้งานได้โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ เช่น ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ทมี ซึง่สามารถ
พฒันาส่วนเสรมิส าหรบัแสดงแกนต์ชาร์ต และการแจ้งเตอืนงานโดยใช้บอทเฟรมเวริ์คได้ (Microsoft, 2020j) 
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