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บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาระบบส่ งเสริ มความสัมพันธ์ภายในครอบครั ว
โดยเป็ นแอปพลิ เคชัน่ ทางานบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบาย
และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผูใ้ ช้ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
สู งขึ้นรวมถึงมีการใช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปั จจุบนั ผูใ้ ช้มีการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ทั้งเพื่อนคนในครอบครัวอยูแ่ ล้วแอปพลิเคชัน
เหล่ า นั้นตอบสนองคนละด้านจึ ง ต้องใช้หลากหลายโปรแกรมในการตอบสนองความต้องการ
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้นาฟั งก์ชนั การทางานต่างๆ มารวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยประกอบด้วย 5
ส่ วนหลัก ดังนี้ 1. การสมัรเข้าใช้งานระบบ 2. การสร้างกลุ่มสาหรับครอบครัว 3. การสนทนาแบบ
เดี่ยวและแบบกลุ่ม 4. การติดตามสมาชิกในครอบครัวด้วย Location Based Services และ 5. การส่ ง
สัญญาณฉุ กเฉิ น (SOS) เมื่อพัฒนาระบบเสร็ จแล้วได้นาไปให้ผใู ้ ช้ที่เป็ นผูใ้ ห้ความต้องการจานวน
20 คน ทาการทดสอบระบบ ซึ่ งได้ผลการปะเมิ นความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.19 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูค้ นในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนจากการสื่ อสารแบบเผชิญหน้า (Face to
face communication) มาเป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นเทคโนโลยี แ ละอุ ป กรณ์ พ กพาแบบไร้ ส าย
(Mobile Device Technology) โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ที่
ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างสู ง และกาลังเข้ามาแทนที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์พ้นื ฐานที่ถูกใช้
งานลดลง ในขณะที่มีจานวนผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มือถือสู งขึ้น รวมถึงมีจานวนผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต ก็
สู งขึ้นด้วย โดยเฉพาะในครัวเรื อนที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์พกพา
เพิ่ม ขึ้ น จาการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในครัวเรื อน พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1) ของ สานักงานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม (1) พบว่า จาก
จานวนประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป จานวน 63.3 ล้านคน มีผใู ้ ช้ที่มีโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น จากร้อย
ละ 77.2 (จานวน 48.1 ล้า นคน) เป็ น ร้ อยละ 89.6 (56.7 ล้านคน) ส่ วนใหญ่ ใช้อิ น เทอร์ เน็ ตตาม
สถานที่ ต่างๆ ผ่านโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ร้ อยละ 89.9 และจากการส ารวจครั วเรื อนจานวน 21.4 ล้าน
ครั ว เรื อน มี 14.5 ล้ า นครั ว เรื อนที่ มี ก ารใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต (ร้ อ ยละ 67.7) ในการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์ เน็ตของครัวเรื อนโดยมากใช้โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ ในการเข้าถึ ง ประกอบกับการ
ดาเนินชี วติ ของผูค้ นในปั จจุบนั ล้วนต้องเร่ งรี บ เวลาที่จะสื่ อสารกันภายในครอบครัวค่อนข้างน้อยจึง
ส่ งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่ วนใหญ่จะสื่ อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถื อและ
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการส่ งข้อความออนไลน์ อาทิเช่น Line, Facebook Messenger ดังนั้น จากการ
ที่สมาชิ กในครอบครัวมีการใช้อุปกรณ์ โทรศัพท์มือถื อส่ วนตัวในชี วิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น และ
เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ช่ องทางในการสื่ อ สารระหว่า งสมาชิ ก ในครอบครัว และพัฒ นาความสัม พัน ธ์
ระหว่างคนในครอบครั ว ผูศ้ ึกษาจึงได้พ ฒ
ั นาระบบส่ งเสริ มความสั มพันธ์ ภายในครอบครั วด้วย
เทคโนโลยีโมบายและเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเทคโนโลยีบนโมบาย ได้แก่ Location Based
Service (LBS) ที่บริ การบอกตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์ พกพา สาหรับแสดงตาแหน่ ง
ปั จ จุ บ ัน ของสมาชิ ก ในครอบครั ว , Online Chat and Messaging ส าหรั บ พู ด คุ ย ผ่ า นตัว หนั ง สื อ
รู ปภาพ และเสี ยง, Notification การแจ้งเตือนเมื่อสมาชิ กในครอบครัวสื่ อสารถึงกันหรื อต้องการขอ
ความช่วยเหลื อโดยด่วน สามารถส่ งสัญญาณขอความช่ วยเหลือ (SOS) ได้, Cloud Computing เป็ น
การทางานผ่านอินเทอร์ เน็ต โดยจะมีผใู ้ ห้บริ การด้านต่างๆ โดยได้ใช้บริ การฐานข้อมูลของ Firebase
ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เครื อข่าย
สั ง คมส าหรั บ ผูใ้ ช้งานอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ช่ ว ยในการสื่ อ สารและแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล กัน โดยท างานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ มีฟังก์ชนั การทางาน ได้แก่ อนุญาตให้ผใู ้ ช้สร้างกลุ่มสาหรับครอบครัว
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ของตนและเพิ่มสมาชิ ก ในครอบครัวได้ สมาชิ กในครอบครัวสามารถสื่ อสารพู ดคุ ย ติดตามการ
เคลื่อนไหวการเดินทางของสมาชิ กในครอบครัวผ่านระบบได้ เพื่อเป็ นการดูแลความปลอดภัยของ
สมาชิกในครอบครัว และสามารถส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือด่วนได้ผา่ นฟังก์ชนั SOS
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบส่ งเสริ มความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีโมบายและ
เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
(Client/Server Architecture)
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นแบบ Native Application ที่ทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.3.3 ฐานข้อมูลที่ใช้เป็ นสถาปัตยกรรมแบบ NoSQL Database
1.3.4 ฟังก์ชนั การทางานของระบบ ประกรอบด้วย
1.3.4.1 ผุใ้ ช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบได้
1.3.4.2 มีระบบยืนยันตัวตนด้วย อีเมล และ รหัสผ่าน
1.3.4.3 ผูใ้ ช้สามารถเข้าร่ วมกลุ่มด้วยรหัสที่ระบบสร้างให้
1.3.4.4 ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบตาแหน่งที่อยูป่ ัจุบนั ของผูใ้ ช้งาน และสมาชิกได้
แบบ Real Time
1.3.4.5 ผูใ้ ช้งานสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวลงในบัญชีของผูใ้ ช้งานได้
1.3.4.6 ผูใ้ ช้งานสามารถส่ งข้อความในรู ปแบบของ ตัวอักษร , รู ปภาพ และ เสี ยงได้
1.3.4.7 ผูใ้ ช้งานสามารถดูประวัติการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวได้
1.3.4.8 ผูใ้ ช้งานสามารถส่ งสัญญาณฉุ กเฉิ นผ่านทางการแจ้งเตือน SOS ไปยังสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวได้
1.3.4.9 สามารถนาทางไปยังพิกดั ของสมาชิกในครอบครัวได้ผา่ น Google Maps
1.3.4.10 สามารถเปิ ดและปิ ดการแบ่งปันตาแหน่งพิกดั ได้ (Location Sharing)
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
1.4.2 สามารถติดตามเพื่อเฝ้าระวังความปลอยภัยให้กบั สมาชิกในครอบครัวได้
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1.4.3 ทาให้ผใู ้ ช้งานมีความสะดวกเนื่องจากฟังก์ชนั การทางานต่างๆ รวมอยูใ่ น
แอปพลิเคชันเดียว
1.5 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 กำรศึกษำและรวบรวมข้ อมูล (Study and Data Collection)
การรวบรวมข้อ มู ล ผู ้ศึ ก ษาได้ท าการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ นความ
ต้องการของระบบ และฟังก์ชนั การทางานต่างๆ ของแอปพลิเคชัน โดยได้ทาการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมู ลต่างๆ ได้แก่ อินเทอร์ เน็ ต ในเรื่ องของเทคโนโลยีที่เหมาะสม เครื่ องมือที่จะใช้ในการ
พัฒ นาระบบ และสอบถามจากกลุ่ ม ผู ้ใ ช้ โ ดยตรง ถึ ง ความต้อ งการ ฟั ง ก์ ชั น การท างานและ
ความสามารถที่ระบบควรให้บริ การได้ แล้วนามาวิเคราะห์จนเป็ นขอบเขตของระบบ โดยกลุ่มผูใ้ ช้
ที่ได้ส อบถาม ประกอบด้วย สมาชิ กในครอบครั ว กลุ่ ม เพื่ อน และกลุ่ ม เพื่ อนในสั งคมออนไลน์
(Facebook)
1.5.2 กำรวิเครำะห์ ระบบ (System Analysis)
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมทั้งปั ญหาที่พบ นามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิ บตั ิงาน
เพื่ อ ท าการออกแบบแอปพลิ เคชัน ให้ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ ได้อย่าง ครบถ้วน โดย
วิเคราะห์จากความต้องการและข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ขอบเขตการทางานของแอปพลิเคชัน และ
วิเคราะห์การทางานของแอปพลิเคชันที่นิยมในปั จจุบนั เพื่อศึกษาการทางานหลักของระบบและหา
ข้อเสี ย เพื่ อน าไปปรั บ ปรุ งและประยุ ก ต์ให้มี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น เมื่ อพัฒ นาเป็ นแอปพลิ เคชัน
ส าหรั บ โทรศัพ ท์มื อถื อ โดยน าเสนอด้ว ยภาพต่ อไปนี้ Use Case Diagram , Sequence Diagram ,
Class Diagram และ Entity Relationship Diagram
1.5.3 กำรออกแบบระบบ ( System Design )
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการ
พัฒนาเป็ นไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ได้เลือกใช้สถาปั ตยกรรม NoSQL
Database เพื่อลดความซับซ้อนของข้อมูล และ รองรับข้อมูลที่มีปริ มาณ
เพิ่ ม ขึ้ นในอนาคตรวมถึ ง การจัด เก็ บ ข้อ มู ล จะถู ก จัด เก็ บ อยู่บ น Cloud
Storage ที่รองรับการทางานทั้งแบบ online และ offline
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1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) ในการออกแบบส่ วน
ติดต่อกับผูใ้ ช้ได้ใช้การออกแบบแบบ Material Design เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ มีความสวยงาม และ ทันสมัย
1.5.4 กำรพัฒนำระบบ ( System Development )
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
มาท าการสร้ างและเขี ย นชุ ด ค าสั่ ง ด้วยโปรแกรม Android Studio ในการเขี ย นชุ ดค าสั่ ง
Controller ต่างๆ รวมถึงเขียนเวอร์วสิ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อถึงฐานข้อมูล
1.5.5 กำรทดสอบระบบ ( System Testing )
ในการทดสอบระบบ ผูศ้ ึกษาแบ่งการทดสอบ เป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1.5.5.1 ทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยผูศ้ ึกษาได้ทาการทดสอบด้วย
ตัวเอง ผูศ้ ึกษาทาการทดสอบพร้อมกับชั้นตอนการพัฒนาระบบ โดยทดสอบ
แต่ละฟังก์ชนั (Unit Testing) และการทางานร่ วมกันระหว่างฟังก์ชนั
(Integration Testing) พร้อมทั้งทาการแก้ไข (Debug) ให้ถูกต้อง เพทาอให้
โปรแกรมทางานได้ถูกต้องมากที่สุด
1.5.5.2 ทดสอบโดยกลุ่มผูใ้ ช้ (Acceptance Testing) โดยนาระบบส่ งเสริ ม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ไปให้ผใู ้ ช้ประเมินความพึงพอใจทางด้านฟังก์ชนั ประสิ ทธิภาพ
การทางานความง่ายในการใช้งาน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
1.5.6 กำรจัดทำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ ( Documentation )
จัดท าเอกสารประกอบภาคนิ พ นธ์ แนวทางในการจัด ท าปริ ญ านิ พ นธ์ วิธี ก ารและ
ขั้นตอน การดาเนินภาคนิพนธ์เพื่อนแสดงรายละเอียดการพัฒยสแอปพลิเคชันและเป็ นคู่มือ
ในการใช้งานแอปพลิ เคชัน อี ก ทั้ง เป็ นเอกสารส าหรั บ น าแอปพลิ เคชัน ไปพัฒ นาต่ อใน
อนาคต
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1.6 ระยะเวลำดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน

2561

2562

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โนตบุค๊ Alienware R3 Supercomputer Edition
หน่วยประมวล INTEL CORE I7-7820HK
กราฟฟิ คการ์ ด GTX 980TI – SLI.
หน่วยความจาหลัก DELL 16GB X2.
หน่วยความจาลอง SSD Samsung 960 EVO 250GB ,
SSD Samsung 960 EVO (Plus) 1TB
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2 2 โปรแกรม Android Studio
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe XD
1.7.2.4 โปรแกรม Microsoft Office 2010
1.7.2.6 Firebase Database API
1.7.2.7 Firebase Cloud storage API
1.7.2.8 Firebase Authentication API
1.7.2.9 Google Maps API
1.7.2.10 Google Location API
1.7.2.11 Karanchuri Permission Manager API
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1.7.2.12 Squareup Picasso API
1.7.2.13 Gilde BumpTech API
1.7.2.14 GoodieBag PinView API
1.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือทีร่ องรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์
โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ที่ทุกรุ่ นที่มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้วลงไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบตั ิแอนดรอยด์ Android (OS) ตั้งแต่เวอร์ ชนั่ 4.4 (Kitkat) เป็ นต้นไป
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาปริ ญญานิพนธ์น้ ี ผจู ้ ดั ทาปริ ญญานิพนธ์ได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย
2.1 Location Based Service 1
เทคโนโลยี Location Based Service (LBS) หมายถึ ง การให้ บ ริ ก ารการบอกต าแหน่ ง ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้อุ ป กรณ์ พ กพา เช่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ PDA หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ผ่า นสั ญ ญาณ
เครื อข่ ายของผูใ้ ห้บ ริ การต่ างๆ การให้ บ ริ ก ารตาแหน่ งที่ อยู่น้ ัน ต้องอาศัยอุ ป กรณ์ เฉพาะในการ
เชื่ อมต่อกับดาวเทียม เช่ น เครื่ องรับสัญญาณ GPS เนื่ องจากความนิ ยมใน Location Based Service
และการสื่ อสารไร้สายเพิ่มทาให้บุคคล หรื อองค์กร สามารถระบุตาแหน่ งที่อยูข่ องผูใ้ ช้อุปกรณ์ ไร้
สายได้อย่างแม่นยาอีกด้วย คือการให้บริ การนาทาง ซึ่ งผูใ้ ช้จะกาหนดจุดปลายทางและให้อุปกรณ์
ไร้สายที่ให้บริ การ Location Based Service บอกทิศทางในการเดินทางได้
โดยผูจ้ ดั ทาปริ ญญานิ พนธ์ได้นาเทคโนลียี Location Based Service มาใช้งานในการ รับ ที่
อยู่ ละติจูด ลองจิจูด ของผูใ้ ช้งานและสมาชิกในครอบครัวของผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 2.1 Location Based Service
1

อ้างอิง https://www.ccm-systems.com/our-blog/lbs-location-based-service
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2.2 Firebase 2
เป็ นบริ การของกูเกิล (Google) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั พัฒนาซอฟต์แวร์ ใน
การสร้างฐานข้อมูล (Database) โดยส่ วนประกอบที่ผจู ้ ดั ทาได้นามาใช้พฒั นาระบบมีดงั นี้
1. Firebase Authentication คือ ระบบการยืนยันตัวตนในการร้องขอเข้าใช้แอปพิลเค
ชัน่ โดยทางผูจ้ ดั ทาได้นามาใช้ในการสร้างระบบ สมัครสามาชิ ก และ ระบบยืนยัน
ตัวตน
2. Firebase Database เป็ น NoSQL Cloud Database ที่ให้บริ การในรู ปแบบ BaaS
(Backend as a Service) โดยมี API ให้นกั พัฒนาได้เรี ยกใช้จดั เก็บข้อมูลบนคลาวด์
(Cloud Storage) การจัด เก็ บ ข้อ มู ล จะเก็ บ ในรู ป แบบของ JSON และมี ก ารซิ ง ค์
ข้อมูลแบบเรี ยลไทม์กบั อุปกรณ์ทุกตัว รองรับการทางานทแบบออนไลน์ (Online)

รู ปที่ 2.2 Firebase

2

อ้างอิง https://www.firebase.com
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2.3 Android 3
ระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์ พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก
ทางานบนลินุกซ์ เคอร์ เนล เริ่ มพัฒนาโดยบริ ษทั แอนดรอยด์ จากนั้นบริ ษทั แอนดรอยด์ถูกซื้ อโดยกู
เกิ ล และนาแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทางกู
เกิลได้เปิ ดให้นกั พัฒนาสามารถแก้ไขชุ ดคาสั่งต่างๆด้วยภาษาจาวาและควบคุมอุปกรณ์ ผา่ นทางชุ ด
Java libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น เป็ นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการที่มีโครงสร้างแบบเรี ยงทับซ้อนหรื อ
แบบสแต็ก (Stack) โดยใช้ลินุกซ์เคอร์เนล (Linux Kernel) เป็ นพื้นฐานของระบบ และใช้ภาษา Java
ในการพัฒนา มี Android SDK เป็ นเครื่ องมือสาหรับการพัฒ นาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิ บตั ิการ
แอนดรอยด์
โดยเทคโนโลยีระบบปฏิ บตั ิ การแอนดรอยด์ (Android OS) ได้นามาประยุก ต์ใช้ในแอป
พลิเคชันกินไรดีบนแพลตฟอร์ มแอนดรอยด์ในส่ วนของโมบายแอปพลิเคชัน โดยโมบายแอปพลิเค
ชันใช้ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ในการทางาน

รู ปที่ 2.3 Android

3

อ้างอิง https://prezi.com/9oqdq6eirrl2/1-android-os/
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2.4 Java platform 4
จาวาแพลตฟอร์ ม (Java Platform) แพลตฟอร์มหมายถึงฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่ทางาน
ประสานกันหรื อสามารถทางานแยกจากกัน จาวาหมายถึงภาษาในการสร้างหรื อเขียนชุ ดคาสั่งทาง
ซอฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ กล่ า วคื อ ฮาร์ ด แวร์ ห รื อ ซอฟต์แ วร์ ที่ ท างานด้ว ยภาษาจาวา โดยจาวา
แพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็ น 3 แพลตฟอร์ มดังนี้
2.2.1. Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) ใช้สาหรับการเขียนซอฟต์แวร์ ทวั่ ๆ ไป
หรื อ ซอฟต์ แ วร์ ที่ ท างานโดยไม่ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ระบบอื่ น (Stand-Alone) หรื อ ที่
เรี ยกว่า จาวาแอปพลิเคชัน (Java Application)
2.2.2. Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) ใช้สาหรับการเขียนซอฟต์แวร์ แบบมัลติ
เทียร์ (Multitiered)หรื อการเขียนซอฟต์แวร์ แบบ Client - Server ที่มีเว็บเซอร์ วิสเป็ น
ตัวกลางในการรับ-ส่ งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบฐานข้อมูล
2.2.3. Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) คือ ใช้สาหรับการเขียนซอฟต์แวร์ ที่ทางาน
บนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
เทคโนโลยีต่าง ๆในสถาปั ตยกรรม Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) เป็ น
เทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ อีกทั้งยังมีไลบรา
รี่ ให้เรี ยกใช้ได้ง่ายและรวดเร็ ว ทาให้การพัฒนาแอปพลิ เคชันนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ นในการ
พัฒนาปริ ญญานิพนธ์ผจู ้ ดั ทาปริ ญญานิพนธ์ได้ใช้งานภาษา Java ซึ่ งเป็ นภาษาหลักในการใช้พฒั นา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการ Android

รู ปที่ 2.4 Java Platform
4

อ้างอิง http://www.thaicreate.com/java/java-what-is-java.html
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2.5 Social Network 5
เป็ นเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันที่เชื่ อมโยงผูใ้ ช้ไว้ดว้ ยกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทา
ให้ผใู ้ ช้มีพ้ืนที่ส่วนตัว ช่วยหาเพื่อนบนอินเทอร์ เน็ตได้ และเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารและแบ่งปั น
ข้อ มู ล ซึ่ งกัน และกัน ตัว อย่า งเว็บ ไซต์แ ละแอปพลิ เคชัน ที่ เป็ นเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไ ด้แ ก่
Facebook, Twitter, Instagram, Google+ เป็ นต้น

รู ปที่ 2.5 Social Network

2.6 Google Maps Service API 6
เป็ น API ของ (Google) สาหรับเรี ยกใช้บริ การแผนที่เสมือนและให้บ ริ การเครื่ องมือ
ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับแผนที่ อาทิเช่น เป็ นตัวกลางการรับค่าที่อยู่ จาก GPS ของอุปกรณ์ไร้สาย เป็ น
เครื่ องมือช่วยระบุสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า ปั้ มน้ ามัน และ ระบบนาทาง

5

อ้างอิง https://sites.google.com/site/runchida590110401/social-media
6
อ้างอิง https://cloud.google.com/maps-platform/
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2.7 Model-View-Controller (MVC) 7
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ที่ มีการแบ่ง แยกระบบออกเป็ น 3
ส่ วนหลักๆ ได้แก่ Data Model, User Interface และ Control Logic

รู ปที่ 2.7 MODEL-VIEW-CONTROLLER
จากรู ป 2.7 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
Controller
- เป็ นส่ วนที่ ท างานเป็ นอันดับ แรกเมื่ อมี โปรแกรมถู ก เรี ยกใช้งานเป็ นส่ วนที่
ติดต่อการทางานระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรม
- มี ก ารติ ดต่ อกับ Database (ฐานข้อมู ล ) ด้วย Model และแสดงผลข้อมู ล ผ่าน
ทาง View
- เป็ นส่ วนประมวลผลหลัก ของโปรแกรม
Model
- ทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารระหว่าง Object และ Database โดยผูพ้ ฒั นาไม่
จาเป็ นต้องใช้คาสั่ง SQL
- เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล
View
- เป็ นส่ วนแสดงผล
- การทางานสัมพันธ์กบั Controller

7

อ้างอิง https://basketman.wordpress.com/2009/11/04/mvc-model-view-controller/
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบส่ งเสริ ม ความสั ม พัน ธ์ภายในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีโมบายและเครื อ ข่ าย
สั ง คมออนไลน์ โดยใช้ ชื่ อ แอปพลิ เคชัน ว่า ฮัค (Huggs) เป็ นเนที ฟ แอปพลิ เคชั่น ที่ ท างานบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารกับกับครอบครัว เพิ่มความ
ปลอดภัย และเพิ่ ม ความสบายใจต่ อผูใ้ ช้งาน โดยในขั้น ตอนสมัครสมาชิ ก ระบบจะสร้ า งกลุ่ ม
เรี ยกว่า (Circle) ให้แก่ผใู ้ ช้งานพร้อมกับ รหัส 6 หลัก (Circle Code) เพื่อนารหัส 6 หลักนี้ ให้บุคคล
ในครอบครัวเชื่อมต่อเข้ามายังกลุ่ม (Circle) และ แอปพลิเคชัน่ จะมีการรับค่า ละติจูด และ ลองจิจูด
ของผูใ้ ช้งาน เพื่อแปลงเป็ นที่อยู่ปัจจุบนั ให้บุคคลในครอบครัวรู ้ ตาแหน่ งของผูใ้ ช้งาน แบบ RealTime แอปพลิเคชัน่ ฮัค สามารถนาทางไปยังตาแหน่ งของบุคคลในครอบครัวได้ ผ่านทาง Google
Maps และ สามารถให้ผใู ้ ช้งานส่ งข้อความหาบุคคลในครอบครัวทั้งในรู ปแบบ ข้อความตัวอักษร
และ รู ปแบบข้อความเสี ยง นอกจากนี้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น ผูใ้ ช้งานสามารถส่ งข้อความไปยัง
สมาชิ กในความครัวผ่านระบบ SOS (Save Our Souls) ของแอปพลิเคชันได้สมาชิกทุกคนจะได้รับ
ข้อความ SOS และสามารถดูตาแหน่งปั จจุบนั ของผูส้ ่ งสัญญาณ SOS ได้
เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคนิ พนธ์มีการออกแบบแอปพลิเคชันโดยนาหลักการของ MVC
(Model View Controller) มาใช้ในการ มีการเรี ยกใช้ API ดังนี้
- Google Maps Service API เพื่อแสดงแผนที่ในขนาด 1:1 จากขนาดจริ ง
- Google Location Service API เพื่อรับ ละติจูด ลองจิจูด ผ่านระบบ GPS ของโทรศัพท์ และ
แปลงค่าเป็ นชื่อที่อยู่ เช่น ประเทศ จังหวัด อาเภอ ตาบล และ ซอย เป็ นต้น
- Firebase API เพื่อทาการเก็บข้อมูล และ ทาระบบการยืนยันตัว ตนบน Android OS ในการ
ใช้ Application android ในส่ วนของผูใ้ ช้
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3.2 แสดงฟังก์ ชั่นการทางานของระบบด้ วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิชนั่ ฮัค
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3.3 คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Register
Register
UC1
สมัครสมาชิก
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ระบบป้ อนอีเมลล์ รหัสผ่าน เบอร์ โทรศัพท์ คลิกปุ่ ม Register
2. ระบบจะเช็คอีเมล ตามที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้ามา 2 เงื่อนไข
2.1 อีเมลล์ที่ผใู ้ ช้สมัครมีอยูใ่ นระบบแล้ว
2.1.1 ระบบจะแจ้งเตือนว่าที่อยูม่ ีเมลล์มีผใู ้ ช้งานแล้ว
2.2 อีเมลล์ที่ป้อนไม่เคยถูกใช้มาก่อน
2.2.1 ระบบจะส่ งข้อมูลที่ป้อนไปยังฐานข้อมูล และ เข้าสู่ ข้ นั ตอนของการสร้าง
เลขรหัส
Post Condition
Alternative Flows
Exception

สามารถสมัครสมาชิคเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
2. ถ้าป้ อนข้อมูลไม่ครบ จะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้ให้กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนก่อนที่จะทาการบันทึกข้อมูล
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ตาราที่ 3.2 รายละเอียดของ Use Case : Login
Login
UC2
ระบบยืนยันตัวตน
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ระบบป้อนอีเมลล์ รหัสผ่าน และคลิก ปุ่ ม Login
2. ระบบจะเช็คอีเมล และ รหัสผ่าน ตามที่ผใู ้ ช้ป้อนเข้ามา 2 เงื่อนไข
2.1 อีเมลล์และรหัสผ่านของผูใ้ ช้ตรงกับในฐานข้อมูล
2.1.1 ระบบจะพา User ไปสู่ หน้าหลักของโปรแกรม
2.2 อีเมลล์และรหัสผ่านไม่ตรงกับฐานข้อมูล
2.2.1 ระบบจะแจ้งเตือนว่า อีเมลล์ หรื อ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
และให้ผใู ้ ช้งานป้อนอีเมลล์ให้ถูกต้อง
Post Condition
Alternative Flows
Exception

สมามารถนาข้อมูลมายืนยันตัวตนเพื่อนใช้งานระบบ
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
2. ถ้าป้ อนข้อมูลไม่ครบ จะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้ให้กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนก่อนที่จะทาการบันทึกข้อมูล
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดของ Use Case : Generate Code
Generate Code
UC3
ระบบจะสร้างเลขรหัส 6 หลักขึ้นมา เพื่อให้ผใู ้ ช้งานเชื่อมหาสมาชิกใน
ครอบครัวของตนได้

Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ทาตามเงื่อนไขของ UC1 (สมัครสมาชิก) เสร็ จสิ้ น
2. ระบบจะสร้างเลขรหัส 6 หลักขึ้นมาและทาการบันทึกลงในฐานข้อมูลของผูใ้ ช้คนนั้น
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ผูใ้ ช้งานระบบ สามารถแจ้งเลขรหัสดังกล่าวให้กบั บุคคลในครอบครัว
เพื่อเชื่อมหากัน
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดของ Use Case : Add Family Member
Use Case Name
Add Family Member
Use Case ID
UC4
Brief Description
ระบบเพิม่ สมาชิกในครอบครัว เข้าสู่ บญั ชีผใู ้ ช้ของผูใ้ ช้งาน
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้งานระบบ ทาการป้อนเลขรหัส 6 หลักของบุคคลในครอบครัว และ คลิกปุ่ ม
Add
2. ระบบจะทาการเช็คเลขรหัสดังกล่าว
2.1 หากเลขรหัสดังกล่าวตรงกับเลขรหัสของบัญชีใดระบบจะทาการเพิ่มสมาชิกท่าน
นั้นลงในบัญญชีของผูใ้ ช้งาน
Post Condition
Alternative Flows
Exception

เมื่อเข้ากลุ่มได้แล้วจะสามารถทาการติดตามพิกดั ส่ งข้อความ และ SOS
ไปยังสมาชิกในครอบครัวได้
-
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ตารางที่ 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Tracking
Tracking
UC5
ระบบติดตามที่อยูป่ ัจจุบนั ของผูใ้ ช้งานและสมาชิคในบัญญชี
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานได้ยนื ยันตัวตนสาเร็ จ
2. ระบบจะเรี ยกใช้งาน Google Location Service เพื่อรับ Latitude และ Longitude จาก
GPS ของโทรศัพท์ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จากนั้นจะส่ งข้อมูลที่อยูไ่ ปยังบุคคลใน
ครอบครัว และ เก็บลงฐานข้อมูล
Post Condition
Alternative Flows
Exception

ผูใ้ ช้งานสามารถติดตามที่อยูข่ องบุคคลในครอบครัวได้
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
2. ถ้าผูใ้ ช้ไม่เปิ ดระบบ GPS ที่อปุกรณ์
- แจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถรับที่อยูป่ ั จจุบนั ของ
ท่านได้
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ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Chat
Chat
UC6
ระบบส่ งข้อความสนทนารู ปแบบ อักษร และ เสี ยง
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งานได้ยนื ยันตัวตนสาเร็ จและคลิกปุ่ ม Chat ผ่านเนวิเกชัน่ บาร์
2. ระบบจะแสดงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวตามที่ได้เพิม่ ลงในบัญชีผใู ้ ช้ และ จะแสดง
หน้าจอส่ งข้อความเมื่อคลิกที่ชื่อของสมาชิก
2.1 ระบบจะแสดงช่องอินพุตเพื่อพิมข้อความผ่านแป้นพิมพ์ดิจิทลั QWERTY และจะส่ ง
ข้อความอักษรเมื่อคลิกปุ่ มรู ป “จดหมาย”
2.2 ระบบจะแสดงปุ่ มรู ป “ไมโครโฟน” จะบันทึกข้อมูลเสี ยงเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มค้าง
และ จะส่ งข้อความเสี ยงเมื่อผูใ้ ช้ปล่อยนิ้วจากปุ่ ม

Post Condition
Alternative Flows
Exception

สมาชิกในครอบครัวจะได้รับข้อความสนทนา และ ตอบกลับได้
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- จะไม่สามารถส่ งข้อความได้
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ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Location History
Use Case Name
Location History
Use Case ID
UC7
Brief Description
ระบบดูประวัติการเดินทางของสมาชิกในครอบครัว
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เลือกดูขอ้ มูลของสมาชิกในครอบครัว คลิกเลือก รายชื่อสมาชิก
และ เลือกดูประวัติการเดินทาง
2. ระบบจะทาการรับข้อมูลประวิติการเดินทางของบุคคลที่ผใู ้ ช้เรี ยกดู
2.1 จะแสดงชื่อสถานที่และวันเวลาที่เคยไปมา

Post Condition
Alternative Flows
Exception

ผูใ้ ช้งานสามารถดูประวัติการเดินทางในรู ปแบบ List View
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- จะไม่สามารถดูประวัตติการเดินทางของสมาชิกคนนั้นได้
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของ Use Case : Send SOS
Send SOS
UC8
ระบบส่ งการแจ้งเตือนฉุ กเฉิ นหาสมาชิกคนอื่นๆ (SOS)
User
-

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือก ส่ งการแจ้งเตือนฉุกเฉิน
2. ระบบจะทาการรับข้อมูล ข้อสมาชิกท่านอื่นที่มีอยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้ และทาการส่ ง
การแจ้งเตือนพร้อมข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อผูส้ ่ ง สถานที่ที่อยูต่ อนส่ งสัญญาณ ไปยัง
สมาชิกท่านอื่นๆ

Post Condition
Alternative Flows
Exception

สมาชิกในครอบครัวจะได้รับสัญญาณ SOS
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้ หรื อ Server ขัดข้อง
- จะไม่สามารถส่ งการแจ้งเตือนได้

22
3.4 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.2 Sequence Diagram : Register
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รู ปที่ 3.3 Sequence Diagram : Login

รู ปที่ 3.4 Sequence Diagram : Home
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รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : FindFamilyMembers

รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : FamilyMembers
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รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : Message

รุ ปที่ 3.8 Sequence Diagram : SOS Alert
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3.5 Class Diagram

รู ปที่ 3.9 Class Diagram : Huggs Application
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ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของ Class Diagram Main: MainMenu <<interface>>
MainMenu <<interface>>
+goLogin()
+goRegister()
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของ Class Diagram Login: LoginActivity <<interface>>
LoginActivity <<interface>>
+email : String
+password : String
+SigninEmailPass(String email,String password)
+forgotPassword()
ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของ Class Diagram Register: RegisterActivity <<interface>>
RegisterActivity <<interface>>
+email : String
+password : String
+repassword : String
+phone : String
+fetchProvidersForEmail(String email)
+gotoName(String email,String password,String repassword, String phone)
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ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของ Class Diagram Name: NameActivity <<interface>>
NameActivity <<interface>>
+name : String
+imageUri : String
+code : String
+phone : String
+OpenGallery(String email)
+GenCode(String code)
+GoInvite()
ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของ Class Diagram Invite: InviteActivity <<interface>>
InviteActivity <<interface>>
+CreateUser(String name, String email, String password, String mobile, String code, String
isSharing, String lat, String lng, String imageUri,String userid)
+SignupEmailPass(String email,String password)
+SendVerificationEmail(String email)
ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของ Class Diagram ForgotPassword : ForgotPassword <<interface>>
ForgotPassword <<interface>>
+email : String
+authenresetPassword(String email)
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ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของ Class Diagram Navigation : NavigationActivity <<interface>>
NavigationActivity <<interface>>
+nickname: String
+imageuri : Uri
+email : String
+lat : String
+lng : String
+user_token : String
+friendname : ArrayList<String>
+friendimageuri : ArrayList<String>
+friendid : ArrayList<String>
+friendmarker : ArrayList<String>
+friendlat: ArrayList<String>
+friendlng: ArrayList<String>
+mapmarker : Marker
+ServiceLocationHistory()
-getImages()
-updateToken()
-createBITMap()
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ตารางที่ 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram SOSActivity : SOSActivity <<interface>>
SOSActivity <<interface>>
+current_user_lat: String
+current_user_lng: String
+current_user_name: String
+current_user_phone: String
+current_user_token: String
+sos_text_data : Class
+arrayfriends : ArrayList<String>
+friendstoken : ArrayList<String>
+friendid : ArrayList<String>
+SendNortification(String receiver, final String username, final String message )
+apiService.SendNorti()
ตารางที่ 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram Token : Token
Token
+token : String
+getToken() : String

ตารางที่ 3.18 รายละเอียดของ Class Diagram Sender : Sender
Sender
+Data : data
+to : String
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ตารางที่ 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram Message : Message <<interface>>
Message
+friend_id : ArrayList<String>
+friend_name : ArrayList<String>
+friend_imageuri : ArrayList<String>
+recycleViewadpter(ArrayList<String> names, ArrayList<String> imageUrls,
ArrayList<String> Id))
+seenMessage(final String userid)
+sendMessage(String sender, final String receiver, String message)
+sendNotifiaction(String receiver, final String username, final String message)
+readMesagges(final String myid, final String userid, final String imageurl)
ตารางที่ 3.20 รายละเอียดของ Class Diagram SendMessage : SendMessage <<interface>>
SendMessage
+userid : String
+friended : String
+msg : String
+Data : (String user, int icon, String body, String title, String sented, PendingIntent
contentIntent)
+ Sender : (Data data, String to)
+seenMessage(final String userid)
+sendMessage(String sender, String receiver, String message)
+sendNotifiaction(String receiver, String username, String message)
+readMesagges(final String myid, String userid, String imageurl)
+voice_messageTouch()
+picture_messageTouch()
-uploadAudio()
-stopRecording()
-startRecording()
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ตารางที่ 3.21 รายละเอียดของ Class Diagram UserProfile : UserProfile
UserProfile
+user_id : String
+user_name : String
+user_imageuri : String
+user_email : String
+user_phone : String

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดของ Class Diagram FamilyMember : FamilyMember
FamilyMember
+friend_id : String
+friend_name : String
+friend_imageuri : String
+recyclerviewadapter : Class
+recyclerviewadapter : Class
+circlememberReference()
+onCreateViewHolder()
+onitemclick()
ตารางที่ 3.23 รายละเอียดของ Class Diagram FamilyMember : FamilyMember
FamilyMember
+current_userid : String
+current_user_code: String
+current_user_name : String
+current_user_phone : String
+current_user_email: String
+current_user_imageuri:String
+JoinCircle:Class
+onJoincircle()
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ตารางที่ 3.24 รายละเอียดของ Class Diagram CircleJoin : CircleJoin
CircleJoin
+sender : String
+receiver: String
+message : String
+userphone : String
+type : String
+isseen : Boolean
+getReceiver() : String
+getMessage() : String
+getType() : String
+isSeen() : String
ตารางที่ 3.25 รายละเอียดของ Class Diagram MessageAdapter: MessageAdapter
MessageAdapter
+MSG_TYPE_LEFT : int
+MSG_TYPE_RIGHT: String
+mContext: Context
+imageurl : String
+isseen : Boolean
+onBindViewHolder()
+getItemViewType() : MGS_TYPE
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ตารางที่ 3.26 รายละเอียดของ Class Diagram HistoryViewAdapter: HistoryViewAdapter
HistoryViewAdapter
+mName : ArrayList<String>
+mImageUrls : ArrayList<String>
+mDates : ArrayList<String>
+mContext : Context
+RecyclerViewAdapter()
+onCreateViewHolder(): ViewHolder
ตารางที่ 3.27 รายละเอียดของ Class Diagram RecyclerViewAdapter: RecyclerViewAdapter
RecyclerViewAdapter
+mName : ArrayList<String>
+mImageUrls : ArrayList<String>
+mContext: Context
+RecyclerViewAdapter()
+onCreateViewHolder(): ViewHolder
ตารางที่ 3.28 รายละเอียดของ Class Diagram Chat: Chat
Chat
+mName : ArrayList<String>
+mImageUrls : ArrayList<String>
+mContext: Context
+RecyclerViewAdapter()
+onCreateViewHolder(): ViewHolder
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ตารางที่ 3.29 รายละเอียดของ Class Diagram Chat: Chat
Chat
+nickname : String
+imageuri : Uri
+code : String
+email : String
+password : String
+repassword : String
+phone:String
+lat:String
+lng:String
+issharing:boolean
+onCreateViewHolder(): ViewHolder
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3.5 โครงสร้ างข้ อมูล (Data Structure)

รู ปที่ 3.10 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บใน Firebase
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รู ปที่ 3.11 โครงสร้างข้อมูลที่จดั เก็บบน Firebase Cloud Storage
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รู ปที่ 3.12 โครงสร้างของข้อมูล Firebase Authentication
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บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ (User Interface Design)
แอปพลิเคชันออกแบบโดยยึดหลัก UX (User Experience) เป็ นหลักโดยคำนึ งถึงควำมพึง
พอใจของผูใ้ ช้เป็ นหลักจึงออกแบบมำให้เมนู ต่ำงๆ มีขนำดใหญ่ เพื่อให้ผูใ้ ช้สำมำรถอ่ำนง่ำยและ
คลิกง่ำยยิ่งขึ้น ขั้นตอนกำรทำงำนของแอปพลิเคชันในหน้ำต่ำงๆ ทำให้ผใู ้ ช้มีควำมสะดวกโดยจะมี
เมนู อยูท่ ำงด้ำนล่ำงของหน้ำหลัก เว็บแอปพลิเคชันยังออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Flat Design ซึ่งลดกำร
ไล่สีแบบ Gradient แต่ใช้สีแบบ Solid แทน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้สีขำว ตัวอักษรมีสีที่ตดั กันกับ
พื้นหลังเพื่อควำมสบำยตำของผูใ้ ช้โดยแบ่งออกเป็ น
4.1.1 ส่ วนของผู้ใช้

รู ปที่ 4.1 หน้ำระบบยืนยันตัวตนและสมัครสมำชิก
จำกรู ปที่ 4.1 เป็ นขั้นตอนแรกสำหรับผูใ้ ช้ที่ยงั ไม่มีบญั ชี จำเป็ นต้องสมัครสมำชิ กใหม่
โดยมี กำรเก็บ อี เมลล์ รหัสผ่ำน และ เบอร์ โทรศัพ ท์แต่ถ้ำหำกผูใ้ ช้มีบ ญ
ั ชี ใช้งำนอยู่แล้วสำมำรถ
ยืนยันตัวตนได้ทนั ทีโดยกำรคลิกที่ขอ้ ควำม “ Have an existing Account ? Sign in ”
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รู ปที่ 4.2 หน้ำสมัครสมำชิก (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.2 เป็ นหน้ำจอที่จะให้ผใู ้ ช้งำนเลือกรู ปภำพ ผ่ำนกำรอัพโหลดจำกคลังภำพ
(Gallery) ในหน่วยควำมจำ และ ให้ผใู ้ ช้ป้อนชื่อเล่น (User Name) เพื่อระบุตวั ตน

รู ปที่ 4.3 หน้ำสมัครสมำชิก (ต่อ)
จำกรู ปที่ 4.3 ในขั้นตอนนี้แอปพลิเคชันจะทำกำรสร้ำงรหัส 6 หลักที่ใช้สำหรับแชร์ให้
ผูใ้ ช้งำนท่ำนอื่น หรื อ คนในครอบครัว และ เพื่อน มำเพิ่มสมำชิกในบัญชีผใู ้ ช้
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รู ปที่ 4.4 หน้ำระบบยืนยันตัวตน
จำกรุ ป ที่ 4.4 ในกรณี ที่ ผูใ้ ช้งำนมี บ ัญ ชี ผูใ้ ช้แ ล้วให้ท ำกำรยืน ยัน ตัว ตนได้ผ่ำนทำง
หน้ ำ จอดัง รู ป โดยป้ อ นอี เมล์ และ รหั ส ผ่ ำ นที่ ถู ก ต้อ งแล้ว คลิ ก ปุ่ ม “Sign In” แอปพลิ เคชัน จะ
ประมวลผลและนำผูใ้ ช้เข้ำสู่ หน้ำ Home

รู ปที่ 4.5 หน้ำหลักของแอปพลิเคชัน
จำกรู ปที่ 4.5 เมื่ อผูใ้ ช้ยืนยันตัวตนส ำเร็ จจะเข้ำสู่ หน้ำ Home จะมี ก ำรติ ดตำมสมำชิ ก ใน
ครอบครัว โดยสำมำรถดูได้วำ่ ตอนนี้สมำชิกแต่ละคนอยูท่ ี่ใด เป็ นหน้ำจอหลักของแอปพลิเคชันเมื่อ
ผูใ้ ช้ท ำกำรเข้ำสู่ ระบบแล้ว โดยจะแสดงตำแหน่ ง ปั จจุ บ ันของผูใ้ ช้ซ่ ึ งจะเป็ นหมุ ดสี น้ ำเงิ น และ
ตำแหน่งของสมำชิ กในครอบครัวซึ่ งจะเป็ นหมุดสี แดง โดยแสดงชื่ อผูใ้ ช้งำนแต่ละท่ำนเมื่อทำกำร
คลิกที่หมุด

41

รู ปที่ 4.6 หน้ำเมนู
จำกรู ป ที่ 4.6 เมื่ อผูใ้ ช้ คลิ ก เมนู ย่อส่ วนทำงด้ำนซ้ำยมื อ จำกรู ป ที่ 4.5 จะมี เมนู เลื่ อ น
ออกมำจำกทำงด้ำนซ้ำยเมนู ดงั กล่ำวจะนำพำผูใ้ ช้งำนไปส่ วนเสริ มอื่นๆ ได้แก่ Profile คือฟังก์ชนั ที่
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถดูขอ้ มูลรหัส 6 หลักของตนเองได้ Add Family Member คือฟังก์ชนั ที่ผใู ้ ช้งำนสมำ
รถใส่ รหัส 6 หลัก เพื่ อ เพิ่ ม สมำชิ ก ในครอบครั วลงในบัญ ชี ใ ช้ง ำนของตน Family Members คื อ
ฟังก์ชนั ที่ใช้ดูรำยชื่อของสมำชิกในบัญชี Messaage คือหน้ำสนทนำระหว่ำงผูใ้ ช้งำน และ สมำชิ ก
ในครอบครัวโดยสำมำรถส่ งข้อควำมสนทนำด้วยกำรคลิกที่รำยชื่อของสมำชิกนั้นๆ
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รู ปที่ 4.7 หน้ำประวัติกำรเดินทำง
จำกรู ป ที่ 4.7 เมื่ อ คลิ ก รู ป ของสมำชิ ก ในครอบครั ว จะขึ้ น ประวัติ ก ำรเดิ น ทำงของ
สมำชิกคนนั้นโดยจะระบุ วันที่ เดือน ปี เวลำ และชื่อของสถำนที่ได้เดินทำงไป

รู ปที่ 4.8 หน้ำส่ งข้อควำมเหตุฉุกเฉิน (SOS)
จำกรู ปที่ 4.8 หน้ำนี้ จะเป็ นหน้ำส่ งข้อควำม โดยเมื่อคลิก SOS Alert จำกเมนูหน้ำหลัก
ระบบจะทำกำรนับถอยหลัง 5 วิน ำที จำกนั้นจะส่ งข้อควำมไปยังคนอื่นๆในครอบครัว แต่ถ้ำเกิ ด
ข้อผิดพลำดที่ตอ้ งกำรจะยกเลิกกำรส่ งข้อควำมฉุ กเฉิ นผูใ้ ช้สำมำรถยกเลิก โดยกำรคลิก Cancel
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒ นาระบบส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ ภ ายในครอบครั ว ด้ว ยเทคโนโลยี โ มบายและ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ น้ ันสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยในส่ วนของผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้
สามารถ ติดตามที่อยูข่ องสมาชิ กในครอบครัว ส่ งข้อความสนทนากับคนในครอบครัว สามารถส่ ง
สั ญญาณแจ้ง เตื อนให้ก ับ สมาชิ ก เมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น และสามารถระบุ พิ ก ัดตาแหน่ ง ของ
สมาชิกด้วยระบบนาทาง
ผู ้จ ัด ท าได้ท าการพัฒ นาระบบ ด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยี Location Based Service (LBS)
ส าหรั บ การเชื่ อมต่ อเครื อขายอิ นเทอร์ เน็ ตในการระบุ พิก ัดตาแหน่ ง ระหว่า งสมาชิ กด้วยการใช้
Google Map Service API และ Google Location Service API และเขียนชุ ดคาสั่งด้วยภาษา Java ใน
การสร้างรหัสเฉพาะของกลุ่มของสมาชิก รหัสเฉพาะนั้นจะเก็บ userid ของสมาชิ กที่มีการเพิ่มรหัส
ของกลุ่มแล้วเพื่อใช้สาหรับรับส่ งข้อมูลในการสนทนาหรื อการส่ งสัญญาณฉุ กเฉิ น
และจากการทดสอบการใช้งานของผูใ้ ช้จานวน 20 คนได้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ดังตาราง
ด้านล่าง
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันฮัค
รายการ
1. ด้ านประสิทธิภาพการทางานของแอปพลิเคชั่น
1.1 ความถูกต้องในการเข้าร่ วมกลุ่มของครอบครัว
1.2 ความแม่นยาในการระบุตาแหน่งปัจจุบนั ของสมาชิกในครอบครัว
1.3 ความถูกต้องในส่งข้อความถึงสมาชิกในครอบครัว
1.4 ความถูกต้องในการแจ้งเหตุฉุกเฉิ นของสมาชิกในครอบครัว
1.5 ความถูกต้องในการแสดงผลลัพธ์ของแอปพลิเคชัน่
1.6 การป้ องกันข้อผิดพลาดจากการนาเข้าข้อมูลโดยผูใ้ ช้
1.7 การแนะนาและการแจ้งเตือนระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน่
1.8 ความรวดเร็ วในการทางานของแอปพลิเคชัน่
รวม

X

SD.

ระดับความพีงพอใจ

4.50
4.19
4.44
4.19
4.00
3.94
3.88
4.00
4.14

0.52
0.54
0.63
0.75
0.63
0.57
0.72
0.63
0.65

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันฮัค (ต่อ)
รายการ
2. ด้ านความง่ ายต่ อการใช้ งานแอปพลิเคชั่น
2.1 ความเหมาะสมในการใช้สีและรู ปภาพ
2.2 ความเหมาะสมของการแสดงรู ปแบบ สี และขนาดของตัว
อักษรบนหน้าจอ
2.3 ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ ความหรื อรู ปภาพในการสื่ อ
ความหมาย
2.4 ความเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอ
2.5 ความเหมาะสมในการแสดงผลโต้ตอบกับผูใ้ ช้
2.6 คาศัพท์ที่ใช้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและจดจา
2.7 การออกแบบหน้าจอช่วยในการเรี ยนรู ้การใช้งาน
รวม
3. ด้ านฟังก์ ชันการทางานของแอปพลิเคชั่น
3.1 ความสามารถในการแสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของผูใ้ ช้
3.2 ความสามารถในการแสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของสมาชิกใน
ครอบครัว
3.3 ความสามารถในสร้างและเข้าร่ วมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัว
3.4 ความสามารถในการส่งข้อความถึงสมาชิกในครอบครัว
3.5 ความสามารถในการแสดงประวัติการเดินทางของสมาชิกใน
ครอบครัว
รายการ
3.6 ความสามารถในการแสดงการแจ้งเตือน (Notification) ของ
สมาชิกในครอบครัว
3.7 ความสามารถในการส่งข้อความฉุกเฉิ น (SOS) ไปยังสมาชิกใน
ครอบครัว
รวม
4. ด้ านการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
4.1 การพิสูจน์ตวั ตนก่อนเข้าสู่แอปพลิเคชัน่
4.2 การจาแนกสิ ทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้
4.3 การป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้
รวม
5. ด้ านลักษณะโดยรวมของระบบ
5.1 ระบบนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย
5.2 ระบบสามารถประมวลผลและแสดงผลได้ถูกต้องแม่นยา

X

SD.

ระดับความพีงพอใจ

4.44
4.13

0.73
0.72

มาก
มาก

4.19

0.75

มาก

4.38
4.31
4.38
4.00
4.26

0.62
0.60
0.62
0.73
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
3.88

0.79
0.50

มาก
มาก

4.25
4.19
3.81

0.58
0.66
0.54

มาก
มาก
มาก

X

4.38

SD.
0.62

ระดับความพีงพอใจ
มาก

4.06

0.68

มาก

4.13

0.65

มาก

4.31
3.94
4.19
4.15

0.70
0.68
0.66
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

4.31
4.13

0.48
0.62

มาก
มาก
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ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันฮัค (ต่อ)
รายการ
5.3 ระบบสามารถช่วเพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
5.4 ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่จะนาไปใช้ได้จริ ง
รวม
โดยรวม

X

4.44
4.50
4.34
4.19

SD.
0.63
0.52
0.64
0.65

ระดับความพีงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สามารถระบุตาแหน่งและติดตามสมาชิกในครอบครัวหรื อบุคคลไกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวัง
ความปลอดภัย
5.2.2 สามารถส่ งข้อความติดต่อสมาชิกทั้งในรู ปแบบข้อความอักษรหรื อรู ปภาพและข้อความ
ผ่านเสี ยง
5.2.3 สามารถหาส่ งสัญญาณแจ้งเตือนฉุ กเฉิ นเมื่อเกิดเหตุด่วนไปยังสมาชิกทันที
5.2.4 สามารถเรี ยกดูประวัติสถานที่และเวลาที่สมาชิกเคยไปย้อนหลังได้
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 การระบุพิกดั ตาแหน่งของสมาชิกบนฐานข้อมูลของ Firebase ยังไม่สามารถอัพเดทข้อ
มูลค่าพิกดั ของละติจูด และ ลองจิจูด แบบอัตโนมัติในเวลานั้นทันทีจาเป็ นต้องรอเวลาใน
การอัพเดททุกๆ 5 วินาทีดว้ ยการเขียนคาสั่ง
5.3.2 ระบบจาเป็ นต้องใช้สัญญาณอินเตอร์ เน็ตในการเชื่อมต่อเครื อข่ายสาหรับติดต่อหรื อระบุ
พิกดั ตาแหน่งของสมาชิก
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นควรพัฒนาระบบมี
ดังต่อไปนี้
5.4.1 สามารถนาระบบไปพัฒนาใช้กบั อุปกรณ์อื่นๆ สาหรับดูแลผูส้ ู งอายุ คนพิการหรื อเด็ก
เล็กที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
5.4.2 ระบบสามารถพัฒนาต่อด้วยการกาหนดขอบเขคพื้นที่สาหรับส่ งสัญญาณแจ้งเตือน
เมื่อสมาชิกออกนอกบริ เวรที่กาหนด
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