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การพฒันาแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์มีวตัถุประสงค์
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บทที ่1 

บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัมีการจดัตั้งของธุรกิจ หลากหลายประเภท จึงมีท าใหธุ้รกิจมีการแข่งขนัในดา้นต่างๆ 
รวมไปถึงดา้นช่องทางกระจายข่าวสารในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนเขา้มามีบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัเป็นอยา่งมาก จากขอ้มูลสถิติการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 
2559 พบวา่ในจ านวนประชากรอาย ุ6 ปีข้ึนไปประมาณ 62.8 ลา้นคน มีผูใ้ชมื้อถือสมาร์ทโฟน มากถึง 
31.7 ลา้นคน ( ร้อยละ 50.5 ) โดยมีอตัราการใชเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ ปี 2555 ท่ีมีเพียง 5 ลา้น
คน  ( ร้อยละ 8.0% ) ปี 2556 ( ร้อยละ 14.8% ) ปี 2557 ( ร้อยละ 26.4%  ) ปี 2558 ( ร้อยละ 37.9%  ) 
ซ่ึงในแต่ละปีมีประชากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ รวมไปถึงช่วงอายขุองประชากรท่ีใชส้มาร์ท
โฟนลดลง ซ่ึงพบวา่ประชากรท่ีใชส้มาร์ทโฟนในปัจจุบนัแมจ้ะไม่มีครอบครองแต่ก็มีการใชง้าน 
สมาร์ทโฟนตั้งแต่ช่วงอายเุพียง 1-2 ปี ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีมีการใชง้านสมาร์ทโฟนในการท าส่ิง
ต่างๆ คือ โซเชียลเน็ตเวิร์ก    ( ร้อยละ 91.5 ) ดาวน์โหลด หนงั เพลง ( ร้อยละ 88.8 ) ใชอ้พัโหลด
ขอ้มูล ( ร้อยละ 55.9 ) และใชใ้นการติดตามข่าวสาร  ( ร้อยละ 46.5 ) โดยมีแนวโนม้จะเพิ่มมากข้ึนใน
ปีต่อๆไป (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) ชาติซ่ึงจากผลส ารวจน้ีเห็นไดว้า่สมาร์ทโฟนไดเ้ขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการใชชี้วิตประจ าวนัของผูค้น และในส่วนน้ีท าใหเ้ห็นวา่การใชง้านสมาร์ทโฟนมีส่วน
ช่วยในการท าธุรกิจต่างๆ มากมาย เพราะจากผลส ารวจ ท าใหเ้ห็นวา่มีการใชส่ื้อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ใน
การติดตามขอ้มูลข่าวสารจากสมาร์ทโฟน ท าใหธุ้รกิจท่ีด าเนินงานดา้นการจดักิจกรรม ท่ีตอ้งการ
ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจผา่นช่องทางดงักล่าว รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ รวมไปถึง
การตรวจเช็คสถานท่ีวา่สามารถเขา้ไปใชง้านไดห้รือไม่ เกิดข้ึนดว้ยความสะดวกรวดเร็ว และมีการ
แจง้เตือนถึงกิจกรรมต่างๆ ของสถานท่ีท่ีมีการจดัข้ึนท าใหก้ารรับข่าวสารของกิจกรรมเป็นไดอ้ยา่ง
รวดเร็วเพราะวา่เทคโนโลยใีนปัจจุบนัทั้งทางดา้นคุณภาพของสมาร์ทโฟน รวมไปถึงความเร็วและ
ความทัว่ถึงของจุดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัท่ีไม่วา่ท่ีไหนก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้ใชบ้ริการจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีธุรกิจควรหันมาใช้งานการประชาสัมพนัธ์ เพราะดว้ยปัจจยัหลายๆ 
อย่างเช่น ค่าบริการท่ีต ่า มีผูค้นพบเห็นมาก การตรวจสอบหรือการเพิ่มเติมขอ้มูลต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ท าใหข้อ้มูลมีความแม่นย  า และถูกตอ้ง มีการเขา้ถึงธุรกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึง เป็นสาเหตุท่ีธุรกิจ
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ส่วนใหญ่ ในปัจจุบนัหนัมาใชง้านการโฆษณา ผา่นทางช่องทางน้ีอยา่งมากมาย ทางคณะผูจ้ดัท าจึงได้
หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านใหก้บัธุรกิจต่างๆ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าส ารวจ และรวบรวมขอ้มูลท าใหท้ราบถึงปัญหาดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ท่ีถึงแมว้า่จะมีจ านวนการใชง้านสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตท่ีมากข้ึนแต่ก็ยงัมีธุรกิจประสบปัญหา
ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น ผูค้นยากท่ีจะมองเห็นหรือไม่ค่อยเป็นท่ีสนใจ ท าใหก้ารโฆษณาเขา้ไม่ถึง
ลูกคา้ และดา้นการใหข้อ้มูลท่ีจ ากดัในโบรชวัร์ ท าใหข้อ้มูลต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอและไม่สามารถท่ี
จะดึงดูดความสนใจใหป้ระชาชนเขา้มาใชบ้ริการธุรกิจ และปัญหาของทางผูท่ี้มีความสนใจในการท า
กิจกรรม ตวัอยา่งเช่น การเช่าสนามฟุตบอล ท่ีตอ้งการผูเ้ล่นโดยประมาณ 20-30 คนท าใหย้ากต่อการ
หาผูท่ี้มีความสนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะไม่มีช่องทางในการประชาสัมพนัธ์เพื่อหาผูเ้ขา้ร่วม เป็น
ตน้ 

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันา แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอน
ดรอยด ์ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารประชาสัมพนัธ์ธุรกิจมีช่องทางท่ีมากข้ึนและช่วยใหก้ารคน้หาสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ หรือผูค้นท่ีมีความสนใจในส่ิงท่ีเหมือนกนั สามารถติดต่อนดัหมายกนัไดส้ะดวก และ
รวดเร็วยิง่ข้ึนโดยการใชง้านผา่นแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชง้าน
สามารถดูรายละเอียดสถานท่ีสนใจ หรือดูการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีนั้น ท าใหง่้ายต่อการ
ตดัสินใจท่ีจะเขา้ใชบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

วตัถุประสงค ์

1.         เพื่อออกแบบและพฒันาระบบของแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการ 
   แอนดรอยด์ 

           2.          เพื่อเพิ่มช่องทางการหากิจกรรม ส าหรับผูท่ี้สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆ และประชาชนทัว่ไปท่ีมีความสนใจในการท่องเท่ียวและท ากิจกรรม 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. คุณสมบติัของแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์มีความสามารถ
ดงัน้ี 
1.1 ผูป้ระกอบการ สามารถเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลของระบบ ไดด้งัน้ี 

  1.1.1 การจดัการขอ้มูลธุรกิจ 
  1.1.2 การจดัการขอ้มูลสถานท่ีท ากิจกรรม 

1.2  ผูป้ระกอบการและผูใ้ชง้านทัว่ไป สามารถใชง้านระบบไดด้งัน้ี 
  1.2.1 การจดัการขอ้มูลสมาชิก สามารถ เพิ่ม แกไ้ข ตรวจสอบ ได ้

1.2.2 การสร้างกิจกรรมโดยด าเนินการไดด้งัน้ี 
1.2.2.1 ตรวจสอบผูส้ร้างกิจกกรม 

 1.2.2.2 ท  ารายการกิจกรรม 
   1.2.2.3 ก าหนดจ านวนคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
   1.2.2.4 บนัทึกขอ้มูลกิจกรรม 

1.2.3 การเขา้ร่วมกิจกรรม 
   1.2.3.1 ตรวจสอบขอ้มูลกิจกรรม 
   1.2.3.2 ขอ้มูลสมาชิก 
   1.2.3.3 ยนืยนัการเขา้ร่วม 
   1.2.3.4 เพิ่มจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
   1.2.3.5 บนัทึกการเขา้ร่วม 



4 
 

1.2.4 การด าเนินการกิจกรรม 
   1.2.4.1 ตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
   1.2.4.2 บนัทึกการด าเนินงาน 

1.3  ผูดู้แลระบบ สามารถใชง้านระบบไดด้งัน้ี 
  1.3.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
   1.3.1.1 ขอ้มูลผูป้ระกอบการ 
   1.3.1.2 ขอ้มูลสมาชิก 
   1.3.1.3 ขอ้มูลกิจกรรม 
  1.3.2 ปรับเปล่ียนสถานะของกิจกรรม 
   1.3.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลกิจกรรม 
   1.3.2.2 ปรับสถานะกิจกกรรม 
2. คุณสมบติัของ ฮาร์ดแวร์ 

2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  2.1.1 CPU Intel Core i7 8700 3.20 GHz  
  2.1.2 Hard Disk 1 TB 
  2.1.3 RAM 32 GB 
  2.1.4 VGA Nvidia Quadro K1200 
  2.1.5 DVD - RW 
 2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

  2.2.1 CPU Intel Core i5 3.30 GHz 

  2.2.2 Hard Disk 500 GB 

  2.2.3 RAM 4 GB 

  2.2.4 VGA GT730 2GB GDDR3 128bit PCIe GeForce (GV-N730-2GI)  

  2.2.5 DVD – RW 
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2.3  ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบบนโทรศพัท์ 

  2.3.1 Quad-Core Processor (Exynos 3475 chipset) 1.3 GHz ข้ึนไป 

  2.3.2 Memory 540 MB. 

  2.3.3 RAM 2 GB. 

  2.3.4 Mali-T20 GPU 

2.4 ฮาร์ดแวร์เคร่ืองเซิฟเวอร์ 

  2.4.1 Intel Xeon E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W 

  2.4.2 TruDDR4 Memory PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM 8GB 

  2.4.3 Broadcom BCM5719 controller 4 Port GbE LAN Controller chip 

  2.4.4 2.5-inch Harddisk Bay (No Harddisk) 8 Slot 

  2.4.5 ServeRAID M1215 Hardware RAID Support RAID-0/1/10 

  2.4.6 High Efficiency Platinum AC Base Power Supply 2 x 550W 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์  
3.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ (ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

  3.1.1 Microsoft Windows 10 64-bit  

3.1.2 Android Studio 3.0.1 

3.1.3 Mysql 6.0.0 

3.1.4 Microsoft Office Visio 2013 

3.1.5 Adobe Photoshop CS6 

3.1.6 Microsoft Visual Studio 2019 

3.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ (ส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์) 

  3.2.1 Microsoft Windows 10 

  3.2.2 Google Chrome 
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3.3 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ (ส่วนของโทรศพัท)์ 

3.3.1 ระบบปฏิบติัการ Android 4.1 ข้ึนไป 

3.3.2 แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 3.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ือง Server 

3.4.1 Microsoft Window Server 2010 R2 64 bit หรือ 32 bit 

  3.4.2 Internet Information Server (IIS) version 7.0 

  3.4.3 Microsoft .NET Framework 4.5 

  3.4.4 Mysql 6.0.0 

  3.4.5 แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าแอปพลิเคชนั แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการประกอบดว้ย ขอ้มูลธุรกิจ ขอ้มูลกิจกรรม  
2. น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมามาท าการวเิคราะห์เพื่อออกแบบระบบการท างาน 
3. ออกแบบแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม ในการน าส่ิงท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์นั้นมาออกแบบ

ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ Database, Entity Relationship Diagram (ER-Diagram), Data Flow 
Diagram  (DFD) และหนา้จอการท างาน (User Interface: UI) ใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชร้ะบบ 

4. พฒันาระบบ น าส่ิงท่ีไดจ้ากการออกแบบ และวเิคราะห์มาท าการเขียนโปรแกรมในหนา้จอ
ต่างๆ ท่ีไดท้  าการออกแบบแอปพลิเคชนัดว้ยโปรแกรม Android Studio 3.0.1 และพฒันาส่วน
ของเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 

5. ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรมเพื่อหาขอ้ผิดพลาดในตวัโปรแกรมโดยการทดลองโปรแกรม
ท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าข้ึน และท าการแกไ้ขปรับปรุง เพิ่มเติม ในส่วนท่ีผดิพลาด 

6. จดัท าเอกสาร จดัท าคู่มือการใชง้านระบบ โดยการอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง รวมไปถึง
ขั้นตอนการใชง้านระบบทีละหนา้จอการท างาน 

7. น าเสนอโครงงาน คณะผูจ้ดัท าน าโปรแกรมท่ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ไปน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่ออธิบายขั้นตอนการท างานของระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน และน าขอ้เสนอแนะมา
ปรับปรุง เพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

1. เพื่อเป็นช่องทางกระจายข่าวสาร และรับข่าวสารกิจกรรมต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนรวมไปถึงเป็น
ส่ือกลางระหวา่งผูป้ระกอบการกบัผูใ้ชง้าน 

2. เพื่อเป็นช่องทางในการหาผูท่ี้มีความสนใจในกิจกรรมดา้นเดียวกนั 
3. สามารถติดตามโปรโมชัน่ ของแต่ละสถานท่ีท ากิจกรรมภายในแอปพลิเคชัน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

                                



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 การท างานของแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วนโดยส่วนท่ีหน่ึง คือส่วน

ของเวบ็ไซตซ่ึ์งใชง้านโดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของธุรกิจ ในส่วนของผูดู้แลระบบมีความสามารถในการใช้

งานเพื่อจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ขอ้มูลธุรกิจ ขอ้มูลกิจกรรม และรวมถึงการดู

รายงาน เช่น รายงานจ านวนกิจกรรมท่ีถูกสร้างตามช่วงเวลา รายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา 

และรายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม ส่วนของเจา้ของธุรกิจสามารถใชง้านเพื่อจดัการขอ้มูลของ

ธุรกิจท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ และส่วนท่ีสอง คือแอปพลิเคชนัซ่ึงใชง้านโดยเจา้ของธุรกิจ และ

ผูใ้ชง้านทัว่ไปโดยสามารถใชง้านเพื่อสร้างกิจกรรม หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. แนวทางการออกแบบแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์ 

การออกแบบและพฒันาแอฟพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั
จ าเป็นตอ้งศึกษาคุณสมบติัของอุปกรณ์ในแต่ละประเภท โดยส่ิงท่ีควรค านึงในการศึกษาคุณสมบติั
ของสมาร์ทโฟนมีดงัน้ี (ววิฒัน์ มีสุวรรณ์, 2555) 

1.1 หน่วยประมวลผล (CPU)  สมาร์ทโฟนท่ีมีหน่วยประมวลผลท่ีรวดเร็วจะท าใหส้ามารถ 
ตอบสนองการท างานของแอปฟลิเคชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2  หน่วยความจ า (Memory) แสดงถึงความสามารถในการบนัทึกขอ้มูลของอุปกรณ์ 
ผูพ้ฒันาจึงควรออกแบบแอปพลิเคชนัใหใ้ชก้ารบนัทึกขอ้มูลใหน้อ้ยท่ีสุด เพื่อให้
สามารถรองรับการใชง้านในอุปกรณ์ท่ีมีหน่วยความจ านอ้ย 

1.3  ระบบปฏิบติัการ (Operating System) ระบบปฏิบติัการแต่ละประเภทมีการแสดงผลท่ี
แตกต่างกนัออกไป ท าใหผู้พ้ฒันาตอ้งออกแบบแอปพลิเคชนัเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้าน
ไดก้บัทุกระบบปฏิบติัการ 

1.4  แอปพลิเคชนั (Application) ผูพ้ฒันาควรออกแบบแอปพลิเคชนัใหส้ามารถใชง้านไดง่้าย 
สามารถรองรับผูใ้ชง้านไดห้ลากหลายกลุ่ม เช่น อาย ุเพศ การศึกษา  เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ใชง้านแอปพลิเคชนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. องคป์ระกอบการออกแบบเวบ็ไซต ์(ฉลอง แกว้ชุมพล, 2560) 
การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งค านึงถึง องคป์ระกอบส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.1  ความเรียบง่าย (Simplicity) 
หมายถึง การจ ากดัองคป์ระกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองคป์ระกอบหลกั กล่าวคือในการ
ส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ชน้ั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงท่ีเราตอ้งการน าเสนอจริง ๆ  

2.2  ความสม ่าเสมอ ( Consistency) 
หมายถึง การสร้างความสม ่าเสมอใหเ้กิดข้ึนตลอดทั้งเวบ็ไซต ์โดยอาจเลือกใชรู้ปแบบ
เดียวกนัตลอดทั้งเวบ็ไซตก์็ได ้เพราะถา้หากวา่แต่ละหนา้ในเวบ็ไซตน์ั้นมีความแตกต่าง
กนัมากจนเกินไป อาจท าให้ผูใ้ชเ้กิดความสับสนและไม่แน่ใจวา่ก าลงัอยูใ่นเวบ็ไซตเ์ดิม
หรือไม่ 
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2.3  ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) 
ในการออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงลกัษณะขององคก์รเป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซตจ์ะ
สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใชต้วัอกัษร ชุดสี รูปภาพหรือ
กราฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก 

2.4  เน้ือหา (Useful Content) 
ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาในเวบ็ไซตต์อ้งสมบูรณ์และไดรั้บการปรับปรุง
พฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ผูพ้ฒันาตอ้งเตรียมขอ้มูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้ง
และสมบูรณ์ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือเน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข้ึ์นมาเอง 

2.5  ระบบเนวิเกชัน่ (User-Friendly Navigation) 
เป็นส่วนประกอบท่ีมีความส าคญัต่อเวบ็ไซตม์าก เพราะจะช่วยไม่ใหผู้ใ้ชเ้กิดความสับสน
ระหวา่งดูเวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชัน่จึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิ
เกชัน่ จึงควรให้เขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มีการใชก้ราฟิกก็ควรส่ือความหมาย 

2.6  คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นในเวบ็ไซต ์(Visual Appeal) 
ลกัษณะท่ีน่าสนใจของเวบ็ไซตน์ั้น ข้ึนอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคญั แต่
โดยรวมแลว้ก็สามารถสรุปไดว้า่เวบ็ไซตท่ี์น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมี
คุณภาพ เช่น กราฟิกควรสมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัไดใ้หเ้ห็น  

2.7  ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 
การใชง้านของเวบ็ไซตน์ั้นไม่ควรมีขอบจ ากดั กล่าวคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ไม่มีการบงัคบัใหผู้ใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเวบ็บราวเซอร์ ควรเป็นเวบ็ท่ีแสดงผลไดดี้ในทุกระบบปฏิบติัการ 
สามารถแสดงผลไดใ้นทุกความละเอียดหนา้จอ 

2.8  ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) 
ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรให้
ความส าคญักบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งออกแบบวางแผนและเรียบเรียง
เน้ือหาอยา่งรอบคอบ 

2.9  ความคงท่ีในการออกแบบ (Design Stability) 
ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรใหค้วามส าคญักบั
การออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม  เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนิน

โครงการในดา้นการจดัการการเขา้ร่วมกิจกรรม มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงงาน โดยการ

คน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี  

 

ภาพท่ี 2.2  https://www.eventpop.me 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีการบริการแพลตฟอร์มจดักิจกรรมไดโ้ดยท่ีแบบจ าลอง เป็นการจดังานอีเวน้ท์

ท่ีใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการท างานแบบครบวงจร ตั้งแต่การจ าหน่ายบตัร ลงทะเบียนเขา้งาน ไป

จนถึงการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
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ภาพท่ี 2.3 https://www.misstravel.com/ 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมบุคคลท่ีชอบการท่องเท่ียว และหาเพื่อนร่วมทางในการท ากิจกรรม จะมี

การ เก็บขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้ และการแบ่งหมวดหมู่ท่ีแต่ละบุคคลสนใจในแต่ละสถานท่ี เพื่อใหมี้

ความสะดวกในการหาเพื่อนร่วมเดินทาง 
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ภาพท่ี 2.4 https://www.wongnai.com/ 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีการน าเสนอ ร้านอาหารตามสถานท่ีต่างๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่หมวดต่างๆ 

ใหเ้ลือกและจะมีการเก็บความสนใจในการเลือกร้านอาหาร รวมไปถึงการรีววิต่างๆ จากผูค้นท่ีเขา้ใช้

บริการท าใหน้ ามาประมวลผล และแสดงผลใหผู้เ้ขา้ใชไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัร้านอาหาร 
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ภาพท่ี 2.5 www.akexorcist.com/2014/05/android-design-icon.html 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายวธีิการออกแบบไอคอนส าหรับแอปพลิเคชนั โดยไอคอนจะตอ้งมีความ

โดดเด่น มีเอกลกัษณ์ รูปแบบไอคอนตอ้งสามารถส่ือถึงเน้ือหาขอ้มูลภายในแอปพลิเคชนัได ้ ซ่ึงจะท า

ใหผู้ใ้ชส้ามารถจดจ าแอปพลิเคชนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 2.6 https://www.designil.com/7-rules-beautiful-ui-design.html 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายถึงเทคนิคการออกแบบ User Interface (UI) ใหมี้ความสวยงาม หลกัการ

เบ้ืองตน้ท่ีผูอ้อกแบบหรือผูพ้ฒันาจะตอ้งค านึงถึงเพื่อใหแ้อปพลิเคชนัมีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์เป็น

ของตนเอง อธิบายเทคนิคการจดัต าแหน่งรูปภาพหรือขอ้ความใหส้ามารถมองเห็นไดเ้ด่นชดัและอ่าน

เน้ือหาไดง่้าย 

 

 

 

 

 

 

https://www.designil.com/7-rules-beautiful-ui-design.html
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบจดัการหอ้งซอ้มดนตรี กรณีศึกษา ไทเกอร์ มาเฟีย มิวสิค 

วทิยา ชาญชิตร และ อภิณัฐ หนูนอ้ย (2558) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวทิยาลยัสยาม โดยการท างานของระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลสมาชิก การยมื-คืนอุปกรณ์เคร่ือง

ดนตรี หรือการจองห้องซอ้มดนตรี มีการสร้างระบบการจดัการหอ้งซอ้มดนตรีเพื่อใหผู้ใ้หบ้ริการ  

และผูใ้ชบ้ริการมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน โปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาคือโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

CS5 และมีการใชฐ้านขอ้มูล MySQL 5.7 
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ภาพท่ี 2.8 ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ 

อภิชยั ยาโด (2557) สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

สยาม ระบบจองหอ้งประชุมออนไลน์ ไดมี้การศึกษา และพฒันาระบบงานโดยใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2010 และใช ้Microsoft SQL Server 2008 ในการสร้างฐานขอ้มูล โดยมีการ

เก็บขอ้มูลหอ้งประชุมขอ้มูลรายละเอียดห้องประชุม และการจองหอ้งประชุม ซ่ึงผูใ้ชห้รือพนกังานแต่

ละแผนกสามารถท่ีจะจองห้องประชุมได ้
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ภาพท่ี 2.9 ระบบจองสนามฟุตบอลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ 

ยงยทุธ ศิริวารีรัตน และ สุรสิทธ์ิ จนัทเลิศนภากร (2558) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ระบบจองสนามฟุตบอลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ โดยมีการใช ้ Microsoft 

SQL Server 2008 ในการท าระบบจดัเก็บฐานขอ้มูลและ Microsoft Visual Studio 2012 ในการท าเวบ็

แอพพลิเคชนั และมีการปรับปรุงระบบจดัการต่างๆ โดยการพฒันาระบบบนัทึกรายการจองเวลาเช่า

สนามฟุตบอลส่งผลใหก้ารท างานไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบจองหอ้งจดัเล้ียงออนไลน์ (กรณีศึกษาร้านปลาอยูเ่ยน็) 

วรันชยั พึงวฒันานุกูล (2558) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สยาม ในส่วนของการจองผา่นระบบออนไลน์เพื่อใหมี้ความสะดวกมากยิง่ข้ึน และเป็นอีกช่องทาง

หน่ึงในการจองห้องจดัเล้ียงผา่นทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยระบบน้ีจะรองรับการจองห้องจดัเล้ียง

และหอ้งคาราโอเกะ โดยลูกคา้สามารถเลือกรายการอาหารหรือปรับเปล่ียนไดต้ามตอ้งการ พร้อมทั้ง

ค  านวณค่าใชจ่้าย และพิมพใ์บจองใหด้ว้ย โดยคณะผูจ้ดัท าใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5.5 

ในการพฒันาเวบ็ไซต ์และใชโ้ปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL 5.0  
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ภาพท่ี 2.11 แอปพลิเคชนัคน้หาร้านอาหารและน าทาง 

ชชัวาลย ์ พรเกษม  ภูรินทร์ ทศันาญชลี และ ศรัญยา นารัตฐา (2560) สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโครงสร้างของระบบจะเป็นแอปพลิเค

ชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถคน้หาร้านอาหารต่างๆ ไดต้ามหมวดหมู่ของ

ร้านอาหารท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ สามารถบอกรายละเอียดต าแหน่งท่ีตั้งของร้านอาหาร และมีระบบน าทาง

จากพิกดัท่ีอยูข่องผูใ้ชง้านในขณะท่ีท าการคน้หาไปยงัพิกดัท่ีตั้งของร้านอาหาร ท าให้ผูใ้ชง้านสามารถ

ค านวณระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางได ้ รวมถึงการอ่านหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ร้านอาหาร การให้คะแนนการบริการของร้านอาหาร ซ่ึงเป็นการช่วยให้ผูใ้ชง้านสามารถตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านอาหารไดง่้ายและสะดวกยิง่ข้ึน โดยคณะผูจ้ดัท าใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

ในการพฒันา และใช ้Microsoft SQL Server 2012 ในการจดัการฐานขอ้มูล 



บทที ่3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ แลว้พบปัญหาดงัต่อไปน้ี 
 1. เน่ืองจากปัญหาด้านขอ้มูลสถานท่ี ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีหลากหลาย กระจดักระจาย ท าให้อาจ

ยากต่อการตดัสินใจ เขา้ไปใชส้ถานท่ีนั้นๆ ในการจดักิจกรรม หรือ ท ากิจกรรมต่างๆ 
 2. เน่ืองจากปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสาร ท่ีพบคือไม่สามารถท่ีจะรวมกลุ่มของคนท่ีมีความ

ช่ืนชอบในส่ิงเดียวกนัได ้ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นจ านวนคนในการท ากิจกรรมบางอยา่ง 
 3. เน่ืองจากปัญหาดา้นความปลอดภยั การสร้างกิจกรรมจากผูใ้ชท่ี้ไม่มีการยืนยนัตวัตนท่ี

ชดัเจน อาจก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในรูปแบบต่างๆ 
 4. ปัญหาดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ท่ีไม่ทัว่ถึงท าให้ผูต้อ้งการเขา้ใชบ้ริการสถานท่ี

ไม่สามารถทราบถึง ข่าวสารต่างๆ โปรโมชัน่ท่ีสถานท่ีนั้นท าข้ึนมา รวมไปถึง กิจกรรม
ต่างๆ ของสถานท่ีนั้น 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. คณะผูจ้ดัท าไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของสถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรม 
โดยรวบรวมจากเวบ็ไซตแ์นะน าสถานท่ี ท่ีมีค  าแนะน าสถานท่ีในการท ากิจกรรมต่างๆ 
เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทของสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดทั่วไป 
กิจกรรมท่ีมี และต าแหน่งท่ีตั้งของสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูลของแอป
พลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 2. รวบรวมความตอ้งการหลกัของผูใ้ชง้าน โดยท าการทดลองใชง้านเวบ็ไซตก์ารนดัหมาย 
การจอง การแนะน ากิจกรรม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาใช้ในการวางแผน
ออกแบบ และพฒันาแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 3. รวบรวมขอ้มูลจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนการด าเนิน
โครงงาน เพื่อท าให้การออกแบบและพฒันาแอปพลิเคชนัมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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การวเิคราะห์ระบบงาน 

 การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัท าให้คณะผูจ้ดัท าสามารถวางแผนการด าเนินโครงงานและใช้
เป็นขอ้มูลในการก าหนดขอบเขตของแอปพลิเคชนั เพื่อท าให้การด าเนินโครงงานมีความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน และสามารถตอบสนองจุดประสงคใ์นการใชง้านของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตารางที ่ 3.1  แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบัน 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดงาน/กิจกรรม เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บผดิชอบ 

1. การคน้หาสถานท่ี ค้นห าข้อ มู ลผ่าน เว็บ ไซต์  Search 
Engine เพื่อคน้หาสถานท่ีท่ีตอ้งการ 

แผนท่ี ผูใ้ชง้าน 

2. การตั้งกลุ่มท า
กิจกรรม 

การหาบุคคลท่ีจะไปร่วมท ากิจกรรม
บางอยา่ง 

ใบสมคัร ผูใ้ชง้าน 

3. การเลือกสถานท่ี การติดสินใจว่าจะไปท ากิจกรรมท่ี
สถานท่ีไหน 

แผนท่ี ผูใ้ชง้าน 

4. การโฆษณาของ
สถานประกอบการ 

การโฆษณาเพื่ อให้ มี บุคคลมาใช้
สถานท่ี 

หนงัสือพิมพ ์ เจา้ของสถาน
ประกอบการ 

 

ตารางที ่ 3.2  แสดงสภาพปัญหาทีเ่กดิจากระบบงานในปัจจุบัน 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 
1. การคน้หาสถานท่ี มีแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ท าให้ มี

ความยุง่ยากและเกิดความสับสน 
รวบรวมข้อมูลและแบ่งประเภท
เพื่อใหง่้ายต่อการคน้หา 

2. การแสดงความ
คิดเห็นต่อสถานท่ี 

มีการแสดงความคิดเห็นเพียงอย่าง
เดียว ไม่มีการใหค้ะแนน 

เพิ่มระบบการให้คะแนน เพื่อใชใ้น
การตดัสินใจเลือกสถานท่ี 

3.การเลือกสถานท่ี ไม่ มีสามารถทราบได้ว่าสถานท่ี
ไหนท่ีคนนิยมไปท ากิจกรรม 

ตอ้งการให้มีการชักชวนไปกันไป
สถานท่ีท่ีมีไวใ้นการท ากิจกรรม 

4. การโฆษณาของ
สถานประกอบการ 

การโฆษณาไม่ทัว่ถึง ท าให้บุคคลท่ีมีสถานท่ีในการท า
กิจกรรมประจ าแนะน าไปยงับุคคล
อ่ืน 



23 
 

แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

        

    
                     

       
                                

                

                    

               

                       

               

                           

                              

           

                        

                      
        

               

                         

 

ภาพท่ี  3.1 แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์

 หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์เม่ือท าการเขา้สู่เวบ็ไซต ์โดยผูใ้ชง้านสามารถคลิกลิงก ์“เก่ียวกบั” เพื่อไป

ยงัส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัเวบ็ไซต ์ลิงก์ “บริการ”  เพื่อไปยงัส่วนของบริการ ลิงก์ “กิจกรรม” เพื่อยงั

ส่วนของประเภทกิจกรรม ลิงก์ “ติดต่อ” เพื่อไปยงัส่วนของขอ้มูลการติดต่อ และลิงก์ “เขา้สู่ระบบ” 

เพื่อท าการเขา้สู่ระบบจดัการขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ บริการ 

 

 ส่วนของ บริการ ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลของการบริการ โดยประกอบดว้ย การสร้างกลุ่ม การหา

กิจกรรม รู้จกัเพื่อนใหม่ และการเลือกกิจกรรมท่ีผูใ้ชช้อบ

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ กิจกรรม 

 

 ส่วนของ กิจกรรม จะมีการแสดงประเภทของกิจกรรมท่ีมีอยูใ่นระบบ ประกอบดว้ย กีฬา การ

รับประทานอาหาร เล่นเกม ดนตรี การท่องเท่ียว และการเรียน 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ ติดต่อ 

 

 ส่วนของ ติดต่อ จะแสดงขอ้มูลการติดต่อกบัทางผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย เบอร์โทรศพัท ์และ

อีเมล์ 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชง้านสามารถกรอก ขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน รหสัผา่น เพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับ
ผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ โดยหากยงัไม่มีการลงทะเบียนไวก้บัระบบสามารถ คลิก
ลิงก ์“ลงทะเบียน” เพื่อเขา้สู่หนา้จอการลงทะเบียน
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 หน้าจอสมัครสมาชิก โดยผูใ้ช้งานต้องกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศพัท์ อีเมล และรหัสผ่าน เป็นต้น  เม่ือกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อท าการ

บันทึกข้อมูลผู ้ใช้งาน หรือสามารถกลับสู่เข้าจอเข้าสู่ระบบได้โดยการคลิกลิงก์ “เข้าสู่ระบบ”
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ภาพท่ี 3.8 หนา้ขอ้มูลรายงาน ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอท่ีจะแสดงข้ึนมาเป็นหนา้แรกหากเขา้สู่ระบบดว้ยช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นของผูดู้แลระบบ 

โดยประกอบดว้ยรายงานทั้งหมด 3 รายงานในรูปแบบกราฟ ในส่วนน้ีเป็นส่วนของ “รายงานจ านวน

กิจกรรมท่ีถูกสร้างตามช่วงเวลา” โดยแกนแนวตั้งแสดงถึง จ านวนกิจกรรม และแกนแนวนอนแสดง

ถึง ช่วงเวลา โดยผูดู้รายงานสามารถกรอกช่วงเวลาเพื่อก าหนดช่วงเวลาในการแสดงรายงาน และคลิก

ปุ่ม “คน้หา” เพื่อแสดงขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้ขอ้มูลรายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 เป็นส่วนของ “รายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม” โดยแกนแนวตั้งแสดงถึง จ านวน

ผูเ้ขา้ร่วม และแกนแนวนอนแสดงถึง ประเภทกิจกรรม โดยผูดู้รายงานสามารถกรอกช่วงเวลาเพื่อ

ก าหนดช่วงเวลาในการแสดงรายงาน และคลิกปุ่ม “คน้หา” เพื่อแสดงขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้ขอ้มูลรายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 เป็นส่วนของ “รายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา” โดยแกนแนวตั้งแสดงถึง 

จ านวนผูเ้ขา้ใช ้และแกนแนวนอนแสดงถึง ช่วงเวลา โดยผูดู้รายงานสามารถกรอกช่วงเวลาเพื่อ

ก าหนดช่วงเวลาในการแสดงรายงาน และคลิกปุ่ม “คน้หา” เพื่อแสดงขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หน้าจอจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลผูใ้ช้ ได้โดยการคลิกปุ่ม “เพิ่ม

ขอ้มูลผูใ้ช้” และสามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้งานท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบไดโ้ดยการคลิกลิงก ์

“แกไ้ข” เพื่อเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้โดยผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บั

ทางระบบ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ รหัสผ่าน เบอร์โทรศพัท์ และประเภท เป็นตน้ เม่ือท าการกรอก

ขอ้มูลครบถว้น คลิกปุ่ม “ปรับปรุง” เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ โดยหากท าการเขา้สู่ระบบดว้ย ช่ือผูใ้ช ้ท่ีมีสถานะเป็น 

ผูดู้แลระบบจะสามารถเห็นขอ้มูลสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียนไวท้ั้งหมด แต่ถ้าหากเขา้สู่

ระบบดว้ย ช่ือผูใ้ช ้ท่ีมีสถานะเป็น เจา้ของสถานประกอบการ จะแสดงขอ้มูลเพียงสถานประกอบการ

ของตนเองเท่านั้ น โดยสามารถลงทะเบียนสถานประกอบการใหม่ โดยการคลิกปุ่ม “สร้างสถาน

ประกอบการ” แกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ โดยการคลิกลิงก์ “แกไ้ข” และดูรายละเอียดของสถาน

ประกอบการ โดยการคลิกลิงก ์“รายละเอียด” 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอสร้างสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หน้าจอสร้างสถานประกอบการ โดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ สามารถ

เพิ่มขอ้มูลสถานประกอบการใหม่ได้โดยการกรอกขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือสถานประกอบการ ท่ีอยู ่

รายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ ประเภท และต าแหน่งท่ีตั้ ง เป็นต้น เม่ือท าการกรอกข้อมูล

ครบถว้นแลว้ คลิกปุ่ม “สร้างสถานประกอบการ” เพื่อเพิ่มขอ้มูลสถานประกอบการ 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ โดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

สามารถแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ เช่น ช่ือสถานประกอบการ 

ท่ีอยู ่รายละเอียด เบอร์โทรศพัท์ ประเภท สถานะ และต าแหน่งท่ีตั้ง เป็นตน้ เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูล

ครบถว้น คลิกปุ่ม “ปรับปรุง” เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอดูรายละเอียดสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

    หน้าจอส าหรับดูรายละเอียดสถานประกอบการ โดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของประกอบการ 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ โดยมีขอ้มูล

พื้นฐาน เช่น ช่ือสถานะประกอบการ รูปภาพ รายละเอียด ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์และต าแหน่งท่ีตั้ง เป็น

ตน้ หากตอ้งการดูแผนท่ีบน Google Map สามารถคลิกปุ่ม “Google Map” เพื่อเปิดแผนท่ี 
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอจดัการขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลกิจกรรม โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลกิจกรรม ไดโ้ดยการคลิกปุ่ม 

“สร้างกิจกรรม” แกไ้ขขอ้มูลกิจกรรมท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบไดโ้ดยการคลิกลิงก ์“แกไ้ข” 

เพื่อเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล และสามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมีการสร้างไวโ้ดยการคลิกลิงก ์

“รายละเอียด” เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอสร้างกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หน้าจอสร้างกิจกรรม โดยผูดู้แลระบบ สามารถเพิ่มขอ้มูลกิจกรรมใหม่ได้โดยการกรอก

ขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือกิจกรรม รายละเอียด จ านวนคนท่ีรับ สถานท่ี วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม และวนัท่ี/

เวลา ส้ินสุดกิจกรรม เป็นตน้ เม่ือท าการกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ คลิกปุ่ม “สร้างกิจกรรม” เพื่อเพิ่ม

ขอ้มูลกิจกรรม 
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ภาพท่ี 3.19 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม โดยผูดู้แลระบบ สามารถแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรมท่ีมีการสร้างไวก้บั

ทางระบบ เช่น ช่ือกิจกรรม รายละเอียด จ านวนคนท่ีรับ และสถานะ เป็นตน้ เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูล

ครบถว้น คลิกปุ่ม “ปรับปรุง” เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.20 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม โดยผูดู้แลระบบ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีมีการสร้างไวก้ับทางระบบ โดยมีข้อมูลพื้นฐาน เช่น ช่ือกิจกรรม รูปภาพ รายละเอียด 

ผูส้ร้างกิจกรรม สถานท่ี จ  านวนคนท่ีรับ สถานะ วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม วนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรม 

และรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3.21 หนา้เขา้สู่ระบบ บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 เป็นหนา้จอในการเขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้สู่หนา้จอแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม โดยให้ผูใ้ชง้าน

กรอกช่ือผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น หลงัจากกรอกขอ้มูลครบถว้นแตะปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” เพื่อเขา้สู่หนา้จอ

หลกั หากผูใ้ชง้านยงัไม่มีการสมคัรสมาชิกกบัทางระบบสามารถ แตะลิงก์ “สมคัรสมาชิก” เพื่อท าการ

สมคัรสมาชิก 
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ภาพท่ี 3.22 หนา้จอสมคัรสมาชิก บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอสมคัรสมาชิก เป็นหนา้จอส าหรับผูท่ี้ไม่เคยลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ โดยใหผู้ใ้ชง้าน

กรอกขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล รหสัผา่น ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์เป็นตน้ เม่ือกรอก

ขอ้มูลครบถว้นแตะปุ่ม “สมคัร”  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลการสมคัรสมาชิก  หากตอ้งการกลบัสู่เขา้จอ

เขา้สู่ระบบแตะลิงก ์“เขา้สู่ระบบ”
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ภาพท่ี 3.23 หนา้จอแสดงกิจกรรมท่ีมีการสร้างข้ึน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอจะแสดงกิจกรรมท่ีมีการสร้างไว ้โดยมีการแสดงข้อมูลกิจกรรมพื้นฐาน เช่น ช่ือ

กิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรม และรูปภาพ หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูรายละเอียดเพิ่มเติมแตะท่ีกิจกรรมท่ี

สนใจ และถ้าต้องการสร้างกิจกรรมใหม่แตะสัญลักษณ์  “+” ด้านขวาล่างเพื่อสร้างกิจกรรม
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 ภาพท่ี 3.24 หนา้จอขอ้มูลกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 เป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดกิจกรรม เช่น ผูส้ร้าง ช่ือกิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรม รายละเอียด 

จ านวนคนท่ีรับ วนัท่ีเร่ิมกิจกรรม วนัท่ีส้ินสุดกิจกรรม และสถานะกิจกรรม หากผูใ้ชง้านตอ้งการเขา้ 

ร่วมกิจกรรม แตะปุ่ม “เขา้ร่วม” เพื่อบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม
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ภาพท่ี 3.25 หนา้จอประวติัการสร้าง และเขา้ร่วมกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอประวติัการเขา้ร่วม/สร้างกิจกรรม เป็นหน้าจอท่ีจะแสดง หัวขอ้กิจกรรมท่ีสร้าง โดยจะ

แสดงรายช่ือกิจกรรมท่ีผูใ้ชง้านไดส้ร้างไว ้และหวัขอ้กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม โดยจะแสดงรายช่ือกิจกรรมท่ี

ผูใ้ชง้านเขา้ร่วมไว ้โดยสามารถแตะท่ีกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดได ้
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ภาพท่ี 3.26 หนา้จอกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม เป็นหน้าจอท่ีจะแสดงขอ้มูลกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมแลว้เพื่อตรวจสอบ

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมวา่มีจ านวนเท่าไหร่ หากตอ้งการออกจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ผูใ้ชง้านสามารถแตะ

ปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อออกจากกิจกรรมได ้
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ภาพท่ี 3.27 หนา้จอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอแสดงรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม เป็นหน้าจอท่ีแสดงจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมโดยแสดงขอ้มูล

บางส่วนของผูเ้ขา้ร่วม เช่น ช่ือ และอีเมล เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 3.28 หนา้จอสร้างกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอสร้างกิจกรรม เป็นหนา้จอท่ีให้ผูใ้ชง้านไดส้ร้างกิจกรรมท่ีตอ้งการหาผูเ้ขา้ร่วม โดยการ
กรอกขอ้มูล เช่น ช่ือกิจกรรม รายละเอียด จ านวนผูเ้ข้าร่วมท่ีรับ สถานประกอบการท่ีจดักิจกรรม 
วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม และวนัท่ี/เวลาส้ินสุดกิจกรรม เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแตะปุ่ม “สร้าง” เพื่อ
บนัทึกขอ้มูลกิจกรรม หากตอ้งการยกเลิกการสร้างกิจกรรมแตะปุ่ม “ยกเลิก”  
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ภาพท่ี 3.29 หนา้จอเลือกสถานท่ี บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอเลือกสถานท่ี เป็นหน้าจอท่ีแสดงข้ึนในตอนท่ีท าการสร้างกิจกรรมแลว้แตะสัญลกัษณ์ 

“หมุด” โดยจะมีรายช่ือสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบให้เลือก โดยผูใ้ช้งาน

สามารถเลือกสถานประกอบการท่ีตอ้งการไปจดักิจกรรมไดจ้ากรายช่ือสถานประกอบการ 
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ภาพท่ี 3.30 หนา้จอแสดงเมนู บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอแสดงเมนู เป็นหน้าจอท่ีแสดงเมนูการใช้งานของแอปพลิเคชนั โดยมีเมนูให้ผูใ้ช้งาน 

ดงัน้ี 

 - กิจกรรม  

 - ขอ้มูลผูใ้ช ้

- ประวติัการเขา้ร่วม  

- ออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 3.31 หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นหนา้จอท่ีแสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ช้งานท่ีลงทะเบียนไวก้บั

แอปพลิเคชัน เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล ท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ เป็นตน้ หากผูใ้ช้งานตอ้งการแกไ้ข

ขอ้มูลพื้นฐาน สามารถแตะปุ่ม “แกไ้ข” เพื่อแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.32 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้งาน เป็นหน้าจอท่ีให้ผูใ้ช้งานแอปพลิเคชนัไดเ้ขา้แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั

เพื่อให้มีความถูกตอ้ง เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และรหัสผ่าน เป็นต้น หากผูใ้ช้งาน

ตอ้งการแกไ้ขรหสัผา่นแตะปุ่ม “เปล่ียน” เพื่อท าการแกไ้ขรหสัผา่น เม่ือแกไ้ขขอ้มูลครบถว้นแลว้แตะ

ปุ่ม “แกไ้ข” เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล  
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2. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.33 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางที ่3.3  รายการตารางข้อมูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

activities 
joinact 
loginlog 
tblbusiness 
tblstatusbusiness 
tbltypebusiness 
tbltypeuser 
tbluser 

ตารางกิจกรรม 
ตารางประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ตารางการเขา้ใชง้านระบบ 
ตารางขอ้มูลธุรกิจ 
ตารางสถานะธุรกิจ 
ตารางประเภทธุรกิจ 
ตารางประเภทผูใ้ชง้าน 
ตารางรายละเอียดผูใ้ชง้าน 
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3. การพฒันาโปรแกรม 

 

 3.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม  MySQL 6.0.0 

 

 

ภาพท่ี 3.34 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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 3.2 การออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์ Microsoft  Visual  Studio 2019 

 

 
 

ภาพท่ี 3.35 การออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์  
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3.3 การออกแบบหนา้แอปพลิเคชนั Android  Studio 3.0.1 

 

 
 

ภาพท่ี 3.36 การออกแบบหนา้แอปพลิเคชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานและทดสอบโปรแกรม 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 โปรแกรมระบบตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยแบ่งการใชง้านเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่  
 - ส่วน เวบ็ไซต ์ใชง้านโดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 
 - ส่วน แอปพลิเคชนั ใชง้านโดยผูดู้แลระบบ เจา้ของสถานประกอบการ และผูใ้ชง้านทัว่ไป 

4.1 เวบ็ไซต ์ใชง้านโดยผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์

  หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์เพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม
บนระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์และเป็นช่องทางการเขา้สู่ระบบ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ลิงก ์เก่ียวกบั ไปยงัส่วนของขอ้มูลเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั ดงัภาพท่ี 4.1 
 2. ลิงก ์บริการ ไปยงัส่วนของการใหบ้ริการ ดงัภาพท่ี 4.2 
 3. ลิงก ์กิจกรรม ไปยงัส่วนของประเภทกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.3 
 4. ลิงก ์ติดต่อ ไปยงัส่วนของช่องทางการติดต่อ ดงัภาพท่ี 4.4 
 5. ลิงก ์เขา้สู่ระบบ ไปยงัหนา้จอเขา้สู่ระบบ ดงัภาพท่ี 4.5 

 1  2  3  4  5 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ บริการ 

 ส่วนของ บริการ ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลของการบริการ โดยประกอบดว้ย การสร้างกลุ่ม การหา

กิจกรรม รู้จกัเพื่อนใหม่ และการเลือกกิจกรรมท่ีผูใ้ชช้อบ 

 

ภาพท่ี 4.3 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ กิจกรรม 

 ส่วนของ กิจกรรม จะมีการแสดงประเภทของกิจกรรมท่ีมีอยูใ่นระบบ ประกอบดว้ย กีฬา การ
รับประทานอาหาร เล่นเกม ดนตรี การท่องเท่ียว และการเรียน 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้หลกัเวบ็ไซต ์ส่วนของ ติดต่อ 

 ส่วนของ ติดต่อ จะแสดงขอ้มูลการติดต่อกบัทางผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย เบอร์โทรศพัท ์และ

อีเมล์ 

 

 

 
 
 
 
 
  



62 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.5 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอส าหรับเขา้ใชง้านระบบ ของผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการเพื่อจดัการ
ขอ้มูลพื้นฐาน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ช่องกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เช่น admin@gmail.com เป็นตน้ 
 2. ช่องกรอกรหสัผา่น เช่น 12345678 เป็นตน้ 
 3. ปุ่ม เขา้สู่ระบบ คลิกเพื่อเขา้สู่ระบบแอปพลเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.7 
 4. ลิงก ์ลงทะเบียน คลิกเพื่อเขา้สู่หนา้สมคัรสมาชิก ดงัภาพท่ี 4.6 
  
 

 1 

 2 

 3 
 4 

mailto:admin@gmail.com
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 หนา้จอสมคัรสมาชิก เพื่อใหผู้ใ้ชง้านท่ียงัไม่การสมคัรสมาชิกกบัทางระบบกรอกขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อสมคัรสมาชิก โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ช่องกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่ โดยมีขั้นตอนการกรอกดงัน้ี 
1.1 กรอกช่ือ เช่น นิธิศ เป็นตน้ 
1.2 กรอกนามสกุล เช่น การุณรัตนกุล เป็นตน้ 
1.3 กรอกท่ีอยู ่เช่น 46/3 หมู่ 5 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เป็นตน้ 
1.4 กรอกเบอร์โทร เช่น 0818082095 เป็นตน้ 
1.5 กรอก อีเมล ์เช่น nitid.kar@gmail.com เป็นตน้ 
1.6 กรอกรหสัผา่น เช่น 12345 เป็นตน้ 

2. กดปุ่ม สมคัรสมาชิก คลิกเพื่อส่งขอ้มูลสมคัรสมาชิก 
3. ถา้ตอ้งการกลบัสู่หนา้เขา้สู่ระบบ กดปุ่ม เขา้สู่ระบบ คลิกเพื่อกลบัสู่หนา้ เขา้สู่ระบบ  

ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 

 

1 

2 

3 

mailto:nitid.kar@gmail.com
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ภาพท่ี 4.7 หนา้ขอ้มูลรายงาน ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอขอ้มูลรายงาน เป็นหนา้จอแรกท่ีแสดงเมนูอยูด่า้นบน และรายงานเพื่อให้ผูดู้แลลระบบ
สามารถดูรายงานสรุปของแอปพลิเคชัน และน าไปท าการวิเคราะห์เพื่อพฒันาระบบต่อไป โดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ลิงก ์ขอ้มูลผูใ้ช ้คลิกเพื่อไปสู่หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ดงัภาพท่ี 4.10 
2. ลิงก ์ขอ้มูลสถานประกอบการ คลิกเพื่อไปสู่หนา้จอจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ ดงั

ภาพท่ี 4.12 
3. ลิงก ์ขอ้มูลกิจกรรม คลิกเพื่อไปสู่หนา้จอจดัการขอ้มูลกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.16 
4. ลิงก ์ขอ้มูลรายงาน คลิกเพื่อไปสู่หนา้จอจดัการขอ้มูลรายงาน ดงัภาพท่ี 4.7 4.8 และ4.9 
5. ลิงก ์ออกจากระบบ คลิกเพื่อกลบัไปสู่หนา้จอเขา้สู่ระบบ ดงัภาพท่ี 4.5 
6. รายงาน จ านวนกิจกรรมท่ีถูกสร้างตามช่วงเวลา ดงัภาพท่ี 4.7 และมีรายงานต่อเน่ือง ดงั

ภาพท่ี 4.8 และ4.9 
7. ช่องเลือก ช่วงวนัท่ี คลิกเลือกวนัท่ีเพื่อดูรายงานในช่วงเวลาท่ีเลือก 
8. ปุ่ม คน้หา คลิกเพื่อแสดงรายงานตามช่วงวนัท่ี ท่ีเลือก 

   1 2 3  4 

 

 7 

 
 8 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลรายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 รายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม โดยแกนแนวตั้งแสดง จ านวนผูเ้ขา้ร่วม และแกน
แนวนอนแสดง ประเภทกิจกรรม 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้ขอ้มูลรายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 รายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา โดยแกนแนวตั้งแสดง จ านวนผูเ้ขา้ใช ้และแกน
แนวนอนแสดง ช่วงเวลา 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน เพื่อแสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ชง้าน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ถา้ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้คลิกปุ่ม เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อเขา้สู่หนา้ Register ดงัภาพท่ี 4.6 
 2. ตารางแสดงขอ้มูลผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 
  - ช่ือ 
  - นามสกุล 
  - ท่ีอยู ่
  - อีเมล 
  - เบอร์โทร 
 3. ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล คลิกลิงก ์แกไ้ข เพื่อเขา้สู่หนา้ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้ดงัภาพท่ี 4.11 
  

 

 

 

1 

3 

 2 
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 ภาพท่ี 4.11 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานผูใ้ชง้าน โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

1. ช่องแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดด้งัน้ี 
1.1 แกไ้ขช่ือ เช่น นิธิศ เป็นตน้ 
1.2 แกไ้ขนามสกุล เช่น การุณรัตนกุล เป็นตน้ 
1.3 แกไ้ขท่ีอยู ่เช่น 46/3 หมู่ 5 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เป็นตน้ 
1.4 แกไ้ข Email เช่น nitid.kar@gmail.com เป็นตน้ 
1.5 แกไ้ขรหสัผา่น เช่น 12345678 เป็นตน้ 
1.6 แกไ้ขเบอร์โทร เช่น 081-808-2095 เป็นตน้ 
1.7 แกไ้ขประเภท เช่น Admin เป็นตน้ 

2. คลิกปุ่ม ปรับปรุง เพื่อบนัทึกการแกไ้ข 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอจดัการขอ้มูลสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูสถานประกอบการ เพื่อแสดงขอ้มูลสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียน
ไวก้บัทางระบบหากท าการเขา้สู่ระบบดว้ยผูใ้ชง้านท่ีเป็นเจา้ของสถานประกอบการจะแสดงเพียง
สถานประกอบการของตนเอง โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ถา้ตอ้งการสร้างสถานประกอบการ คลิกปุ่ม สร้างสถานประกอบการ เพื่อเขา้สู่หนา้สร้าง
สถานประกอบการ ดงัภาพท่ี 4.13 

2. ตารางแสดงขอ้มูลสถานประกอบการ ประกอบดว้ย 
- ช่ือสถานประกอบการ 
- รายละเอียด 
- สถานะ 

3. ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ คลิกลิงก ์แกไ้ข เพื่อเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล
สถานประกอบการ ดงัภาพท่ี 4.14 

4. ถา้ตอ้งการดูรายละเอียดสถานประกอบการ คลิกลิงก ์รายละเอียด เพื่อเขา้สู่หนา้จอ
รายละเอียดสถานประกอบการ ดงัภาพท่ี 4.15 
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 4 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอก าหนดสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หน้าจอก าหนดสถานประกอบการ เพื่อให้เพิ่มขอ้มูลสถานประกอบการใหม่ส าหรับผูดู้แล
ระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ช่องกรอกขอ้มูลสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 กรอกช่ือสถานประกอบการ เช่น Copper Buffer เป็นตน้ 
  1.2 กรอกท่ีอยู ่เช่น The Sense ป่ินเกลา้ เป็นตน้ 
  1.3 กรอกรายละเอียด เช่น ร้าน Buffer หรูระดบัโรงแรมในราคาจบัตอ้งได ้เป็นตน้ 
  1.4 กรอกเบอร์โทร เช่น 0815429532 เป็นตน้ 
  1.5 ปุ่ม Choose File คลิกเพื่อเลือกรูปภาพสถานประกอบการ เช่น Copper.jpg เป็นตน้ 
  1.6 ช่องเลือกประเภทสถานประกอบการ เช่น Restaurant เป็นตน้ 
  1.7 แผนท่ี Google Map ปักหมุดเพื่อบนัทึกพิกดั 
 2. คลิกปุ่ม สร้างสถานประกอบการ เพื่อสร้างขอ้มูลสถานประกอบการ 

 

 

1 

2 



71 
 
 
 

  

ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ เพื่อให้แกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการให้ถูกตอ้ง โดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ช่องแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 แกไ้ขช่ือสถานประกอบการ เช่น Copper Buffer เป็นตน้ 
  1.2 แกไ้ขท่ีอยู ่เช่น The Sense ป่ินเกลา้ ชั้น 2 ถนน บรมราชชนนี เป็นตน้ 
  1.3 แกไ้ขรายละเอียด เช่น ร้าน Buffer หรูระดบัโรงแรมราคาจบัตอ้งได ้เป็นตน้ 
  1.4 แกไ้ขเบอร์โทร เช่น 084-664-8566 เป็นตน้ 
  1.5 แกไ้ขประเภทสถานประกอบการ เช่น Restaurant เป็นตน้ 
  1.6 แกไ้ขสถานะสถานประกอบการ เช่น On เป็นตน้ 
  1.7 แกไ้ขพิกดั Google Map 
 2. คลิกปุ่ม ปรับปรุง เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอดูรายละเอียดสถานประกอบการ ส าหรับผูดู้แลระบบ และเจา้ของสถานประกอบการ 

 หน้าจอดูรายละเอียดสถานประกอบการ เพื่อดูขอ้มูลสถานประกอบการท่ีมีการลงทะเบียนไว้
กบัทางระบบ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. แสดงขอ้มูล ช่ือสถานประกอบการ รูปภาพสถานประกอบการ รายละเอียด ท่ีอยู ่และ

เบอร์โทรศพัท์ 
 2. แผนท่ี Google Map เพื่อเล่ือนหาต าแหน่ง 
 3. ถา้ตอ้งการน าทางไปสู่สถานท่ี คลิกปุ่ม GoogleMap เพื่อเร่ิมการน าทาง 
 
 
 
 

 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอจดัการขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หน้าจอจดัการขอ้มูลกิจกรรม เพื่อแสดงขอ้มูลกิจกรรมท่ีมีการสร้างไวใ้นระบบ ผูดู้แลระบบ
สามารถตรวจสอบ สร้าง แกไ้ขกิจกรรมได ้โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ถา้ตอ้งการสร้างกิจกรรม คลิกปุ่ม สร้างกิจกรรม เพื่อเขา้สู่หนา้จอสร้างกิจกรรม  
ดงัภาพท่ี 4.17 

2. ตารางแสดงขอ้มูลกิจกรรม ประกอบดว้ย 

- ช่ือกิจกรรม 
- จ  านวนท่ีเขา้ร่วม/ท่ีรับ 
- ผูส้ร้างกิจกรรม 
- สถานท่ี 
- สถานะ 

 3. ถา้ตอ้งการแกไ้ข คลิกลิงก ์แกไ้ข เพื่อเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.18 
 4. ถา้ตอ้งการดูรายละเอียด คลิกลิงก ์รายละเอียด เพื่อเขา้สู่หนา้จอรายละเอียด ดงัภาพท่ี 4.19 

 
 

1 
2 

 3 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอสร้างกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอสร้างกิจกรรม เพื่อให้ผูดู้แลระบบสร้างกิจกรรมใหม่ลงในระบบ โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

1.  ช่องกรอกขอ้มูลกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 กรอกช่ือกิจกรรม เช่น ไปเล่นสนุกเกอร์ท่ีหลงั ม.สยาม เป็นตน้ 
1.2 กรอกรายละเอียด เช่น หาเพื่อนท่ีชอบเล่นสนุกเกอร์ เป็นร้านหลงั ม.สยาม เป็นตน้ 
1.3 กรอกจ านวนคนท่ีรับ เช่น 4 เป็นตน้ 
1.4 เลือกสถานท่ี เช่น Shark Snooker เป็นตน้ 
1.5 ก าหนดวนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม เช่น 01/12/2562 10:00  เป็นตน้ 
1.6 ก าหนดวนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรม เช่น 01/12/2562 12:00  เป็นตน้ 

2. คลิกปุ่ม สร้างกิจกรรม เพื่อบนัทึกขอ้มูลกิจกรรมท่ีสร้าง 

 

 

 1 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม เพื่อใหผู้ดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. ช่องแกไ้ขขอ้มุลกิจกรรม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 แกไ้ขช่ือกิจกรรม เช่น ไปเล่นสนุกเกอร์ ท่ีหลงั ม.สยาม เป็นตน้ 
1.2 แกไ้ขรายละเอียด เช่น หาเพื่อนท่ีชอบเล่นสนุกเกอร์ เป็นร้านหลงั ม.สยาม เป็นตน้ 
1.3 แกไ้ขจ านวนคนท่ีรับ เช่น 4 เป็นตน้ 
1.4 แกไ้ขสถานะกิจกรรม เช่น On เป็นตน้ 

2. คลิกปุ่ม ปรับปรุง เพื่อบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ข 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลกิจกรรม ส าหรับผูดู้แลระบบ 

 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลกิจกรรม เพื่อใหผู้ดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม โดยมีองคป์ระกอบ
ดงัน้ี 

- ช่ือกิจกรรม 
- รูปภาพกิจกรรม 
- รายละเอียด 
- ผูส้ร้างกิจกรรม 
- สถานท่ี 
- จ  านวนคน 
- สถานะ 
- วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม และวนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรม 
- ตารางรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 
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4.2 แอปพลิเคชนั ใชง้านโดยผูดู้แลระบบ เจา้ของสถานประกอบการ และผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 

ภาพท่ี 4.20 หนา้เขา้สู่แอปพลิเคชนั บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอเขา้สู่แอปพลิเคชนั หลงัจากการติดตั้งแอปพลิเคชนั บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ให้
ท าการเปิดแอปพลิเคชนั โดยแตะแอปพลิเคชนั ระบบตั้งกลุ่มท ากิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.20  

  



78 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.21 หนา้จอเขา้สู่ระบบ บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอเข้าสู่ระบบ ของผูดู้แลระบบ เจา้ของสถานประกอบการ และผูใ้ช้งานทั่วไป โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ช่องกรอกช่ือผูใ้ชง้าน เช่น nitid.kar@gmail.com เป็นตน้ และรหสัผา่น เช่น 12345678 
เป็นตน้ 

2. ปุ่ม เขา้สู่ระบบ คลิกเพื่อเขา้สู่ระบบ ดงัภาพท่ี 4.23 
3. ปุ่ม สมคัรสมาชิก คลิกเพื่อเขา้สู่หนา้จอสมคัรสมาชิก ดงัภาพท่ี 4.22 

 1 

 2 

 3 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอสมคัรสมาชิก บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอสมัครสมาชิก ส าหรับผูใ้ช้งานทั่วไปท่ียงัไม่ได้สมัครสมาชิกกับทางระบบโดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  ช่องกรอกขอ้มูล 
1.1 กรอกช่ือจริง เช่น ธิติวุฒ เป็นตน้ 
1.2 กรอกนามสกุล เช่น สีม่วง เป็นตน้ 
1.3 กรอกอีเมล เช่น thitiwut62@hotmail.com เป็นตน้ 
1.4 กรอกรหสัผา่น เช่น 12345678 เป็นตน้ 
1.5 กรอกท่ีอยู ่เช่น 20/90 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นตน้ 
1.6 กรอกเบอร์โทรศพัท ์เช่น 0951631214 เป็นตน้ 

 2. ถา้ตอ้งการกลบัสู่หนา้จอเขา้สู่ระบบ แตะปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพื่อกลบัสู่หนา้จอเขา้สู่ระบบ ดงั
ภาพท่ี 4.21 

3. ปุ่ม สมคัร คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการสมคัรสมาชิก 

 1 

 2 

 3 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอแสดงกิจกรรมท่ีมีการสร้างข้ึน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอแสดงกิจกรรมท่ีมีการสร้างข้ึน เพื่อเมนู กิจกรรมท่ีถูกสร้างข้ึน และการสร้างกิจกรรม
ใหม่ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. แตะปุ่ม เมนู เพื่อเปิดหนา้จอเมนู ดงัภาพท่ี 4.27 
2. แตะลิงก ์กิจกรรม เพื่อเขา้สู่หนา้จอรายละเอียดกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.24 
3. ถา้ตอ้งการเพิ่มกิจกรรม แตะสัญลกัษณ์ + เพื่อเขา้สู่หนา้จอสร้างกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.25 

 
 

 1 

 2 
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 ภาพท่ี 4.24 หนา้จอรายละเอียดกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอรายละเอียดกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดของกิจกรรมท่ีมีผูใ้ช้งานสร้างไว ้โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของกิจกรรม ประกอบดว้ย 
- ช่ือผูส้ร้างกิจกรรม ช่ือกิจกรรม และสถานท่ี 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- จ  านวนคนท่ีรับ 

  - วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม และวนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรม 
 2. ถา้ตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม แตะปุ่ม เขา้ร่วม เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรม 

 2 

 1 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอสร้างกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอสร้างกิจกรรม เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสร้างกิจกรรมใหม่ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. ช่องกรอกขอ้มูลกิจกรรม 

1.1 กรอกช่ือกิจกรรม เช่น หาเพื่อนอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 
1.2 กรอกรายละเอียดกิจกรรม เช่น หาเพื่อนมาหาความรู้ท่ีหอสมุด เป็นตน้ 
1.3 กรอกจ านวนผูเ้ขา้ร่วมท่ีรับ เช่น 5 เป็นตน้ 
1.4 ปุ่ม ปักหมุด คลิกเพื่อเลือกสถานท่ี ดงัภาพท่ี 4.26 
1.5 เลือกวนัท่ี&เวลา เร่ิมกิจกรรม เช่น 2019-10-21 14:30 เป็นตน้ 
1.6 เลือกวนัท่ี&เวลา จบกิจกรรม เช่น 2019-10-21 17:30 เป็นตน้ 

2. ปุ่ม สร้าง คลิกเพื่อบนัทึกขอ้มูลการสร้างกิจกรรม 
3. ปุ่ม ยกเลิก คลิกเพื่อลบขอ้มูลการสร้างกิจกรรม 

 1 

 3  2 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอเลือกสถานท่ีตั้งกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอเลือกสถานท่ีตั้งกิจกรรม เพื่อเลือกสถานท่ีท่ีมีการลงทะเบียนไวก้บัทางระบบ โดยแตะ
ลิงก์ สถานประกอบการ เพื่อเลือกสถานท่ีจดักิจกรรม โดยมีรายละเอียดสถานท่ีดงัน้ี รูปภาพสถานท่ี 
ช่ือสถานท่ี และท่ีอยู ่
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอเมนู บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอท่ีแสดงประวติัการสร้าง และเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ผูใ้ชง้านติดตามความเคล่ือนไหว
ของกิจกรรมท่ีสร้าง และเขา้ร่วมไว ้โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ถา้ตอ้งการดูกิจกรรม แตะลิงก ์กิจกรรม เพื่อเขา้สู่หนา้จอกิจกรรม ดงัภาพท่ี 4.23 
2. ถา้ตอ้งการดูขอ้มูลผูใ้ช ้แตะลิงก ์ขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อเขา้สู่หนา้จอขอ้มูลผูใ้ช ้ดงัภาพท่ี 4.28 
3. ถา้ตอ้งการดูประวติัการเขา้ร่วม แตะลิงก ์ประวติัการเขา้ร่วม เพื่อเขา้สู่หนา้จอประวติัการ

เขา้ร่วม ดงัภาพท่ี 4.31 
4. ถา้ตอ้งการออกจากระบบ แตะลิงก ์ออกจากระบบ เพื่อกลบัสู่หนา้จอเขา้สู่ระบบ ดงัภาพ

ท่ี 4.21 

 

 1 

 2 

 3 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอขอ้มูลผูใ้ช บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อแสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้ชง้าน โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
1. ถา้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้แตะปุ่ม แกไ้ข เพื่อเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน ดงัภาพ

ท่ี 4.29 
2. ขอ้มูลผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 

- ช่ือ - นามสกุล 
- อีเมล 
- ท่ีอยู ่
- เบอร์โทรศพัท์ 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ใ้ชง้านแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ช่องแกไ้ขขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 แกไ้ขช่ือจริง เช่น นิธิศ เป็นตน้ 
  1.2 แกไ้ขนามสกุล เช่น การุณรัตนกุล เป็นตน้ 
  1.3 แกไ้ขท่ีอยู ่เช่น 46/3 หมู่ 5 แขวง ศาลาธรรมสพน์ เป็นตน้ 
  1.4 แกไ้ขเบอร์โทร เช่น 081-808-2095 เป็นตน้ 
 2. ถา้ตอ้งการแกไ้ขรหสัผา่น แตะปุ่ม เปล่ียน เพื่อแสดงช่องแกไ้ขรหสัผา่น ดงัภาพท่ี 4.30 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอท่ีจะแสดงเม่ือ แตะปุ่ม เปล่ียน ดงัภาพท่ี 4.29 โดยจะแสดงช่องแกไ้ขรหสัผา่น 
ประกอบดว้ย 
 1. ช่องแกไ้ขรหสัผา่น โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.1 กรอกรหสัผา่นใหม่ เช่น 12345678 เป็นตน้ 
  1.2 กรอกยนืยนัรหสัผา่นใหม่ เช่น 12345678 เป็นตน้ 
 2. ถา้ตอ้งการกลบัสู่หนา้จอขอ้มูลผูใ้ช ้แตะลิงก ์ยอ้นกลบั เพื่อกลบัสู่หนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ดงัภาพท่ี 4.28 
 3. แตะปุ่ม แกไ้ข เพื่อบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
 

 1 

 2  3 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอประวติัการสร้าง และเขา้ร่วมกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 หนา้จอประวติัการสร้าง และเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อตรวจสอบขอ้มูลกิจกรรมท่ีสร้าง และเขา้ร่วม 
โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ถา้ตอ้งการดูขอ้มูลกิจกรรมท่ีสร้าง แตะลิงก ์กิจกรรม ในหวัขอ้ กิจกรรมท่ีสร้าง เพื่อดู
ขอ้มูลกิจกรรมท่ีสร้าง ดงัภาพท่ี 4.32 

2. ถา้ตอ้งการดูขอ้มูลกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม แตะลิงก ์กิจกรรม ในหวัขอ้ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม เพื่อ
ดูขอ้มูลกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม ดงัภาพท่ี 4.32 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอขอ้มูลกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หน้าจอข้อมูลกิจกรรมท่ีเข้าร่วม เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมตรวจสอบสถานะของกิจกรรม โดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี  

1. ถา้ตอ้งการดูรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม แตะสัญลกัษณ์รูปคนเพื่อดูรายช่ือผูเ้ขา้ร่วม 
ดงัภาพท่ี 4.33 

2. ถา้ตอ้งการออกจากกิจกรรม แตะปุ่ม ยกเลิก เพื่อยกเลิกการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
  

 2 

 1 
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ภาพท่ี 4.33 หนา้จอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

 หนา้จอแสดงรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยจะแสดงรายช่ือของสมาชิกท่ีท าการเขา้ร่วมกิจกรรม 
โดยแสดงรายละเอียด ช่ือ และอีเมล 
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การทดสอบโปรแกรม  

 

ภาพท่ี 4.34 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 การเขา้ใช้งานระบบ ผูใ้ช้งานจะตอ้งกรอกขอ้มูลการเขา้สู่ระบบก่อน หากกรอกขอ้มูลไม่ครบ 
หรือผิดพลาดแล้วท าการคลิก Login ระบบจะแจง้เตือนว่า “อีเมล หรือรหัสผูใ้ช้งาน ไม่ถูกต้อง !!” 
ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอแจง้เตือนช่ือผูใ้ชง้าน หรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 เน่ืองจากมีการกรอกช่ือผูใ้ชง้าน หรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง จึงมีขอ้ความแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้าน
ทราบ 
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ภาพท่ี 4.36 หนา้จอแจง้เตือนการสมคัรสมาชิก  

 หากผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลท่ีใชใ้นการสมคัรสมาชิกท่ีจ าเป็นตอ้งกรอก เช่น ช่ือ อีเมล และ
รหสัผา่น เป็นตน้ ไม่ครบระบบจะท าการแจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูล ดงัน้ี 
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือ” 
 - กรอก อีเมล ซ ้ ากบัท่ีมีในระบบ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “อีเมลซ ้ า” 
 - ไม่ไดก้รอก รหสัผา่น จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรหสัผา่น” 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอแจง้เตือนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

 ในการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้หากไม่ท าการใส่ขอ้มูลภายในช่องใหค้รบถว้น ระบบจะท าการแจง้เตือน 
ดงัน้ี  
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือ”  
 - ไม่ไดก้รอก นามสกุล จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกนามสกุล” 
 - ไม่ไดก้รอก ท่ีอยู ่จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกท่ีอยู”่  
 - ไม่ไดก้รอก รหสัผา่น จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรหสัผา่น” 
 - ไม่ไดก้รอก เบอร์โทรศพัท ์จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกเบอร์โทรศพัท์” 

 

 



95 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.38 หนา้จอแจง้เตือนการสร้างขอ้มูลสถานประกอบการ 

 ภายในหนา้จอการสร้างขอ้มูลสถานประกอบการ หากผูใ้ชง้านไม่ท าการกรอกขอ้มูลภายใน
ช่องใหค้รบถว้น ระบบจะท าการแจง้เตือน ดงัน้ี 
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือสถานประกอบการ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือสถานประกอบการ”  
 - ไม่ไดก้รอก ท่ีอยู ่จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกท่ีอยู”่ 
 - ไม่ไดก้รอก รายละเอียด จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรายละเอียด”  
 - ไม่ไดก้รอก เบอร์โทรศพัท ์จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกเบอร์โทรศพัท”์ 
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอแจง้เตือนการแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ 

 ภายในหนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลสถานประกอบการ หากผูใ้ชง้านไม่ท าการกรอกขอ้มูลภายใน
ช่องใหค้รบถว้น ระบบจะท าการแจง้เตือน ดงัน้ี 
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือสถานประกอบการ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือสถานประกอบการ”  
 - ไม่ไดก้รอก ท่ีอยู ่จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกท่ีอยู”่ 
 - ไม่ไดก้รอก รายละเอียด จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรายละเอียด”  
 - ไม่ไดก้รอก เบอร์โทรศพัท ์จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกเบอร์โทรศพัท์” 
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอแจง้เตือนการสร้างกิจกรรม 

 ภายในหนา้จอการสร้างกิจกรรม หากผูใ้ชง้านไม่ท าการกรอกขอ้มูลภายในช่อง ช่ือกิจกรรม 
รายละเอียด และจ านวนคนท่ีรับ ระบบจะท าการแจง้เตือน ดงัน้ี 
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือกิจกรรม จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือกิจกรรม”  
 - ไม่ไดก้รอก รายละเอียด จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรายละเอียด” 
 - ไม่ไดก้รอก จ านวนคนท่ีรับ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกจ านวนคนท่ีรับ”  
 - ไม่ไดก้รอก วนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกวนัท่ี/เวลา เร่ิมกิจกรรม” 
 - ไม่ไดก้รอก วนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรมจะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกวนัท่ี/เวลา ส้ินสุดกิจกรรม”  
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอแจง้เตือนการแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม 

 ภายในหนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม หากผูใ้ชง้านไม่ท าการกรอกขอ้มูลภายในช่องให้
ครบถว้น ระบบจะท าการแจง้เตือน ดงัน้ี 
 - ไม่ไดก้รอก ช่ือกิจกรรม จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกช่ือกิจกรรม”  
 - ไม่ไดก้รอก รายละเอียด จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกรายละเอียด” 
 - ไม่ไดก้รอก จ านวนคนท่ีรับ จะมีขอ้ความเตือนวา่ “กรอกจ านวนคนท่ีรับ”  
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ภาพท่ี 4.42 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเตม็ 

 หากผูใ้ชร้ะบบเขา้ดูกิจกรรมท่ีเต็มแลว้ ระบบจะแสดงสถานะเป็น “Full” และปุ่มเขา้ร่วมจะถูก
ยกเลิก 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเลยเวลา 

 หากผูใ้ช้ระบบเขา้ดูกิจกรรมท่ีเลยระยะเวลาท ากิจกรรมแลว้ ระบบจะแสดงสถานะเป็น “Time 
Out” และปุ่มเขา้ร่วมจะถูกยกเลิก 
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ภาพท่ี 4.44 หนา้ก าหนดระยะเวลาท ากิจกรรม 

 ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถเลือกวนัท่ีในการท ากิจกรรม ยอ้นหลงัจากวนัท่ีปัจจุบนัได ้
 
 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 แอปพลิเคชันตั้ งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ พฒันาข้ึนมาให้การหา
กิจกรรมท่ีชอบท าแต่ไม่สามารถหาบุคคลท่ีจะไปด้วยกนัได้ล าบาก ท าให้สามารถตั้งกลุ่ม หรือเขา้
ร่วมกบักลุ่มคนท่ีตอ้งการไปท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น การเล่นกีฬา การไปท่องเท่ียว และการเรียน 
เป็นตน้  และท าใหมี้การแบ่งปันสถานท่ีท่ีชอบไปท ากิจกรรมให้กบัผูอ่ื้นทราบและเขา้ร่วม โดยก่อนมี
การพฒันาระบบ ผูพ้ฒันาไดค้น้หาระบบและวิธีการท่ีบุคคลต่างๆใชง้านในการนดัเจอไปท ากิจกรรม
กนั ท าใหพ้บปัญหา ความล่าชา้ ความไม่ชดัเจนในดา้นสถานท่ี และความยากล าบากในการหาบุคคลท่ี
มีความชอบเหมือนกนั ตวัอย่างเช่น สถานประกอบการ บางประเภทท่ีตอ้งการผูเ้ขา้ร่วมในการท า
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก เช่นสนามฟุตบอล ท่ีตอ้งการผูเ้ล่นทั้ง 2 ทีม รวมกนัประมาณ 20-30 ท าให้
ยากต่อการหาผูเ้ขา้ร่วมใหค้รบจ านวนท่ีตอ้งการ 

 จากปัญหาดงักล่าวท่ีพบท าให้ สถานประกอบการบางอยา่งไม่เป็นท่ีรู้จกักบับางกลุ่มท่ีมีความ
ช่ืนชอบในการท ากิจกรรมนั้นๆ และยากต่อการหากลุ่มท่ีมีความสนใจเหมือนกนัได้ยาก ทางคณะ
ผูจ้ดัท าไดท้  าการวิเคราะห์ปัญหา และพฒันาระบบเพื่อมาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยใชโ้ปรแกรมต่างๆ 
เช่น Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจต่อผูใ้ช้ และพฒันา
ระบบการจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ Android Studio 3.0.1 ในการพฒันาแอปพลิเคชนับนระบบแอน
ดรอยด์ เพื่อความสะดวกในการเขา้ใช้งาน และมีการใช้ MySQL 6.0.0 ในการจดัการฐานขอ้มูลเพื่อ
เก็บขอ้มูลต่างๆอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีความปลอดภยัของขอ้มูล ท าให้ระบบใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และระบบยงัสามารถออกรายงาน ทางดา้นสถิติต่างๆเพื่อให้ผูดู้แลระบบ และ
เจ้าของสถานประกอบการสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการท างานต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคณะผูจ้ดัท า วางแผนการท างาน วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแกไ้ขผ่านระบบ 
เพื่อให้การด าเนินงานในการพฒันามีประสิทธิภาพมากข้ึน และแก้ไขจุดบกพร่องของระบบในรูป
แบบเดิมใหมี้ความสะดวกยิง่ข้ึน 
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ปัญหา และอุปสรรคท่ีพบ 

1. ปัญหาทางการพฒันาระบบเพื่อใชง้าน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ปัญหาดา้นการติดต่อกบัสถานประกอบการ ในการตรวจสอบว่าสถานท่ีสามารถเขา้ไปท า

กิจกรรมไดต้ามท่ีมีการตั้งกลุ่มภายใน แอปพลิเคชนั 
3. ปัญหาดา้นความปลอดภยัของระบบ ในดา้นการตรวจสอบผูใ้ชง้าน และยนืยนัตวัตน 

ขอ้เสนอแนะ 

1. พฒันาให้ระบบสามารถวิเคราะห์การเขา้ร่วมกิจกรรมแต่ละประเภท ของผูใ้ช้งานเพื่อแสดง
กิจกรรมในประเภทท่ีผูใ้ชง้านสนใจ 

2. พฒันาให้มีช่องทางการสนทนาภายในแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการติดต่อของ
ผูใ้ชง้าน 
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การออกแบบระบบงาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
 
 
 
 
 

กิจกรรม พิมพร์ายงาน ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรมบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

ขอ้มูลผูใ้ช ้

ขอ้มูลธุรกิจ 

ขอ้มูลกิจกรรม 

กิจกรรทตามช่วงเวลา 

ประเภทกิจกรรม 

ผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรม
ตามช่วงเวลา 

สร้างกิจกรรม 

เขา้ร่วมกิจกรรม 

 

เวบ็ไซต ์ แอปพลิเคชนั 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ขอ้มูลผูใ้ช ้

สมคัรสมาชิก 



107 

 

 

 

ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 
ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

activities 
joinact 
loginlog 
tblbusiness 
tblstatusbusiness 
tbltypebusiness 
tbltypeuser 
tbluser 

ตารางกิจกรรม 
ตารางประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรม 
ตารางการเขา้ใชง้านระบบ 
ตารางขอ้มูลธุรกิจ 
ตารางสถานะธุรกิจ 
ตารางประเภทธุรกิจ 
ตารางประเภทผูใ้ชง้าน 
ตารางผูใ้ช ้

ตารางท่ี ก.2 ตารางกิจกรรม (activities) 
Name Type P M Refer to Description 
act_Id int(11) Yes Yes  รหสักิจกรรม 
act_Name text No Yes  ช่ือกิจกรรม 
act_Des text No Yes  รายละเอียดกิจกรรม 
act_Image text No Yes  รูปภาพกิจกรรม 
num int(11) No Yes  จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
receiving_Num text No Yes  จ านวนคนท่ีรับ 
status_act text No Yes  สถานะของกิจกรรม 
userId int(11) No Yes tbluser.userId รหสัผูใ้ชง้าน 
bus_Id int(11) No Yes tblbusiness.bus_Id รหสัธุรกิจ 
act_timestart datetime No Yes  เวลาเร่ิมกิจกรรม 
act_timeend datetime No Yes  เวลาส้ินสุดกิจกรรม 
act_DateCreate datetime No Yes  เวลาท่ีสร้างกิจกรรม 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรม (joinact) 
Name Type P M Refer to Description 
autoID int(11) Yes Yes  ล าดบั 
act_Id int(11) No Yes activities.act_Id รหสักิจกรรม 
userId int(11) No Yes tbluser.userId รหสัผูใ้ชง้าน 
date datetime No Yes  เวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ตารางท่ี ก.4 ตารางการเขา้ใชง้านระบบ (loginlog) 
Name Type P M Refer to Description 
autoID int(11) Yes Yes  ล าดบั 
userId int(11) Yes Yes tbluser.userId รหสัผูใ้ชง้าน 
datetime datetime No Yes  เวลาท่ีเขา้ใชง้าน 

 
ตารางท่ี ก.5 ตารางขอ้มูลธุรกิจ (tblbusiness) 

Name Type P M Refer to Description 
bus_Id int(11) Yes Yes  รหสัธุรกิจ 
user_Id int(11) No Yes tbluser.userId รหสัผูใ้ชง้าน 
bus_Name text No Yes  ช่ือธุรกิจ 
address Varchar (2000) No Yes  ท่ีอยูธุ่รกิจ 
bus_Detail text No Yes  รายละเอียดธุรกิจ 
tel text No Yes  เบอร์โทร 
bus_Image Varchar (1000) No Yes  รูปภาพธุรกิจ 
typeBusinessId int(11) No Yes tbltypebusiness. 

typeBusinessId 
ประเภทธุรกิจ 

statusBusinessId int(11) No Yes tblstatusbusiness. 
statusBusinessId 

สถานะธุรกิจ 

lat Varchar (1000) No  Yes  ละติจูด 
long Varchar (1000) No Yes  ลองจิจูด 
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ตารางท่ี ก.6 ตารางสถานะธุรกิจ (tblstatusbusiness) 
Name Type P M Refer to Description 
statusBusinessId int(11) No Yes  รหสัสถานะธุรกิจ 
statusBusinessName text No Yes  ช่ือสถานะธุรกิจ 

 
ตารางท่ี ก.7 ตารางประเภทธุรกิจ (tbltypebusiness) 

Name Type P M Refer to Description 
typeBusinessName int(11) Yes Yes  รหสัประเภทธุรกิจ 
typeBusinessName text No Yes  ช่ือประเภทธุรกิจ 

ตารางท่ี ก.8 ตารางประเภทผูใ้ชง้าน (tbltypeuser) 
Name Type P M Refer to Description 
typeUserId int(11) Yes Yes  รหสัประเภทผูใ้ชง้าน 
typeUserName text Yes Yes  ช่ือประเภทผูใ้ชง้าน 

ตารางท่ี ก.9 ตารางผูใ้ช ้(tbluser) 
Name Type P M Refer to Description 
userId int(11) Yes Yes  รหสัผูใ้ชง้าน 
firstName text No Yes  ช่ือจริง 
lastName text No Yes  นามสกุล 
password text No Yes  รหสัผา่น 
address text No Yes  ท่ีอยูผู่ใ้ชง้าน 
email text No Yes  อีเมล์ 
tel text No Yes  เบอร์โทร 
typeUserId int(11) No Yes tbltypebusiness. 

typeBusinessId 
รหสัประเภทผูใ้ชง้าน 
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การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) 
 

                                
                       

                   

           

            

                            

                       

                     
                

            
            

                       

             

            

            

                

 
 

ภาพท่ี ก.4 Context Diagram แอปพลิเคชนัจดัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0  แอปพลิเคชนัจดัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: สร้างกิจกรรม 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: เขา้ร่วมกิจกรรม 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: ออกรายงานสรุป



 

 

ภาคผนวก ข 
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program  

 - ติดตั้ง Appserv 9.3.0 

 

ภาพท่ี ข.1 ไฟล ์Appserv 9.2.0 ใน DVD 

 1.  ใส่แผน่ติดตั้งทาง DVD-Drive ในท่ีน้ีคือ Drive F 
 2. คลิกไฟล ์appserv-x64-9.3.0.exe เพื่อเร่ิมท าการติดตั้ง MySQL 9.3.0 
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ภาพท่ี ข.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Appserv 9.3.0 

 เขา้สู่หนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Appserv คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยงัหนา้ต่อไป  
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอแสดงรายละเอียด GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 

 คลิกปุ่ม I Agree เพื่อยอมรับขอ้ตกลงในการใชง้านซอฟตแ์วร์  
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอการก าหนดโฟลเดอร์ในการติดตั้ง 

 คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ในการติดตั้งโปรแกรม ในท่ีน้ีคือ C:\AppServ จากนั้นคลิก
ปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป  
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอการเลือกองคป์ระกอบในการติดตั้งโปรแกรม 

 เลือกองคป์ระกอบ (Components) ในการติดตั้งโปรแกรมจากชุดค าสั่ง AppServ Package 
Components โดยใหเ้ลือกดงัน้ี Apache HTTP Server, MySQL Database, PHP Hypertext 
Preprocessor และ phpMyAdmin จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอก าหนดขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ 

 หนา้จอจะแสดงหนา้จอส าหรับกรอกขอ้มูลเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงมีประกอบดว้ย 
 1.  ช่ือเซิร์ฟเวอร์ หรือยูอาร์แอล (URL) ในช่อง Server Name เช่น localhost เป็นตน้ 
 2. อีเมลข์องผูดู้แลเซิร์ฟเวอร์ ในช่อง Administrator’s Email Address เช่น  
  admin@example.com เป็นตน้ 
 3. พอร์ตส าหรับใชง้าน หรือติดต่อ ประกอบดว้ย 
  - Apache HTTP Port เช่น 80 เป็นตน้ 
  - Apache HTTPS Port เช่น 443 เป็นตน้ 
 4. คลิกปุ่ม Next เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

mailto:admin@example.com
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ภาพท่ี ข.7 การก าหนดัรหสัผา่น My SQL 

 หนา้จอจะแสดงช่องก าหนดรหสัผา่นส าหรับการเขา้ใชง้าน My SQL ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1.  ช่องกรอกรหสัผา่นในช่อง Enter root password เช่น 12345678 เป็นตน้ 
 2. ช่องกรอกยนืยนัรหสัผา่นในช่อง Re-enter root password เช่น 12345678 เป็นตน้ 
 3. ชุดภาษา (Character Sets and Collations) ท่ีใช ้เช่น UTF-8 Unicode เป็นตน้ 
 4. คลิกปุ่ม Install เพื่อเร่ิมการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอตอนระบบก าลงัติดตั้ง AppServ 9.3.0 

 หลงัจากการก าหนดค่าส าหรับ My SQL แลว้ระบบจะท าการติดตั้งองคป์ระกอบต่างๆ ลงใน
โฟลเดอร์ท่ีก าหนดไว ้ 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอการติดตั้งเสร็จส้ิน 

 หนา้จอส้ินสุดการติดตั้ง โดยใหผู้ใ้ชง้านเลือกการท างานหลงัจากส้ินสุดการติดตั้งโปรแกรม 
ดงัน้ี 
 1. ต้ิกช่อง Start Apache เพื่อเร่ิมการท างานโปรแกรม Apache 
 2. ต้ิกช่อง Start My SQL เพื่อเร่ิมการท างาน MySQL 
 3. คลิกปุ่ม Finish เพื่อออกจาการติดตั้งโปรแกรม MySQL ดงัภาพท่ี ข.10 
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ภาพท่ี ข.10 หนา้จอแสดงวา่ AppServ ติดตั้งสมบูรณ์ 

 ใหท้ าการเปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ และพิมพค์  าวา่ http://localhost ลงไปในช่องยอูาร์แอล 
หากโปรแกรมติดตั้งสมบูรณ์จะปรากฏขอ้ความ ดงัภาพท่ี ข.10  
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ภาพท่ี ข.11 หนา้จอเขา้สู่ระบบของ My SQL 

 หนา้จอเขา้สู่ระบบการใชง้าน My SQL โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. ช่องเลือกภาษาในการใชง้านในช่อง Language เช่น English เป็นตน้ 
 2. ช่องกรอกช่ือผูใ้ชง้านในช่อง Username ระบบก าหนดเป็น root 
 3. ช่องกรอกรหสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านในช่อง Password 
 4. คลิกปุ่ม Go เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี ข.12 หนา้จอภายใน My SQL 

 หนา้จอแรกท่ีจะแสดงหลงัจากเขา้สู่ระบบ โดยองคป์ระกอบดงัน้ี 
 1. Database ท่ีมีการสร้างไวท้างดา้นขวา 
 2. เมนูการใชง้าน ทางดา้นบน 
 3. ขอ้มูล Database ตรงกลางหนา้จอ 

 

 

 
 
 
 
 
 



130 

 

 

- ติดตั้ง แอปพลเิคชันตั้งกลุ่มท ากจิกรรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

ภาพท่ี ข.13 การติดตั้ง แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม 

 ขั้นตอนการน าไฟลติ์ดตั้งลงสู่โทรศพัท ์บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. เช่ือมต่อโทรศพัท ์กบัคอมพิวเตอร์ดว้ยสาย USB 
 2. เปิดแผน่ติดตั้งใน DVD-Drive ในท่ีน้ีคือ Drive F 
 3. เขา้โฟลเดอร์ แอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม 
 4. ยา้ยไฟล ์app-debug.apk ไปยงั This PC\โทรศพัท ์ในท่ีน้ีคือ Galaxy 

S9+\Phone\Download ดงัภาพท่ี ข.14 
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ภาพท่ี ข.14 การยา้ยไฟลเ์ขา้สู่ อุปกรณ์มือถือ 

 โฟลเดอร์ท่ีจะแสดงข้ึนเม่ือเช่ือมต่อโทรศพัท ์แอนดรอยด์เขา้กบัคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการยา้ย
ไฟลเ์ขา้สู่โปรแกรม File บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
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ภาพท่ี ข.15 การติดตั้งแอปพลิเคชนั 

  หลงัจากท าการยา้ยไฟล ์ดงัภาพท่ี ข.13 และข.14 ใหท้  าการเปิดแอปพลิเคชัน่ File ใน
โทรศพัท ์แลว้ท าการเขา้สู่โฟลเดอร์ ท่ีเก็บขอ้ USB 1\Build แลว้ท าการ แตะไฟล์ app-debug.apk เพื่อ
ด าเนินการติดตั้ง 

 



133 

 

 

 

ภาพท่ี ข.16 ยนืยนัการติดตั้งแอปพลิเคชนั 

 หนา้จอยืนยนัความตอ้งการในการติดตั้งแอปพลิเคชนั คลิกปุ่ม ติดตั้ง เพื่อไปสู่ขั้นต่อการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอการติดตั้งแอปพลิเคชนั 

 หนา้จอท่ีระบบก าลงัท าการติดตั้งแอปพลิเคชนัตั้งกลุ่มท ากิจกรรม ลงสู่โทรศพัท ์
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ภาพท่ี ข.18 หนา้จอเสร็จส้ินการติดตั้ง 

 หนา้จอท่ีแสดงวา่แอปพลิเคชนัติดตั้งสมบูรณ์ คลิกปุ่ม เปิด เพื่อเปิดแอปพลิเคชนั 
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Restore Database 

  

ภาพท่ี ข.19 หนา้จอเขา้สู่ระบบของ My SQL 

 ท าการเปิดเวบ็เบราวเ์ซอร์ ท าการกรอก URL ดงัภาพท่ี ข.19 และท าการกรอกช่ือผูใ้ช ้และ
รหสัผา่นผูเ้ขา้ใชง้าน My SQL 
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ภาพท่ี ข.20 หนา้จอหลกัของ My SQL 

 หน้าจอท่ีจะแสดงขอ้มูล Database และเมนูการใช้งานให้ท าการ ให้ท าการคลิกลิงก์ New ทาง
ดา้นซา้ยเพื่อสร้าง Database ใหม่ ดงัภาพท่ี ข.21 
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ภาพท่ี ข.21 หนา้จอสร้าง Database ใหม่ 

 หนา้จอส าหรับการสร้าง Database ใหม่โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.      ตั้งช่ือ Database เช่น mpj เป็นตน้ 
 2.     เลือกชุดภาษาเป็น utgf8_unicode_ci 
 3.     คลิกปุ่ม Create เพื่อท าการสร้าง Database ใหม่ 
 4.     แลว้ท าการคลิก Import ดา้นบนเพื่อ Restore Database ดงัภาพท่ี ข.22 
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ภาพท่ี ข.22 หนา้จอ Import ไฟลเ์ขา้สู่ My SQL 

 หลงัจากการสร้าง Database ใหม่ ดงัภาพท่ี ข.21 และเขา้สู่หนา้จอส าหรับก าหนดค่าการ Import 
ไฟลเ์ขา้สู่ Database โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.      คลิก Choose File เช่น mpj.sql เป็นตน้ โดยเลือกไฟล ์Database จาก DVD-Drive ดงัภาพท่ี ข.1 
 2.     เลือกชุดภาษาเป็น utf-8 
 3.     คลิกปุ่ม Go เพื่อน าขอ้มูลเขา้ 
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ภาพท่ี ข.23 หนา้จอแสดงการน าขอ้มูลเขา้ส าเร็จ 

 หนา้จอท่ีจะแสดงรายละเอียดการ Restore Database 



 

 

ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 รายงานจ านวนกิจกรรมท่ีถูกสร้างตามช่วงเวลา 
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ภาพท่ี ค.2 รายงานจ านวนผูเ้ขา้ใชโ้ปรแกรมตามช่วงเวลา 
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ภาพท่ี ค.3 รายงานผูเ้ขา้ร่วมแบ่งตามประเภทกิจกรรม 
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