แอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
Games Intelligent News Feed

นายจารุ วฒั น์ สุ วานิชย์

5904800016

ปริ ญญานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ปี การศึกษา 2562

ก

หัวข้อปริญญานิพนธ์
หน่ วยกิตปริญญานิพนธ์
รายชื่ อผู้จัดทา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับการศึกษา
ภาควิชา
ปี การศึกษา

แอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
3 หน่วยกิต
นายจารุ วฒั น์ สุวานิชย์
5904800016
อาจารย์เอก บารุ งศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2562

บทคัดย่อ
ข่าวสารเกมเป็ นสิ่ งสาคัญและมีประโยชน์กบั ผูท้ ี่ รักในการเล่นเกมและผูท้ ี่รักในการอ่าน
ข่าวสารเกมเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากปั จจุบนั นั้นได้มีแอปพลิเคชันที่มีการให้บริ การด้านข่าวสารเกม
ตัวอย่างเช่น Line Today แต่แอปพลิเคชันที่กล่าวมา Line Today ยังไม่มีการให้บริ การข่าวสารเกม
และเนื่ องจากระบบการทางาน ณ ปั จจุบนั การกระจายข่าวสารเป็ นการกระทาในรู ปแบบของการ
ป้ อนข้อมูลด้วยตนเองจากทางผูพ้ ฒ
ั นา ซึ่ งไม่ใช่รูปแบบอัตโนมัติ ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาจึงทาให้
ผูใ้ ช้งานไม่สามารถรับรู ้ข่าวสารได้แบบตรงตามเวลาจริ ง ผูจ้ ดั ทาจึงพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าว
เกมอัตโนมัติ ข้ ึ นมาเพื่ อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยแอปพลิ เคชันแหล่งข่าวเกม
อัตโนมัติสามารถทาให้ผใู ้ ช้งานรับรู ้ทนั ถึงข่าวสารเกมได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่ง
ผูใ้ ช้งานสามารถจัดการข้อมูลของตนเองได้ สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาได้ สามารถดูนิวส์
ฟี ดที่ตรงตามความสนใจของผูใ้ ช้งานได้ สามารถเลือกดูข่าวสารเฉพาะหมวดได้ โดยแอปพลิเคชัน
มีการพัฒนาด้วย ภาษา Kotlin และ ภาษา Java เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ Android
Studio และแอปพลิเคชันได้มีการนาอาร์ เอสเอส (RSS) เข้ามาใช้ในส่ วนของการดึงข้อมูลข่าวสาร
แบบอัตโนมัติมาแสดงผลภายในแอปพลิเคชัน และใช้ Firebase เป็ นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลของ
ผูใ้ ช้งาน จากการทดลองการใช้งานตัวแอปพลิเคชัน นั้นสามารถนิวส์ฟีดข่าวสารออกมาได้ตรงกับ
ประเภทความสนใจของผูใ้ ช้งาน และด้วยการออกแบบหน้าจอที่ยึดหลักจากประสบการณ์ ข อง
ผูใ้ ช้งาน ( User Experience ) จึงทาให้ผูใ้ ช้งานปรับตัวได้ไม่ยากในการใช้ แอปพลิเคชันแหล่งข่าว
เกมอัตโนมัติ
คาสาคัญ : ข่าวเกมอัตโนมัติ, นิวส์ฟีด, อาร์เอสเอส, ข่าวเกม
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ข่าวสารเกี่ยวกับเกมต่างๆภายในโลกอินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญและมีประโยชน์กบั ผูท้ ี่
รักในการเล่นเกมหรื อผูท้ ี่ รักในการอ่านข่าวสารเกี่ ยวกับเกมเป็ นอย่างมาก การอ่านข่าวสารนั้นมี
ประโยชน์กบั เรามากไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาทางด้านการอ่าน หรื อการรับรู ้ทนั ข่าวสารต่างๆที่มีอยู่
ในปั จจุบนั ซึ่ งข่าวสารต่างๆ ณ ปั จจุบนั นั้นจะต้องมีการจัดการคัดสรรข่าวสารที่ตรงกับหมวดหมู่
หรื อ หั ว ข้อ และต้อ งมี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้จ ากแหล่ ง ที่ ม าของข่ า วสารนั้น จึ ง น าเทคโนโลยี ม าช่ วย
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการใช้งาน และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานมากยิง่ ขึ้น
เนื่ องจากปั จจุบนั นั้นได้มีแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการให้บริ การทางด้านข่าวสารเกี่ยวกับเกม
ยกตัวอย่างเช่น Line ในส่ วนของ Line Today ที่มีการให้บริ การข่าวสารอย่างมากมาย แต่ในหัวข้อ
ของ Line Today นั้นยังไม่มีการให้บริ การข่าวสารเกี่ยวกับเกมและเนื่ องจากระบบการทางาน ณ
ปั จจุบนั การกระจายข่าวสารนั้นเป็ นการกระทาในรู ปแบบของการป้ อนข้อมูลด้วยตนเองจากทาง
ผูพ้ ฒ
ั นา ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ การกระทาในรู ปแบบอัตโนมัติ ด้วยสาเหตุ ที่ กล่า วมาจึ ง ทาให้ผูใ้ ช้งานนั้นไม่
สามารถรับรู ้ข่าวสารได้แบบตรงตามเวลาจริ ง และเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่ในปั จจุบนั นั้นยังไม่มีการ
รองรับเทคโนโลยีที่จะสามารถกระจายข่าวสารเกี่ยวกับเกมได้
ด้วยปั ญหาเหล่านี้ ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาและได้คิดพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
เพื่ อให้เป็ นสื่ อการอ่า นข่ า วสาร และสามารถใช้งานแอปพลิ เคชันได้ง่ าย เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานที่รักในการอ่านข่าวสารได้อย่างเต็มที่ ลดความยุ่งยากในการเข้าถึงข่าวสาร
และข่ า วสารนั้นมี ความเชื่ อถื อได้จากแหล่งที่ ม าของข่ า วสาร ท าให้ก ารอ่ า นข่า วสารนั้นมี ความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และมีการนาเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ภายในแอปพลิเคชันใน
ส่ วนของการเก็บบันทึกข้อมูลของผูใ้ ช้งานนั้นในการสมัครว่าผูใ้ ช้งานนั้นชื่นชอบอ่านข่าวสารใน
หมวดอะไรตั้งแต่ข้ นั ตอนสมัครสมาชิกและเมื่อผูใ้ ช้งานมีการเลือกหมวดข่าวสารประเภทไหนไว้ก็
ตาม เทคโนโลยีน้ ีจะทาการเก็บค่าและจะทาการพิจารณาข่าวสารให้ตรงกับผูใ้ ช้งานคนนั้นได้ และมี
การนาเทคโนโลยีของอาร์เอสเอส ( RSS ) เข้ามาจัดการส่วนของนิวส์ฟีด
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1.2

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ

1.3

ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิฟเวอร์ (Client
Server Architecture)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.2.1 การทางาน ส่วนของผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
1.3.2.1.1 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ ระบบได้
1.3.2.1.2 สามารถจัดการสมาชิกผูใ้ ช้งานได้
1.3.2.1.3 สามารถจัดการนิวส์ฟีด (News Feed)ได้
1.3.2.2 การทางาน ส่วนของผูใ้ ช้งาน (User)
1.3.2.2.1 สามารถสมัครสมาชิกได้
1.3.2.2.2 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ ระบบได้
1.3.2.2.3 สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้
1.3.2.2.4 สามารถค้นหาข้อมูลที่ผใู ้ ช้งานต้องการค้นหาได้
1.3.2.2.5 สามารถดูนิวส์ฟีด (News Feed) ได้
1.3.2.2.6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของนิวส์ฟีด (News Feed) ได้
1.3.2.2.7 สามารถเลือกดูหวั ข้อข่าวสารเฉพาะหมวดนั้นได้

1.4

ขั้นตอนและวิธีดำเนินปริญญำนิพนธ์
1.4.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้ อมูล ( Detailed Study )
รวบรวมความต้องการโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบในการเล่นเกม
โดยสอบถามถึงความต้องการและขั้นตอนการทางานของระบบแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกม
อัตโนมัติ ศึกษาข้อมูลจากการค้นหาปัญหาที่ผชู ้ ื่นชอบการเล่นเกมมักพบจากการอ่านข่าวที่
เป็ นเท็จและไม่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการอ่านข่าวสารจากแหล่งต่างๆในกลุ่มแอปพลิเคชัน
นั้นที่ส่วนมากเป็ นข่าวสารที่ผใู ้ ช้งานคนอื่นนั้นแชร์ ข่าวสารต่อกันมา จนทาให้ข่าวสารนั้นมี
การบิดเบือนได้และมีการถกเถียงระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกันภายในกลุ่มแอปพลิเคชัน นั้น
ดั ง นั้ นจึ ง ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล และเตรี ยมตั ว เพื่ อ ที่ จ ะไปพั ฒ นาเป็ นแอปพลิ เ คชั น
โทรศัพท์มือถือ และรวบรวมปั ญหาที่ได้จากการสารวจ เพื่อนาไปแก้ไขและปรับปรุ งให้
แอปพลิเคชันมีประสิ ทธิภาพในการแนะนาข่าวสารที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานคน
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นั้น โดยการศึกษาเครื่ องมือในการพิจารณาข่าวสารให้ตรงกับประเภทของผูใ้ ช้งานด้วย
Machine Learning และยังศึกษาหาข้อมูลแอปพลิเคชันที่มีลกั ษณะเกี่ยวกับข่าวสาร ได้แก่
Line today , Facebook Fanpage โดยศึกษาลักษณะการทางาน จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ล ะ
แอปพลิเคชัน
1.4.2 วิเครำะห์ ระบบงำน ( System Analysis )
น าข้อ มู ล ต่ า งๆ และขอบเขตที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล น ามาวิ เ คราะห์ และ
วางแผนปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานอย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความต้องการและขอบเขตการทางานของแอป
พลิเคชันและจากทางผูใ้ ช้งานโดยแอปพลิเคชันนี้ มีการออกแบบโดยใช้แผนภาพ UML
(Unifield Modeling Language) ประกอบด้ ว ย Use Case Diagram , Sequence Diagram ,
Class Diagram ในการนาเสนอองค์ประกอบของฟังก์ชนั่ หลักของระบบ
1.4.3 ออกแบบระบบงำน ( System Design )
1.4.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม ( Architecture Design )
สถาปั ตยกรรมที่ ใ ช้ เ ป็ นแบบไคลเอนท์ / เซิ ฟเวอร์ (Clien/Server
Architecture) และสถาปั ตยกรรมเชิ งบริ ก ารเว็บ เซอร์ วิส (Web Service) ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝั่ งแอนดรอยด์ที่ทาหน้าที่เป็ นไคลเอนท์และฝั่ งแม่ข่าย
ฐานข้อมูล (Database Server) ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูล
1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล / ฐานข้อมูล (Data Structure Database Design)
โครงสร้ า งของข้อมู ลบนฝั่ ง ไคลเอนท์ ใช้โครงสร้ า งแบบโมเดล (Data
Model) และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝั่ งแม่ข่ายด้วยเว็บเซอร์ วิส (Web Service) ด้วย
โครงสร้างข้อมูลแบบ JSON และเลือกใช้ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล (NoSQL )
สาหรับการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
1.4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ ช้งาน ( User Interface Design )
การออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ ง เพื่อให้ได้แอปพลิเคชันที่ตรง
กั บ ความต้อ งการ โดยค านึ ง UI (User Interface) และ UX (User Experiences)
เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี โดยใช้หลักการออกแบบ Material Design และ
Flat Design ในการออกแบบเพื่อให้เข้ากับแนวทางการออกแบบในปัจจุบนั
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1.4.3.4 ออกแบบเครื่ องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ( Hardware and Software
Design )
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ Notebook Windows 10
ในการพัฒนาชุดคาสัง่ และ Vivo V15pro ในการทดสอบโปรแกรมหลัก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ได้แก่ โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาและรับส่งค่า API
ในรู ปแบบ JSON เพื่อติดต่อกับ Firebase Database
1.4.4 พัฒนำระบบ ( System Development )
เป็ นขั้นตอนในการจัดทาระบบโดยการรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้งานมาพัฒนาและ
มาจัดทาและเขียนชุ ดคาสั่ง โดยใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอนดรอยด์
แอปพลิเคชันและติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้ Firebase Realtime Database เป็ นฐานข้อมูล
และได้ใช้เทคโนโลยี RSS ในการดึงข่าวสารแบบอัตโนมัติมาแสดงในส่วนของนิวส์ฟีด
1.4.5 ทดสอบ ( System Testing )
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและจัดทาระบบไปพร้อมๆกัน โดยใช้ โทรศัพท์มือถือ
ในการทดสอบแอปพลิเคชัน เมื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของระบบและ
แสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานใน
ขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และทาการทดสอบอี กครั้ ง
หลังจากทาการแก้ไขเสร็จเรี ยบร้อย
1.4.6 จัดทำเอกสำร ( Documentation )
เป็ นการจัดทาเอกสารแนวทางในการดาเนิ น ปริ ญญานิ พนธ์ วิธีการและขั้นตอน
การดาเนิ นปริ ญญานิ พนธ์ เพื่อแสดงรายละเอียดในการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกม
อัตโนมัติ และเป็ นคู่มือการใช้งานสาหรับการนาแอปพลิเคชันไปพัฒนาต่อในอนาคต
1.5

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 ได้แอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ ที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน
_____และความสะดวกสบายในการเข้าถึงข่าวสารที่ผใู ้ ช้งานต้องการมากยิง่ ขึ้น
1.5.2 ช่วยให้ผใู ้ ช้งานรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมได้ง่ายขึ้นและเร็ วขึ้น
1.5.3 ช่วยให้ผใู ้ ช้งานได้อ่านข่าวสารจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ
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1.6

ระยะเวลำในกำรดำเนินปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินปริ ญญานิพนธ์
ขั้นตอนในกำร
ดำเนินงำน
1.รวบรวมความต้องการ
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร

2563
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1.7

อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ครุ่ น HP PAVILION
1.7.1.2 โทรศัพท์มือถือ Vivo v15pro
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 10
1.7.2.2 โปรแกรม Android Studio 3.4.2
1.7.2.3 โปรแกรม Microsoft Office 2019
1.7.2.4 ภาษา Kotlin , Java , Xml

1.8

อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮำร์ ดแวร์
- Server
- CPU : Intel Core i7 -8700 3.2GHz
- RAM : 8GB DDR4
- HDD : 1TB
- ODD : DVD-RW
- Client
- โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ที่มีหน้าจอขนาด 5 นิ้วขึ้นไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์
- Client
- ระบบปฎิ บัติ แ อนดรอยด์ ( Android OS ) ตั้ง แต่ เ วอร์ ชัน 8.0
( Oreo ) เป็ นต้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการพัฒ นาระบบแอปพลิ เ คชัน แนะน าข่ า วสารเกมอัจ ฉริ ยะ ทางคณะผู ้จัด ท าได้
ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนามาบูรณาการร่ วมกันในการพัฒนาระบบให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งานโดยประกอบด้วย
2.1 ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 1
ระบบปฏิ บ ั ติ ก ารส าหรั บ อุ ป กรณ์ พ กพา เช่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ , แท็ บ เล็ ต ,
คอมพิวเตอร์ และเน็ตบุ๊ก ที่ทางานบนลินุกซ์ เคอร์ เนล เริ่ มพัฒนาโดยบริ ษทั แอนดรอยด์พฒ
ั นามา
จากการนาเอาแกนกลางของระบบปฏิ บัติก ารลิ นุก ซ์ (Linux Kernel) ซึ่ งเป็ นระบบปฏิ บัติก ารที่
ออกแบบมาเพื่อทางานเป็ นเครื่ องให้บริ การ (Server) มาพัฒนาต่อเพื่อให้กลายเป็ นระบบปฏิบตั ิการ
บนอุปกรณ์พกพา (Mobile Operating System)
โครงสร้ างของแอนดรอยด์

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของแอนดรอยด์
โครงสร้างของแอนดรอยด์แบ่งเป็ นส่ วนๆดังนี้
1

อ้างอิง https://phoneevolution1315.wordpress.com/แอนดรอยด์-android-คืออะไร/
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1. Application เป็ นส่ ว นของโปรแกรมที่ มี ม ากับ ระบบปฏิ บัติ ก าร หรื อ เป็ นกลุ่ ม ของ
โปรแกรมที่ผใู ้ ช้งานได้ทาการติดตั้งไว้ โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้โปรแกรมต่างๆได้
โดยตรง ซึ่ ง การท างานของแต่ล ะโปรแกรมจะเป็ นไปตามที่ ผูพ้ ัฒนาโปรแกรมได้
ออกแบบและเขียนชุดคาสัง่ โปรแกรมเอาไว้
2. Application Framework เป็ นส่ วนที่ มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาสามารถพัฒนา
โปรแกรมได้สะดวก และมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น เช่น
- Activities Manager เป็ นกลุ่มของชุดคาสั่งที่ จดั การเกี่ ยวกับวงจรการทางานของ
หน้าต่างโปรแกรม(Activity)
- View System เป็ นกลุ่มของชุดคาสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างของหน้าจอที่
แสดงผลในส่วนที่ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface)
- Notification Manager เป็ นกลุ่มของชุดคาสั่งที่จะถูกเรี ยกใช้เมื่อโปรแกรม ต้องการ
แสดงผลให้กบั ผูใ้ ช้งาน ผ่านทางแถบสถานะ(Status Bar) ของหน้าจอ
3. Libraries เป็ นส่ วนของชุ ดคาสั่งที่ พฒ
ั นาด้วย C/C++ โดยแบ่งชุ ดคาสั่งออกเป็ นกลุ่ ม
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น Surface Manage จัดการเกี่ยวกับการแสดงผล,
Media Framework จัด การเกี่ ย วกับ การการแสดงภาพและเสี ย ง, Open GL | ES และ
SGL จัดการเกี่ยวกับภาพ 3มิติ และ 2มิติ, SQLlite จัดการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เป็ น
ต้น
4. Android Runtime จะมี Darvik Virtual Machine ที่ ถูก ออกแบบมา เพื่ อให้ทางานบน
อุปกรณ์ที่มี หน่วยความจา(Memmory), หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) และพลังงาน
(Battery)ที่ จากัด ซึ่ ง การทางานของ Darvik Virtual Machine จะทาการแปลงไฟล์ที่
ต้องการทางาน ไปเป็ นไฟล์ .DEX ก่ อนการทางาน เหตุผลก็เพื่อให้มีประสิ ท ธิ ภาพ
เพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานกับ หน่วยประมวลผลกลางที่มีความเร็ วไม่มาก ส่ วนต่อมาคือ Core
Libraries ที่ เป็ นส่ วนรวบรวมค าสั่ง และชุ ดคาสั่งส าคัญ โดยถู ก เขี ย นด้วยภาษาจาวา
(Java Language)
5. Linux Kernel เป็ นส่ ว นที่ ท าหน้ า ที่ หั ว ใจส าคั ญ ในจั ด การกั บ บริ การหลั ก ของ
ระบบปฏิ บ ัติก าร เช่ น เรื่ องหน่ วยความจา พลังงาน ติ ดต่อกับอุปกรณ์ ต่างๆ ความ
ปลอดภัย เครื อข่าย โดยแอนดรอยด์ได้นาเอาส่ วนนี้ มาจากระบบปฏิบตั ิการลินุกซ์ รุ่ น
2.6 (Linux 26. Kernel) ซึ่งได้มีการออกแบบมาเป็ นอย่างดี
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Application Component
Application Component คือ Component หลักที่ใช้ในการสร้าง Android Application โดย
Application Component แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. Activity คือ Application Component ที่ใช้ในการควบคุมการสร้าง User Interface เช่น
การแสดงผลหน้าจอรายการอีเมล์, การแสดงหน้าจอแบบฟอร์ มการส่ งอีเมล์ เป็ นต้น
รวมถึงควบคุมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั User Interface
2. Service คือ Application Component ที่ไม่มี User Interface และจะทาการประมวลผล
ใน Background สามารถทางานขนานกันกับการทางานอื่น ๆ เพื่อทาให้เกิดการทางาน
ใด ๆ การใช้ Service เปิ ดเพลง เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถไปใช้ Application อื่น ๆ ได้ แต่เพลง
ยังคงเล่นอยู่
3. Content Provider คื อ Application Component ที่ ทาหน้าที่ ใ นการควบคุมข้อ มูล ใด ๆ
ของ Application ที่ตอ้ งการ Share ให้ Application อื่น ๆ สามารถนาข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้
งานได้ เช่ น System ได้ จั ด เตรี ยม Content Provider ที่ เ ป็ นข้ อ มู ล รายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ
(Contact) ไว้ เพื่อให้ Application ที่ตอ้ งการใช้ขอ้ มูลรายชื่อผูต้ ิดต่อนี้ สามารถนาข้อมูล
ไปใช้หรื อแก้ไขข้อมูลได้
4. Broadcast Receiver คือ Application Component ที่ไม่มี User Interface โดยจะทาหน้าที่
รับรู ้สิ่งที่เกิดขึ้นของ System และนามาบอกให้ผูใ้ ช้ได้รับรู ้ เช่น เมื่อ Battery ต่า, เมื่อ
หน้าจอถูก Capture, เมื่อมีการพักหน้าจอ เป็ นต้น โดยส่วนมากแล้วการตอบสนองของ
Broadcast Receiver จะกระทาผ่าน Notification เพื่อแจ้งสิ่ งที่เกิดขึ้นให้ผใู ้ ช้ได้รับรู ้
2.2 Android Studio2
Android Studio เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ พั ฒ น า IDE ห รื อ Integrated Development
Environment ที่ ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่ อการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิ เคชั่น บนพื้นฐานของแนวคิ ด
Intellij IDEA คล้าย ๆ กับการทางานของ Eclipse และ Android ADT Plugin และเป็ น IDE Tools
ล่าสุดจาก Google ไว้พฒั นาโปรแกรม Android
Android SDK คืออะไร
Android Software Development Kit (Android SDK) เปรี ย บเสมื อน Library ที่ ใ ช้
ในการพัฒนา Application สาหรับ Android เนื่องจากตัว Android มีหลายเวอร์ชนั่ และแต่ละเวอร์ ชนั่
มี Feature, GUI ที่ไม่เหมือนกันทาให้เกิด Android SDK ออกมาหลายเวอร์ชนั่ ให้เลือกใช้งาน

2

อ้างอิง http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3505-android-studio.html
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รู ปที่ 2.2 ตัวอย่าง Android SDK
API Level คืออะไร
API Level หมายถึงเวอร์ ชนั่ ของ API ที่ให้นกั พัฒนานามาใช้งานใน SDK เวอร์ ชนั่
นั้น ยกตัวอย่างเช่น Android 8 ก็จะสามารถใช้งาน API Level 26 ซึ่ งอาจจะมี Feature ใหม่ๆ เพิ่ม
ขึ้นมา ทาให้มือถือที่ใช้ Android เวอร์ชนั่ เก่ากว่านี้จะไม่สามารถใช้งาน API Level นี้ได้

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่าง API Level
app แบ่ งออกเป็ น 3 เลเวล
1. manifests สาหรับเก็บไฟล์ .xml ที่ใช้สาหรับตั้งค่าต่างๆ ของแอปพลิเคชันของ
เรา เช่น ชื่อแอปพลิเคชัน, ชื่อ Activity หลักที่จะให้เรี ยกใช้งานตอนทดสอบ,
Permission ต่างๆ ของแอปพลิเคชันของเรา
2. java สาหรับเก็บไฟล์ .java ของแอปพลิเคชัน เป็ นส่ วน Controller หลักของ
แอปพลิเคชันที่ใช้ในการประมวลผล
3. res ส าหรั บ เก็ บ ไฟล์ .xml เพื่ อ ใช้ ส ร้ า ง GUI ของแอปพลิ เ คชัน และเก็ บ
Resource ต่างๆ เช่นรู ปภาพ, สี ธีม เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่าง เลเวลของ app
Emulator คืออะไร
Emulator คือโปรแกรมจาลอง Android Device ขึ้นมาบนเครื่ องของเราเพื่อใช้
สาหรับ Debug

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างการสร้าง Emulator
โดยใน Android Studio สามารถกดปุ่ ม AVD Manager เพื่อสร้างและทดสอบ Emulator โดย
สามารถเลือก Device ที่ตอ้ งการ, CPU Core, RAM, เวอร์ชนั่ ของ Android ที่ตอ้ งการได้
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2.3 Firebase3
Firebase คือ Platform ที่รวบรวมเครื่ องมือต่าง ๆ สาหรับการจัดการในส่ วนของ
Backend หรื อ Server side ซึ่ งท าให้ ส ามารถ Build Mobile Application ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทา Server side หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ให้อีกด้วย โดยมีท้ งั เครื่ องมือที่ฟรี และเครื่ องมีที่มีค่าใช้จ่าย (สาหรับการ Scale)
Firebase มีหลากหลายการให้ บริการดังนี้
1. Build better apps
1.1 Cloud Firestore คื อ บริ การทางด้า น Database ที่ เ ป็ นลัก ษณะเป็ น
NoSQL โดยนาข้อดีของ Realtime Database ของ Firebase เช่นกัน
1.2 Authentication ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ใช่ครับ คือบริ การที่จดั การ Auth ให้
เรา ซึ่ งคลอบคลุ ม มาก ๆ ทั้ ง email-password, phone ไปจนถึ ง
facebook, twitter, github สาหรับการ Login
1.3 Hosting คื อ hosting ส าหรั บ single-page web app, landing page
website ซึ่ งจัดการการ Deploy ให้ และในส่ วนของ Custom Domain
(ไม่ฟรี ) ก็มีการติดตั้ง SSL ให้ดว้ ย
2. Improve app quality
2.1 Crashlytics ช่วยจัดการ Issue ต่าง ๆ และสามารถตรวจจับ Crash ได้
ว่าเกิดขึ้นที่การทางานไหนใน Mobile App แต่เดิมเริ่ มต้นพัฒนาจาก
ทีมงานของ Fabric ซึ่งมีผใู ้ ช้จานวนมาก
2.2 Performance Monitoring สรรพคุ ณ ตามชื่ อ เช่ น กั น โดยผู ้พ ั ฒ นา
สามารถทราบถึง Performance ของ Code และ Network
3. Grow your business
3.1 Google Analytics คือ ตัวที่เก็บข้อมูลสถิติ พฤติกรรมของ User ที่ใช้
งาน Mobile App (Web ก็ใช้ได้นะ) โดยสามารถแบ่งพฤติกรรมให้เรา
ดูได้อย่างละเอียด
3.2 Remote Config คือ ส่ วนที่ จัดการรู ปแบบของ Mobile App ในเรื่ อง
ของหน้าตา เช่ น หากเราต้องการเปลี่ ย นภาพ Background ในหน้า
Main เราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ Remote Config นี้ได้เลย ไม่ตอ้ งไปแก้
ที่ Code ของ Mobile App
อ้างอิง https://medium.com/jed-ng/firebase-คืออะไร-มาดูวิธีสร้าง-project-และทาความรูจ้ กั กับ-firebased48bfac67b14
3
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3.3 Cloud Messaging คื อ ตั ว ที่ จ ะ ท า ใ ห้ Mobile App ข อ ง เ ร า รั บ
Notification ได้โดยส่ ง Message ไปหาได้ทุก Platform ทั้ง iOS และ
Android รวมไปถึง Web ด้วย
2.4 GSON4
Gson เป็ น library ตัวหนึ่งของ java ที่ใช้แปลงข้อมูลระหว่าง Object และ JSON
ได้อย่างง่ายดาย โดยปกติแล้วจะต้องแกะ JSON เองเก็บค่าลง Object ที่ตอ้ งการใช้งาน

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างชุดคาสั่งระหว่าง GSON และ Android
2.5 JAVA5
Java หรื อ Java programming language คื อ ภาษาโปรแกรมเชิ ง วัต ถุ พัฒ นาโดย
เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริ ษทั ซัน ไมโครซิ สเต็มส์ ภาษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทน
ภาษาซีพลัสพลัส C++ โดยรู ปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิม
ภาษานี้ เรี ยกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่ งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทางานของ เจมส์ กอสลิง แล้วภายหลัง
จึ ง เปลี่ ย นไปใช้ชื่อ "จาวา" ซึ่ ง เป็ นชื่ อกาแฟแทน จุ ดเด่ นของภาษา Java อยู่ที่ ผูเ้ ขีย นโปรแกรม
สามารถใช้หลักการของ Object-Oriented Programming มาพัฒนาโปรแกรมของตนด้วย Java ได้
ภาษา Java เป็ นภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิ ง
วัตถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่ เขี ย นขึ้ นถู ก สร้ า งภายในคลาส ดัง นั้น
คลาสคื อที่ เก็ บ เมทอด (Method) หรื อพฤติ ก รรม (Behavior) ซึ่ งมี ส ถานะ (State) และรู ป พรรณ
(Identity) ประจาพฤติกรรม (Behavior)
อ้างอิง https://www.poolsawat.com/gson-open-source-library-json-formatter/
5
อ้างอิง https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2185-java-คืออะไร.html
4
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2.6 JSON6
คือ Standard format อย่างหนึ่งที่เป็ น text และสามารถอ่านออกได้ดว้ ยตาเปล่า ใช้
ในการสร้าง object ขึ้นมาเพื่อส่ งข้อมูลระหว่าง application หรื อ Applications Program Interface
(API) โดย format จะมีรูปแบบเป็ น คู่ Key-Value หรื อเป็ นแบบ Array และสามารถนามาใช้แทน
XML format ได้
ตัวอย่ างการดึงข้ อมูลแบบ JSON

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างการดึงข้อมูลแบบ JSON
ประเภทของ JSON ได้แก่
1. Number: ตัวเลขเท่านั้น
2. String: Unicode ใช้เ ครื่ อ งหมาย double-quote (“) เป็ นตัว บ่ ง บอก และสามารถใช้
backslash syntax ได้
3. Boolean: True or False
4. Array: ชุดข้อมูล ซึ่ งจะเป็ นชนิ ดใดก็ได้ ใช้สัญลักษณ์ square bracket [var1,var2] เป็ น
ตัวแสดง และคั้นด้วย comma แต่ะลค่าใน array
5. Object: ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น คู่ Key-Value แ บ บ strings ใ ช้ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ปี ก ก า
{key1:value1,key2:value2} ใช้ comma เป็ นตัวแบ่งแต่ละคู่ และใช้ colon เป็ นตัวแบ่ง
ระหว่าง key และ value
6. Null: ค่าว่าง
ไม่สนใจ whitespace (ช่องไฟ) มีเพียงแค่ 4 แบบที่อยู่ในกลุ่ม whitespace คือ space, tab,
newline (\n) และ carriage return (\r) และไม่มีสัญลักษณ์ comment สาหรับ JSON
JSON Scheme
SON Schema ใช้ ส าหรั บ แสดง format โครงสร้ า งของ JSON เพื่ อ ท า validation,
documentation และ interaction control เอาง่ า ยๆคื อ การติ ด ต่ อ ไปยั ง application เรา
จาเป็ นต้องส่ ง request ที่ ทาง application ต้องการไปให้ครบถ้วน ซึ่ ง Schema จะเป็ นตัว
บอกว่า ข้อมู ล ต้องมี อะไรบ้าง ซึ่ งใช้หลัก การเดี ย วกับ XML Schema (XSD) ถึ งจะไม่ มี
มาตราฐานของ file extension แต่หลายคนก็แนะนาว่าให้ใช้ .schema.json
6

อ้างอิง http://saixiii.com/what-is-json/
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2.7 Kotlin7
Kotlin คือภาษาโปรแกรมมิ่ง ที่พฒั นาต่อยอดมาจาก ภาษายอดฮิตอย่าง Java ซึ่ง
พัฒนาขึ้นมาโดย JetBrains บริ ษทั ที่พฒั นา IDE ที่เรารู ้จกั กันดีคือ Intellij IDEA และ Android
Studio เวอร์ ชนั่ ในปั จจุบนั นั้นเอง ซึ่ งจุดเด่นหลักๆของเจ้า Kotlin ก็คือสามารถใช้งานทดแทน
Java ได้ 100% และลดการเขียนโค้ดไปได้ 40% โดยยังสามารถใช้งานร่ วมกับเฟรมเวิร์คของ
Java ได้ปกติ
ตัวอย่ างชุดคาสั่ งของ Kotlin เปรียบเทียบกับ Java

รู ปที่ 2.8 ตัวอย่างชุดคาสั่งของ Kotlin เปรี ยบเทียบกับ Java
2.8 NoSQL8
NoSQL คือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาสาหรับงานเฉพาะทางบางอย่าง
ที่ SQL ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ดีเพียงพอ เมื่อพูดถึง NoSQL จะได้ยินชื่อเว็บไซด์ที่ใหญ่ๆ ติด
พ่วงมาด้วย เช่น Facebook,Twitter, FourSquare, Digg และอื่นๆ ทาให้เรารับรู ้วา่ NoSQL เป็ นระบบ
ฐานข้อมูลสาหรับงานที่ตอ้ งรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ รองรับการขยายระบบได้ง่าย เป็ นต้น

อ้างอิง https://www.medium.com/imkrz/kotlin-คืออะไร-และทาไมต้อง-kotlin-548a84ca4cf
8
อ้างอิง https://www.softmelt.com/article.php?id=579
7
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2.9 RSS9
RSS (Really Simple Syndication) เป็ นบริ การที่ อ ยู่ บ นอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การได้รับ หัวข้อข่าวหรื อข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอหรื อเครื่ องมือรับบริ การ RSS Feed ข
องตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่ องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผูร้ ับบริ การเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่
สนใจ ผ่า นเครื่ องมื อรั บ บริ ก ารเพี ย งครั้ งแรกครั้ งเดี ย ว หลัง จากนั้นก็ ส ามารถเรี ย กดู ข ้อมู ล /
ข่าวสารที่มีการปรับปรุ งใหม่ได้โดยไม่ตอ้ งคอยเข้าไปดูตามเว็บไซต์ผูใ้ ห้บริ การ ว่ามีขอ้ มูล
ปรับปรุ งใหม่หรื อไม่
ตัวอย่ างชุดคาสั่ ง RSS

รู ปที่ 2.9 ตัวอย่างชุดคาสั่ง RSS
2.10 Web Services10
Web Serviceคื อ ซอฟต์แวร์ ที่ ออกแบบมาเพื่ อสนับสนุ น การแลกเปลี่ ย นข้อมูล
ระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผานทางระบบเครื อข่ ายโดยใช้ภาษา XML เป็ นภาษากลางใน
การติ ดต่อสื่ อสารกันและใช้ WSDL เป็ น Interface ที่ จัดการอธิ บายรู ป แบบของข้อ มู ล
เพื่อให้เครื่ องประมวลผลโดยมีSOAP (Simple Object Access Protocol ) ทาหน้าที่ส่งข้อมูล

อ้างอิง https://www.bot.or.th/Thai/RSSFeed/Pages/default.aspx
10
อ้างอิง https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2194-web-services-คืออะไร.html
9
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ผ่านอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบของ XML ทาให้เรี ยกใช้งานโปรแกรมข้ามระบบผานทาง
อินเทอร์เน็ตได้

รู ปที่ 2.10 ตัวอย่างรู ปแบบของ Web Services
ประโยชน์ ของ Web Services
1. Web Services ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่ต่างกนเป็ นไปได้
ง่าย Web Service ทาให้อินเทอร์ เฟซของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ถูกอธิ บายโดย WSDL
และทาให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI จึงสามารถติดต่อสื่ อสารถึงกนโดย XML ผ่าน
SOAP อินเตอร์เฟซ
2. Web Services สามารถถูกเรี ยกใช้ภายในองค์กรเองหรื อจากภายนอกองค์กร โดยผ่าน
ไฟร์ ว อล์ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการท างานขององค์ก ร และลดค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การ
ทรัพยากรขององค์กร
3. Web Services สามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่งผ่านข้อมูลทาง อินเทอร์เน็ต
ได้

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
พัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ เป็ นแอปพลิ เคชันที่พฒ
ั นาขึ้นมาเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน แอปพลิเคชันนี้จะช่วยอานวยความสะดวกสบายของ
ผูใ้ ช้งานและรับรู ้ทนั ข่าวสารเกมได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ งแอปพลิเคชันที่ผจู ้ ดั ทาได้พฒั นาขึ้นมา
ผูใ้ ช้งานสามารถดูนิวส์ฟีดได้ตรงตามประเภทที่สนใจ สามารถเลือกดูนิวส์ฟีดในรู ปแบบ
หมวดได้ สามารถจัดการข้อมูลส่ วนตัวได้ และสามารถค้นหาข้อมูลข่าวที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
ค้นหาได้ เป็ นต้น
เทคโนโลยีที่นามาใช้ได้แก่ RSS ในการดึงข้อมูลข่าวสารมาแสดงผลบนนิ วส์ฟีด
แบบอัตโนมัติ และเป็ นข่าวสารที่ตรงตามเวลาจริ ง และมีการนา Machine learning มาใช้ใน
ส่วนของการนิวส์ฟีดข่าวสารให้ตรงกับประเภทที่ผใู ้ ช้งานสนใจ

รู ปที่ 3.1 Sitemap ของแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
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3.2 Use Case Diagram

รู ปที่ 3.2 Use case diagram แอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
3.3 คาอธิบายของยูสเคส ( Use Case Description )
ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Login
Use Case Name
LOGIN
Use Case ID
UC1
Brief Description
การเข้าสู่ระบบด้วยการป้อน อีเมล กับ รหัสผ่าน
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้งานกดเปิ ดแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเข้าสู่ ระบบด้วยการป้อน
อีเมลกับรหัสผ่าน
Post Condition
ระบบจะแสดงหน้าจอนิวส์ฟีดหลักของแอปพลิเคชัน
Alternative Flows
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Register
REGISTER
UC2
การสมัครสมาชิก
User
ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มสมัครสมาชิก
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการกดปุ่ มสมัครสมาชิก
2.ผูใ้ ช้งานป้อนข้อมูลในการสมัครสมาชิก ได้แก่ อีเมล รหัสผ่าน ชื่อ
นามสกุล และ ประเภทความสนใจ
3.ผูใ้ ช้งานยืนยันขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Login
-

ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use case View Feed
Use Case Name
View Feed
Use Case ID
UC3
Brief Description
ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้งานเข้าสู่ระบบ
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเข้าสู่ ระบบด้วยการป้อน
อีเมลกับรหัสผ่าน
Post Condition
ระบบจะแสดงหน้าจอนิวส์ฟีดหลักของแอปพลิเคชัน
Alternative Flows
-
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ตารางที่ 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use case View Sections
Use Case Name
View Sections
Use Case ID
UC4
Brief Description
ผูใ้ ช้งานเลือกดูข่าวสารเฉพาะหมวดนั้นๆได้
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มเซคชัน
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานกดปุ่ มเซคชัน
Post Condition
ระบบจะแสดงหน้าต่างเซคชันให้ผใู ้ ช้งานเลือกหมวดข่าวสาร
Alternative Flows
ตารางที่ 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Account
Use Case Name
Manage Account
Use Case ID
UC5
Brief Description
ผูใ้ ช้งานจัดการบัญชีขอ้ มูลส่วนตัว
Primary Actors
User
Secondary Actors
Preconditions
ผูใ้ ช้งานเลือกเมนูจดั การบัญชีขอ้ มูลส่วนตัว
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานทาการเลือกเมนูจดั การบัญชีขอ้ มูล
ส่วนตัว
2.ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มยืนยันในการแก้ไขบัญชีขอ้ มูลส่วนตัว
3.ระบบจะทาการอัพเดตบัญชีขอ้ มูลส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน
Post Condition
ระบบทาการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวและแสดงหน้าจอหลัก
Alternative Flows
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
Post Condition
Alternative Flows

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
Post Condition
Alternative Flows

ตารางที่ 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage User
Manage User
UC6
ผูด้ ูแลระบบจัดการข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
Adminstrator
ผูด้ ูแลเลือก Table ของ User ใน Realtime Database Firebase
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูด้ ูแลระบบจัดการข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
ตารางที่ 3.9 แสดงรายละเอียดของ Use case Search
Search
UC7
ผูใ้ ช้งานค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
User
ผูใ้ ช้งานกดปุ่ มค้นหา
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งานป้อนข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา
2.กดปุ่ มยืนยันในการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการ
แสดงนิวส์ฟีดที่ผใู ้ ช้งานทาการค้นหา
-
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ตารางที่ 3.10 แสดงรายละเอียดของ Use case Manage Feed
Use Case Name
Manage Feed
Use Case ID
UC8
Brief Description
ผูด้ ูแลระบบจัดการนิวส์ฟีด
Primary Actors
Adminstrator
Secondary Actors
Preconditions
ผูด้ ูแลเลือกส่วนที่จะจัดการ
Main Flow
1.ยูสเคสจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูด้ ูแลระบบจัดการนิวส์ฟีด
Post Condition
บันทึกข้อมูลในการแก้ไข
Alternative Flows
3.4 Sequence Diagram

รู ปที่ 3.11 Sequence diagram : Login
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รู ปที่ 3.12 Sequence diagram : Register

รู ปที่ 3.13 Sequence diagram : View Feed
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รู ปที่ 3.14 Sequence diagram : View Sections

รู ปที่ 3.15 Sequence diagram : Manage Account
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รู ปที่ 3.16 Sequence diagram : Manage User

รู ปที่ 3.17 Sequence diagram : Search
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รู ปที่ 3.18 Sequence diagram : Manage Feed

27

3.5 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของคลาส ( Class Diagram )

รู ปที่ 3.19 Class Diagram ของแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
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3.6 Tree Diagram

รู ปที่ 3.20 Tree Diagram ของ Firebase

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน ( User Interface Design )
แอปพลิเคชันออกแบบโดยยึดหลัก UX ( User Experience ) เป็ นหลักโดยคำนึงถึง
ควำมพึงพอใจและกำรใช้งำนที่ง่ำยต่อผูใ้ ช้ ด้วยในกำรออกแบบที่เรี ยบง่ำยและโทนสี ที่สบำยตำต่อ
ผูใ้ ช้ดว้ ยกำรใช้สีที่ไม่หลำกหลำยจนเกินไป ซึ่งมีกำรไล่สีแบบ Gradient ภำยในหน้ำต่ำงเข้ำสู่ ระบบ
และส่ วนของสมัครสมำชิกอีกด้วย สี ตวั อักษรที่ตดั กับสี ภำพพื้นหลังจึงทำให้เห็นตัวอักษรได้อย่ำง
ชัดเจนเพื่อควำมสบำยตำของผูใ้ ช้ ในส่ วนกำรแสดงผลข่ำวสำรต่ำงๆ ออกแบบเพื่อให้อ่ำนข่ำวสำร
ได้ง่ำยด้วยหัวข้อข่ำวที่ชดั เจนและรู ปภำพข่ำวที่ชดั เจน จึงทำให้ผูใ้ ช้น้ นั สำมำรถเลื อกอ่ำนข่ำ วได้
อย่ำงสะดวกสบำยและง่ำยต่อกำรใช้งำน
4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน

รู ปที่ 4.1 หน้ำลงทะเบียนเข้ำสู่ระบบแอปพลิเคชัน
จำกรู ปที่ 4.1 หน้ำลงทะเบียนเข้ำสู่ แอปพลิเคชันโดยให้ผใู ้ ช้ป้อน อีเมล และ รหัสผ่ำนเพื่อเข้ำสู่ระบบ
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รู ปที่ 4.2 หน้ำสมัครสมำชิกส่วนที่ 1

รู ปที่ 4.3 หน้ำสมัครสมำชิกส่วนที่ 2

จำกรู ปที่ 4.2 แสดงหน้ำสมัครสมำชิกของผูใ้ ช้งำนโดยที่ผใู ้ ช้งำนต้องป้ อนอีเมล รหัสผ่ำน
และยืนยันรหัสผ่ำน เพื่อที่จะผ่ำนไปหน้ำต่อไปในส่ วนสมัครสมำชิกส่ วนที่ 2 ในรู ปที่ 4.3 แสดง
หน้ำสมัครสมำชิกของผูใ้ ช้งำนส่ วนที่ 2 โดยหลังจำกผูใ้ ช้งำนกรอกข้อมูลในส่ วนที่ 1 แล้ว ในส่ วนนี้
ผูใ้ ช้งำนจะต้องป้ อน ชื่ อ นำมสกุล และประเภทของควำมสนใจ เมื่อกรอกครบก็สำมำรถกดปุ่ ม
ยืนยันกำรสมัคร ถ้ำผูใ้ ช้งำนสมัครสมำชิกสำเร็ จ ระบบจะนำผูใ้ ช้งำนเข้ำสู่ หน้ำลงทะเบียนเพื่ อให้
ผูใ้ ช้งำนเข้ำสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่ำนที่ผใู ้ ช้งำนได้ทำกำรสมัคร
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รู ปที่ 4.4 หน้ำจอหลักของแอปพลิเคชัน

จำกรู ปที่ 4.4 แสดงหน้ำจอหลักของแอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้งำนจะเข้ำมำสู่ ในส่ วนนี้ ก็
ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนทำกำรลงทะเบียนเข้ำสู่ ระบบสำเร็ จ ระบบจะนำเข้ำสู่ หน้ำจอหลักของแอป
พลิเคชันและแสดงนิวส์ฟีดของเกมต่ำงๆ โดยข่ำวที่ นิวส์ฟีดออกมำจะผ่ำนกำรประมวลผล
จำกประเภทควำมสนใจของผูใ้ ช้งำน ว่ำผูใ้ ช้งำนมี ควำมสนใจข่ำวประเภทอะไร และ
ประมวลผลออกมำในรู ปแบบนิวส์ฟีดให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
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รู ปที่ 4.5 หน้ำจอเซคชัน

จำกรู ปที่ 4.5 แสดงหน้ำจอเซคชันทั้งหมดภำยในแอปพลิเคชัน โดยที่ผูใ้ ช้งำนจะ
เข้ำ มำสู่ ห น้ำ จอเซคชัน ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ ผูใ้ ช้ง ำนท ำกำรลงทะเบี ย นเข้ำ สู่ ร ะบบ และกดปุ่ ม
SECTIONS ทำงด้ำ นล่ ำ งขวำ ระบบก็ จ ะน ำผู ใ้ ช้ง ำนเข้ำ สู่ ห น้ำ จอเซคชัน ซึ่ ง ในส่ ว นนี้
ผูใ้ ช้งำนจะสำมำรถเลือกดูข่ำวสำรเฉพำะหมวดนั้นๆได้ภำยในหน้ำเซคชันส่ วนนี้ ดว้ ยกำร
กดปุ่ มหัวข้อต่ำงๆที่ผใู ้ ช้งำนต้องกำรที่จะเลือกดูและสำมำรถดูรำยละเอียดของนิวส์ฟีดได้
ด้วยกำรคลิกข่ำวสำรบนนิวส์ฟีดที่เรำสนใจ
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รู ปที่ 4.6 หน้ำจอค้นหำ

จำกรู ปที่ 4.6 แสดงหน้ำจอค้นหำ โดยที่ผใู ้ ช้งำนจะเข้ำมำสู่ หน้ำจอค้นหำ
ได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนได้ทำกำรลงทะเบียนเข้ำสู่ ระบบและทำกำรกดปุ่ มที่ไอคอนรู ป แว่น
ขยำยทำงด้ำนขวำบนของแอปพลิเคชันสำมำรถกดปุ่ มไอคอนแว่นขยำยได้ที่ส่วน Home
และ Sectionsเมื่อผูใ้ ช้งำนเข้ำสู่หน้ำจอค้นหำ ผูใ้ ช้งำนสำมำรถป้อนข้อมูลที่ผใู ้ ช้งำนต้องกำร
ค้นหำได้ และแอปพลิเคชันจะทำกำรประมวลผลเพื่อแสดงผลกำรค้นหำที่ถูกต้องออกมำใน
รู ปแบบนิวส์ฟีด ยกตัวอย่ำงคำค้นหำเช่น เกมคอม เกมมือถือ เป็ นต้น
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รู ปที่ 4.7 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้งำน

จำกรู ป ที่ 4.7 แสดงหน้ำ จอจัด กำรข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของผู ้ใ ช้ง ำน โดยที่
ผูใ้ ช้งำนจะเข้ำมำสู่ หน้ำจอจัดกำรข้อมูลส่ วนตัวได้ก็ต่อเมื่อผูใ้ ช้งำนทำกำรลงทะเบียนเข้ำสู่
ระบบและท ำกำรกดปุ่ มไอคอนเมนู ตัวเลื อกทำงด้ำนขวำบนสุ ดและเลื อกหัวข้อจัดกำร
ข้อมูลส่ วนตัว ระบบจะแสดงหน้ำจอจัดกำรข้อมูลส่ วนตัวของผู ้ใช้งำน โดยที่ผใู ้ ช้สำมำรถ
เปลี่ ย นแปลง ชื่ อ นำมสกุ ล และประเภทของควำมสนใจได้ ภำยในช่ อ งที่ มี ข้อ มู ล ของ
ผูใ้ ช้งำนอยู่ โดยถ้ำเปลี่ยนประเภทของควำมสนใจ กำรแสดงผลลัพธ์ในหน้ำจอหลักของ
แอปพลิเคชันก็จะแสดงนิวส์ฟีดที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลปริญญานิพนธ์
การพัฒนาแอปพลิ เคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ ทาให้ผูใ้ ช้งานแอปพลิเคชันมี
ความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน และรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
มากยิ่งขึ้น และมีการนิวส์ฟีดที่ตรงตามความสนใจของผูใ้ ช้งาน และแอปพลิเคชันสามารถ
ให้ผูใ้ ช้งานเลือกดูเฉพาะนิ วส์ฟีดของหมวดนั้นๆได้ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้งานยังสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาและสามารถจัดการข้อมูลส่ วนตัวได้ จากการทดลองการใช้งานตัว
แอปพลิ เ คชัน นั้น สามารถนิ ว ส์ ฟี ดข่ า วสารออกมาได้ต รงกับ ประเภทความสนใจของ
ผูใ้ ช้ง านและด้วยการออกแบบหน้าจอที่ ยึด หลัก จากประสบการณ์ ข องผูใ้ ช้งาน ( User
Experience ) จึ ง ท าให้ผูใ้ ช้ง านปรั บ ตัว ได้ไ ม่ ย ากในการใช้ แ อปพลิ เ คชัน แหล่ง ข่ าวเกม
อัตโนมัติ

5.2

ข้อดีของระบบ
5.2.1 สามารถนิวส์ฟีด (News Feed) ออกมาได้ตรงตามความสนใจของผูใ้ ช้งาน
5.2.2 สามารถเลือกดูนิวส์ฟีด (News Feed) เฉพาะหมวดนั้นๆได้
5.2.3 สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาได้
5.2.4 ข่าวที่นิวส์ฟีดออกมาเป็ นแบบเรี ยลไทม์ ( Real-Time )
5.2.5 มีแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้

5.3

ข้อเสนอแนะ
หากแอปพลิเคชันนี้ สามารถพัฒนาต่อไปอีก ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลการดู นิวส์ ฟี
ดของผูใ้ ช้งานโดยการคลิกและนาผลการประมวลไปวิเคราะห์เพื่อที่จะนิวส์ฟีดออกมาได้
ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานอีกขั้น และมีฟีเจอร์การกดถูกใจและคอมเมนต์ข่าวสาร
ที่แสดงโชว์อยู่บนฟี ดข่าวได้ และมีการนาเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยทาให้ตวั แอปพลิเคชัน
ได้เกิดการเรี ยนรู ้

5.4

ข้อจากัดของระบบ
5.4.1 RSS ของแต่ละเว็บไซต์มีค่าตัวแปลที่ต่างกัน จึงทาให้การดึงข้อมูลนิ วส์ฟีด
เกิดปัญหาในการแสดงผลได้
5.4.2 แอปพลิเคชันสามารถใช้ได้แค่ในระบบปฎิบตั ิการ Android เท่านั้น ตัวระบบ
แอปพลิเคชันยังไม่รองรับระบบปฎิบตั ิการ IOS
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม
การติดตั้งและตั้งค่า Android Studio
ขั้นที่ 1 ติดตั้ง JDK

ติดตั้ง JDK ->Next ->Next

ขั้นตอนที่ 2 เช็ค JAVA
เนื่องจาก Application ของ Android ต้องเขียนภาษา Java นะครับ เราเลยต้องเช็คก่อนว่าคอมเรา
มี JDK หรื อยัง
ง่ายคือเข้าที่ไป Start -> Run -> cmd หรื อ กดปุ่ ม Windows + R แล้วพิมพ์ cmd ก็ได้เช่นกันครับ

พิมพ์ “java -version” ลงไปแล้วกด enter ครับ

ได้ผลลัพธ์ดงั นี้

ขั้นตอนที่ 3 กาหนด Path
ก่อนจะลง Android Studio ต้องทาการกาหนด Path ของ JDK ที่เราลงให้กบั คอมพิวเตอร์ ของ
เราก่อนครับ
ไม่ใช่น้ นั เวลาเราลงโปรแกรม Android Studio จะ Error แจ้งว่าหา path ไม่เจอครับ
คลิกขวาที่ My Computer -> Properties
เลือก Advanced system settings
ที่แถบ Advanced ให้คลิกเข้าไปที่ Environment Variables…

ที่ส่วนของ System variables ให้ทาการสร้าง variable ขึ้นมาใหม่ โดยการกด New…

ช่อง Variable Name: ใส่วา่ JAVA_HOME และช่อง Variable value: ใส่ path ของ JDK ที่เราลงไปก่อน
หน้า path ของ JDK C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40
เช็คว่าที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่ มีแล้วหรื อยัง

ขั้นตอนที่ 4 ติดตั้งโปรแกรม Android Studio

จากนั้นก็จะได้มาแล้วโปรแกรม Android Studio

การติดตั้งแอปพลิเคชันแหล่งข่าวเกมอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1 เปิ ดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์ของเครื่ องโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ของแอปพลิเคชัน .apk

วิธีสร้างไฟล์ .apk ใน Android Studio

จะได้ไฟล์ .apk มา เราสามารถเอาไฟล์ .apk ได้ที่ locate

ได้ไฟล์ app-debug.apk ที่สามารถเอาไปติดตั้งบนโทรศัพท์ได้

ขั้นตอนที่ 3 ติดตั้งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็ จ ก็สามารถเปิ ดแอปพลิเคชันได้เลย

