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 วตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำปริญญำนิพนธ์น้ีเพื่อพฒันำแอปพลิเคชนัส ำหรับคน้หำเพื่อน
ท่ีมีควำมชอบเหมือนกันมำร่วมท ำกิจกรรม ท ำให้เกิดสังคมออนไลน์ส ำหรับคนรักกิจกรรม เกิด
มิตรภำพและประสบกำรณ์ใหม่ๆ ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ โดยพฒันำเป็นโมบำยแอปพลิเคชนัท่ี
ท ำงำนไดท้ั้งบนระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์และไอโอเอส ผูใ้ชส้ำมำรถเป็นไดท้ั้งผูส้ร้ำงกิจกรรม
และผูข้อเขำ้ร่วมกิจกรรม ระบบยงัมีฟังก์ชนักำรแนะน ำกิจกรรมตำมควำมชอบส่วนบุคคล ในกำร
ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ได้ออกแบบตำมหลกักำรของ UX และ UI และกำรพฒันำระบบได้
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีครอสแพลทฟอร์มและระบบจดักำรฐำนขอ้มูลแบบ NoSQL เคร่ืองมือท่ีใช้
ในกำรพฒันำ ไดแ้ก่ Flutter Framework และภำษำ Dart จดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย Firebase 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

Social Network เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีเนน้การแลกเปลี่ยนขอ้มูลท่ีเป็นความสนใจ
ร่วมกนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ เร่ืองราว ภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมหรือความสัมพนัธ์ใน
สังคม ระหว่างผูใ้ช้กบับุคคลหรือกลุ่มบุคคล ดงันั้นสังคมปัจจุบนัจึงมีเครือข่ายสังคมท่ีเช่ือมโยง
ขอ้มูลกนัในสังคมเครือข่าย โดยมีบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือทางเทคโนโลย ี

ในปัจจุบนัการท ากิจกรรมท่ีชอบ เป็นความชอบส่วนบุคคล เช่น การออกก าลงักาย ดูหนงั 
ท่องเทียว ทานอาหาร บางคร้ังกิจกรรมท่ีเราชอบท าเพื่อนของเราอาจจะปฎิเสธหรือรู้สึกไม่ชอบท า
กิจกรรมนั้นดว้ย จึงเป็นสาเหตุท่ีตอ้งไปท ากิจกรรมคนเดียว ซ่ึงบางกิจกรรมไม่สามารถท าคนเดียว
ได ้เช่น การตีแบต การเล่นฟุตบอล เป็นตน้ แต่ถา้หากมีแอปพลิเคชัน่หรือส่ือท่ีสามารถเป็นตวักลาง
เช่ือมโยงผูค้นมาสร้างกิจกรรมหรือเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรม
ของแต่ละคน เช่น อยากท ากิจกรรมอะไร ท่ีไหน วนัท่ีและเวลาในกิจกรรมนั้นๆ เป็นตน้ ส่ือกลางจะ
สร้างโอกาสใหผู้ท่ี้ชอบท ากิจกรรมเหมือนกนัหรือมีความตอ้งการเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัมาพบกนั
และท าความรู้จกักนัได ้

       ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาแอปพลิเคชนั We Invited ส าหรับเป็นส่ือกลางให้
คน้หาเพื่อนท่ีชอบท ากิจกรรมเหมือนกนั เกิดเป็นสังคมออนไลน์แหล่งใหม่ส าหรับคนท่ีชอบท า
กิจกรรม หรือเป็นการสร้างโอกาสให้ไดค้น้พบกิจกรรมใหม่ๆ ให้พบประเพื่อนใหม่ท่ีมีไลฟ์สไตล์
เดียวกนั และไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นท่ีสนใจร่วมกนั เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองราว ภาพ เพื่อสร้าง
มิตรภาพใหม่ โดยแอปพลิเคชนัท่ีคณะผูจ้ดัท าพฒันาเป็นแบบครอสแพลตฟอร์ม (Cross Platform 
Application) สามารถท างานไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS) 
ผูใ้ช้สามารถเป็นได้ทั้งผูส้ร้างกิจกรรมและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมถึงแสดงความคิดเห็น โพสต์
เร่ืองราวและรูปภาพของกิจกรรม นอกจากน้ีระบบยงัสามารถแนะน ากิจกรรมตามความช่ืนชอบของ
ผูใ้ชแ้ต่ละคน (Personalize Recommendation) ไดอี้กดว้ย 
        
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์      

เพื่อพฒันาแอปพลิเคชัน We Invited ส าหรับเป็นสังคมออนไลน์ส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบท า
กิจกรรม และหาเพื่อนร่วมกิจกรรม 
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1.3 ขอบเขตปริญญานิพนธ์ 
1.3.1 พัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันแบบครอสแพลตฟอร์ม (Cross Platform Mobile 

Application) 
1.3.2 บริหารจดัการขอ้มูลโดยใชส้ถาปัตยกรรม NoSQL Database  
1.3.3 ผูใ้ชเ้ป็นไดท้ั้งผูร่้วมกิจกรรและผูส้ร้างกิจกรรม โดยมีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 

1.3.3.1 ลงทะ เ บียนใช้ง านค ร้ังแรกด้วย อี เมล์  (Email Address) และรหัสผ่าน 
(Password) 

1.3.3.2 จัดการข้อมูลส่วนตัวได้ โดยข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย ช่ือผู ้ใช้  เบอร์
โทรศพัท ์ วนัท่ีเกิด  เพศ เป็นตน้ 

1.3.3.3 ในการเขา้สู่ระบบคร้ังแรก จะตอ้งเลือกประเภทของกิจกรรมท่ีชอบจ านวน 5 
รายการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการแนะน ากิจกรรมแก่ผูใ้ชแ้ต่ละคน 

1.3.3.4 สามารถค้นหากิจกรรมท่ีต้องการได้ จากช่ือกิจกรรม หรือประเภทของ
กิจกรรม 

1.3.3.5 สามารถสร้างกิจกรรมได้โดย ระบุช่ือกิจกรรม ประเภทกิจกรรม วนัท่ีเร่ิม
กิจกรรม วนัท่ีส้ินสุดกิจกรรม ช่วงเวลา รูปภาพกิจกรรม สถานท่ีจดักิจกรรม  
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมท่ีตอ้งการ ช่วงอายแุละเพศของผูท่ี้จะเขา้ร่วมกิจกรรม 

1.3.3.6 สามารถแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรมท่ีตนสร้างได ้ 
1.3.3.7 สามารถลบกิจกรรมท่ีตนสร้างได ้
1.3.3.8 สามารถตอบรับหรือปฏิเสธผูข้อเขา้ร่วมกิจกรรมได ้
1.3.3.9 สามารถกดเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได ้รวมถึงยกเลิกการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเลือก

ได ้
1.3.3.10 สามารถดูกิจกรรมท่ีอยู่ในระบบได้ โดยท าการเขา้ไปดูท่ีหน้าโปรไฟล์ของ

ผูใ้ชน้ั้นๆ 
1.3.3.11 สามารถเขา้ดูและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมท่ีตนเขา้ร่วมได ้
1.3.3.12 สามารถกดถูกใจกิจกรรมได ้ 

1.3.4 มีระบบแจง้เตือน (Notification) การส่งค าขอเขา้ร่วมกิจกรรมไปยงัผูส้ร้างกิจกรรม 
1.3.5 ระบบจะจดัเก็บขอ้มูลการคลิกเขา้ดูกิจกรรมของผูใ้ช้เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการแนะน า

กิจกรรม 
1.3.6 ระบบแนะน ากิจกรรมผู ้ใช้ตามความชอบ  (Personalized Recommendation) โดย

พิจารณาจาก 
1.3.6.1 จากจ านวนการกดถูกใจและคลิกเขา้ดูกิจกรรม 
1.3.6.2 จากความชอบของผูใ้ชจ้ากท่ีเลือกไวใ้นประวติัส่วนตวั โดยจะแสดง 5 ล าดบั 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 เพิ่มโอกาสในการน าพากลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบกิจกรรมมารวมตวักนัท ากิจกรรม 
1.4.2 เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างมิตรภาพใหม่ 
1.4.3 ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นแหล่งพบปะแบบออนไลน์ 
1.4.4 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาประสบการณ์ใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

1.5.1 การรวบรวมความต้องการและการศึกษาข้อมูล (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมร่วมกนัระหวา่งคณะผูจ้ดัท า และอาจารยท่ี์
ปรึกษา และไดท้ดลองใชง้านแอปพลิเคชนัท่ีสามารถนัดท ากิจกรรมกนัได ้ซ่ึงได้สืบคน้และศึกษา
ขอ้มูล รวมรวมปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับใช้กบัระบบ และคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับ
เทคโนโลยี เคร่ืองมือท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชนั ไดแ้ก่ การพฒันาโปรแกรม
แบบ Cross Platform เป็นตน้  

นอกจากน้ีท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับระบบแนะน าอัจฉริยะ (Recommendation 
System) ถึงหลกัการท างาน อลักอริทึมท่ีใช ้ตวัแปรท่ีจะน ามาใช้เป็นตวัก าหนดความชอบของ
แต่ละคน 
1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

  น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีได้รวบรวมมา มาท าการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน 
เพื่อก าหนดขอบเขตของระบบและฟังก์ชนัการท างาน โดยน าเสนอผ่านแผนภาพไดอะแกรมต่างๆ 
ได้แก่ Use Case Diagram แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานทั้ งหมด Sequence Diagram แสดง
ขั้นตอนการท างานของฟังก์ชนั Class Diagram แสดงองคป์ระกอบคลาส และ Data Structure Tree 
แสดงโครงสร้างของฐานขอ้มูล NoSQL 
  วิเคราะห์อลักอริทึมท่ีจะน ามาใชใ้นระบบแนะน าตามความชอบของแต่ละบุคคคล 
โดยได้ก าหนดให้ผูใ้ช้ก าหนดประเภทของกิจกรรมท่ีตนเองชอบจ านวน 5 รายการ ตั้ งแต่การ
ลงทะเบียนเขา้ใช้งานคร้ังแรก และใช้การนับความถ่ีของจ านวนคลิกและจ านวนการกดถูกใจใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนคลิกเขา้ไปดูหรือกดถูกใจ 

1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 
  ออกแบบระบบตามท่ีไดวิ้เคราะห์ไวใ้นขั้นตอนก่อนหนา้น้ี โดย 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ Cross Platform 
Mobile Application 
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  โดยเป็นแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนอุปกร์เคล่ือนท่ี เช่น โทรศพัท์มือถือ และเขียน
ชุดค าสั่งเพียงคร้ังแต่สามารถท างานไดท้ั้งบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์และไอโอเอส รวมถึงผา่น
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ไดอี้กดว้ย และเคร่ืองมือและภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา ไ ด้ แ ก่  Flutter แ ล ะ
ภาษา Dart พฒันาซอฟตแ์วร์ตามหลกัการของ MVC (Model View Controller) 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างของขอ้มูล (Data Structure Design) 
  เพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปล่ียนข้อมูลข้ามระบบหรือข้ามแพลตฟอร์ม ท าการ
ออกแบบโครงสร้างขอ้มูลตามหลกัการของ NoSQL Database ท่ีท างานบนคลาวด ์ไดแ้ก่ Firebase 

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design) 
  การออกหนา้จอท่ีใช้ในการติดต่อกบัผูใ้ช ้(UI) มุ่งเนน้ให้ใช้งานไดจ้ริง โดยค านึง 

User Experience (UX) เป็นหลกั เพื่อให้ผูใ้ชใ้ชง้านไดง้่าย สามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง และไม่ว่า
ผูใ้ชจ้ะใชแ้อปพลิเคชนับนแพลตฟอร์มใดก็จะเห็นหนา้จอเดียวกนั 

1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 
  น าข้อมู ล ท่ี ได้ท าก าร วิ เคราะ ห์และออกแบบไว้ม า เขี ยน เ ป็น ชุดค าสั่ ง 
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชเ้ป็นหลกั คือ ภาษา Dart  ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code และ
เรียกใช้ API ต่างๆ ของ Flutter ทั้งในการสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ หรือ UI และสร้างฟังก์ชนัต่างๆ 
รวมถึงการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 
  ในการทดสอบระบบคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบพร้อมกบัขั้นตอนของการเขียน
ชุดค าสั่ง โดยท าการทดสอบการท างานฟังกช์นัยอ่ย (Unit Testing) โดยถา้ฟังกช์นัไม่สามารถท างาน
ได้ตามท่ีก าหนดจะท าการปรับแก้ทันที และทดสอบการท างานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันแต่ละ
ฟังก์ชนั (Integration Testing) ว่าสามารถท างานร่วมกนั สามารถส่งขอ้ความ (Message) ถึงกนัได้
ถูกตอ้งหรือไม่ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการปรับแกท้นัที  

1.5.6 การจัดท าเอกสาร (Documentation) 
  เป็นการจดัท าเอกสารน าเสนอรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ส าหรับเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป 
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1.6 แผนและระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 
 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

กิจกรรม 

2563 2564 

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

1.รวบรวมขอ้มูล             
2.วิเคราะห์ระบบ             
3.ออกแบบระบบ             
4.พฒันาระบบ             
5.ทดสอบระบบ             
6.จดัท าเอกสาร             

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แมคบุ๊ค MacBook Pro 13 
1.7.1.2 โทรศพัทมื์อถือ iPhone 7+ และ 6s 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Mac OS และ Microsoft Windows 10 
1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.3 Flutter Framework 
1.7.2.4 Firebase API 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ  
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.8.1.1 อุปกรณ์เคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เลต็ ท่ีสามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตได ้

1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.8.2.1 ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน  6.0 Marshmallow เป็นต้นไป  ถึง 

ระบบปฏิบิตการ Android เวอร์ชนั 12 หรือ ระบบปฏิบติัการ iOS เวอร์ชนั 
13 ถึงระบบปฏิบติัการ iOS เวอร์ชนั 14 เป็นตน้ไป 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การพัฒนาปริญญานิพนธ์น้ี คณะผูจ้ัดท าได้ท าการศึกษาข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย 
 
2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Media )1 

มนุษยเ์ป็นสัตยส์ังคมท่ีจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารขอ้มูลถึงกนัและกนั ในสมยัโบราณมนุษย์
ไดมี้การส่ือสารขอ้มูลดว้ยวิธีการท่ีซับซ้อน เช่น การส่งขอ้ความผ่านนกพิราบ เป็นตน้ ต่อมาไดมี้
การปรับเปล่ียนการส่ือสารขอ้มูลเป็นการส่งผา่นจดหมาย  โทรเลข โทรศพัท ์จากนั้นเม่ือเขา้สู่ยคุท่ีมี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอิมเทอร์เน็ตเขา้มา การส่ือสารขอ้มูลของมนุษยก์็ไดมี้การปรับเปล่ียนเป็น
ส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น บริการ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย      
(Chat Programs) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic mail หรือ Email ) และเวบ็บอร์ด (Web board) 
จนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้เร่ิมมีการส่ือสารข้อมูลในชีวิตประจ าวนัด้วยการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

ส่ือสังคมออนไลน์ คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยู่ในรูแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถส่ือสารกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร 

รูปท่ี 2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Media ) 

 

1 Social Media: Future Media คุณพิชิต วิจิตรบุญยรักษ ์
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2.2 การพฒันาแอปพลเิคชันแบบครอสแพลทฟอร์ม ( Cross Platform Application )2 

Cross-Platforms คือการพัฒนาระบบเพียงคร้ังเดียว แต่สามารถน าไปติดตั้ งในหลาย
แพลตฟอร์มหรือหลายอุปกรณ์ได้ ซ่ึง Cross Platform สามารถเรียกไดอี้กอย่างว่า Hybrid Mobile 
Application เช่น ซอฟต์แวร์สามารถรันได้ในระบบ Windows บนสถาปัตยกรรม x86 และ Mac    
OS X บน PowerPC Platforms 
 

2.2.1     Hybrid Application 
Hybrid Application มีกระบวนการพฒันาเช่นเดียวกบัเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ภาษา 

HTML CSS และ JavaScript ในการพฒันา ร่วมกับคอมโพเนนท์ท่ีท าให้แอปพลิเคชันสามารถ
เรียกใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ได้ โดยในปัจจุบัน มี 
Framework ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  Hybrid Application อยู่ม าก  เ ช่น  PhoneGap, Ionic, 
Framwork7 หรือ React Native  
 ข้อดีของ Hybrid Application 

- พฒันาดว้ยภาษา HTML CSS และ JavaScript ท าใหง้่ายและเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- พฒันาคร้ังเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายแพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android 
- ใชต้น้ทุนในการพฒันานอ้ยกวา่ Native Application 
ข้อด้อยของ Hybrid Application 
- ประสิทธิภาพการท างานจะดอ้ยกวา่ Native Application 
- บางกรณีใชค้วามสามารถของอุปกรณ์ไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากขึ้นอยูก่บั Framework ท่ี

เลือกในการพฒันานั้นมี Component ท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 

2.3 ระบบผู้ช่วยแนะน า ( Recommendation System )3 

 เป็นระบบท่ีช่วยแนะน าในส่ิงท่ีชอบโดยอ้างอิงจากผูใ้ช้งานท่ีมีข้อมูลท่ีคล้ายคลึง หรือ
อา้งอิงจากประวติัการใชง้านของผูใ้ชเ้ป็นพื้นฐาน ในปัจจุบนัสามารถพบไดจ้ะเป็น แนะน าภาพยนต์
หรือซีรียจ์าก Netflix เพลยลิ์สต์แนะน าจาก Spotify หรือแมแ้ต่บทความแนะน าจาก Medium เป็น
ต้น ซ่ึงระบบน้ีเป็นระบบท่ีสามารถช่วยลดภาระในการค้นหา เป็นระบบท่ีสามารถเรียนรู้ผ่าน
พฤติกรรมของผูใ้ช้งาน และสามารถคาดเดาและแนะน าให้ผูใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

 

2 https://imd.co.th/category/blog/ 
3 https://www.ldaworld.com/recommendation-system-lda/ 
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ระบบผูช่้วยแนะน าน้ีถูกประกอบไปดว้ย โมเดลคณิตศาสตร์และอลักอริทึมท่ีขึ้นอยู่กบัขอ้มูลของ
ผูใ้ชง้านและ Business Problem โดยแต่ละโมเดล ส่วนใหญท่ีถูกน ามาใชจ้ะมีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่ 

- Content-based จะเป็นรูปแบบโมเดลท่ีแนะน าลกัษณะของตวับริการหรือสินคา้เป็นตวัตั้ง 
แลว้แนะน าสินคา้และบริการอ่ืนท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยๆ กนั 

- Collaborative filtering เป็นรูปแบบโมเดลท่ีเรียนรู้จากพฤติกรรมของผูใ้ชง้านกบัผูใ้ชอ่ื้นๆ
ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

- Hybrid system เป็นการรวมกันของทั้ งสองอัลกอริทึม เพื่อท าให้ระบบการแนะน าท่ี
สมบูรณ์มากขึ้น ซ่ึงระบบน้ีจะถูกน ามาใชใ้นปัจจุบนัมากท่ีสุด ในทุกแพลทฟอร์มใหญ่ท่ีมี
การแนะน าสินคา้หรือบริการ 

 
2.4 ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL4 

 ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL เป็นระบบท่ีสร้างตามวตัถุประสงคส์ าหรับโมเดลขอ้มูลแบบ
เฉพาะเจาะจงและมีแบบแผนท่ียืดหยุ่นส าหรับการสร้างแอปพลิเคชนัท่ีทนัสมยั ระบบฐานขอ้มูล
แบบ NoSQL เป็นระบบท่ีรู้จกักนัในดา้นความง่ายต่อการพฒันา การท างาน และ ประสิทธิภาพตาม
ขนาดท่ีตอ้งการ 

ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL เพมาะสมส าหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่ เช่น อุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เวบ็ และเกมท่ีจ าเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ียืดหยุ่น สามารถปรับขนาดได ้มีประสิทธิภาพสูง 
และท างานไดดี้มีประสิทธิภาพ โดยระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL มีจุดเด่น ดงัน้ี 

- ความยืดหยุ่น โดยทัว่ไป ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL จะมีแบบแผนยดืหยุน่ท่ีท าใหก้าร
พฒันาท าไดร้วดเร็วและสามารถท าซ ้าค  าสั่งไดมี้ประสิทธิภาพกวา่เดิม โดยโมเดลขอ้มูลท่ี
ยดืหยุน่ท าใหฐ้านขอ้มูล NoSQL เหมาะสมท่ีสุด ส าหรับขอ้มูลแบบก่ึงมีโครงสร้างและไม่
มีโครงสร้าง 

- ความสามารถในการปรับขนาด โดยทัว่ไป ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ถูกออกแบบมา
ใหป้รับขนาดออกไดโ้ดยใชค้ลสัเตอร์แบบกระจายของฮาร์ดแวร์แทนการปรับขนาดขึ้น
โดยเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ท่ีมีราคาแพงและมีประสิทธิภาพสูง 

- มีประสิทธิภาพสูง ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิภาพส าหรับ
โมเดลขอ้มูลบางโมเดล และเขา้ถึงรูปแบบท่ีเปิดใชง้านประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่  

 

4 https://aws.amazon.com/th/nosql/  
  https://www.softmelt.com/article.php?id=579 
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- มี API รองรับ ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL มี API การท างานและประเภทขอ้มูลท่ีสร้าง
ตามวตัถุประสงคส์ าหรับโมเดลขอ้มูลแต่ละโมเดลท่ีสอดคลอ้งกนั 

ข้อดีของ NoSQL 
- ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL โดยถูกออกแบบมาใหมี้ความสามารถท่ีสูงมาก และขนาด

ระบบเพื่อรองรับผูใ้ชง้านจ านวนมากไดง้่าย 
- ระบบฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ในหลายๆ ระบบมกัจะถูกออกแบบมาส าหรับ Unstructured 

Data โดยเฉพาะ 
ข้อเสียของ NoSQL 
- ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL จะท างานแบบ Non-transactional ดังนั้นถ้าข้อมูลมีความ

ละเอียดสูงและไม่สามารถผิดพลาดได ้ระบบฐานขอ้มูลน้ีก็อาจจะไม่เหมาะในหลายๆกรณี 
- การเรียกอ่านข้อมูลขึ้นมาใช้ส่วนใหญ่มักจะมีต้นทุนท่ีสูงกว่าการใช้ SQL เพราะจะไม่

สามารถเลือกเจาะจงไดอ้ยา่งง่าย แต่การบนัทึกขอ้มูลลงไปส่วนใหญ่จะง่ายกวา่ SQL 
- เทคโนโลยส่ีวนใหญ่ไม่มีความเป็นมาตรฐานกลาง ดงันั้นการเปรียบเทียบแต่ละเทคโนโลยี

ค่อนขา้งท าไดย้าก โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งมีความคุน้เคยกบัการจดัการซอฟตแ์วร์หล่าน้ีให้ได้
ดว้ยตวัเอง 

- ผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถสนบัสนุนเทคโนโลยีเหล่าน้ีในระดบัองคก์รไดน้ั้นยงัมีไม่มากนกั แต่
เทคโนโลยี NoSQL น้ีกลบัมีความจ าเป็นมากในการท่ีองคก์รจะสร้างความแตกต่างในเชิง
เทคโนโลยจีากคู่แข่ง 

 
2.5 Development Tools5 

2.5.1     Flutter 
Flutter เป็น Framework ท่ีใชส้ร้าง UI (User Interface) ส าหรับ Mobile Application 

ท่ีสามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มไดท้ั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกนั โดยภาษาท่ีใชใ้น Flutter 
นั้นก็คือภาษา Dart ซ่ึงเป็นภาษาท่ีถูกพฒันาโดย Google และท่ีส าคญัภาษา Dart น้ีเป็น Open Source 
ท่ีสามารถใชง้านไดฟ้รี  

จุดเด่นของ Flutter 
- ระบบ Hot Reload โดยเม่ือมีการสร้างฟีเจอร์หรือการกระท าต่างๆ กบั UI จะตอ้งมี

การ Reload เพื่อท าใหห้นา้ UI Update ซ่ึงระบบ Hot Reload จะช่วยยน่ระยะเวลา

 

5 https://medium.com/@hizokaz/มาท าความรู้จกักบั-flutter-กนัเถอะ 
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ในการ Reload ใหเ้หลือเพียงเส้ียววินาทีเท่านั้น ท าใหก้ารพฒันา UI ของแอปพลิเค
ชนั มีความรวดเร็วขึ้นอยา่งมาก  

- Build-In ท่ีช่วยในการออกแบบ UI ใหมี้ความสวยงามยิง่ขึ้นอยา่ง Material Design 
และ Cupertino (iOS-flavor) มี Framework ท่ีช่วยใหก้ารท าแอนนิเมชนัต่างๆ หรือ 
Gesture ของ UI เป็นเร่ืองง่ายยิง่ขึ้น และยงัสามารถใชง้านร่วมกบั IDE ท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมในปัจจุบนัอยา่ง Visual Studio Code และ Android Studio ได ้

ข้อเสียของ Flutter 
- การใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ซ่ึงผูพ้ ัฒนาส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่คุ ้นเคยกับ

รูปแบบของค าสั่งของภาษาน้ี เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านอาจะท าให้ผูพ้ฒันา
ตอ้งใชเ้วลาในการแกไ้ข 

 
2.6 Firebase 6 

Firebase เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ของ Google โดย Firebase คือ แพลตฟอร์มท่ี
รวบรวมเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับการจดัการในส่วนของ Backend หรือ Service side ซ่ึงท าใหส้ามารถ 
สร้าง Mobile Application ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยงัลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการท า Server 
side หรือการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีบริการต่างๆ ดงัน้ี 

Build Better Applications 
- Cloud Firestore สามารถจดัเก็บและซิงคข์อ้มูลระหว่างผูใ้ชแ้ละอุปกรณ์ในระดบั

โลกโดยใช้ฐานข้อมูล  NoSQL ท่ี โฮสต์บนคลาวด์  Cloud Firestore ให้การ
ซิงโครไนซ์แบบเรียลไทมแ์ละการสนบัสนุนออฟไลน์พร้อมกบัการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
มีประสิทธิภาพ การผสานรวมกบัผลิตภณัฑ ์Firebase อ่ืๆ จะช่วยให้การสร้างแอป
พลิเคชนัแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

- Authentication การจดัการผูใ้ช้ของคุณดว้ยวิธีท่ีง่ายและปลอดภยั Firebase Auth 
มีหลายวิธีในการตรวจสอบสิทธ์ิรวมถึงอีเมลและรหสัผ่านผูใ้หบ้ริการบุคคลท่ีสาม
เช่น Google หรือ Facebook และใช้ระบบบญัชีท่ีมีอยู่ได้โดยตรง สามารถสร้าง
อินเทอร์เฟซหรือใชป้ระโยชน์จากโอเพ่นซอร์ส UI ท่ีปรับแต่งได ้

- Hosting ช่วยลดความซับซ้อนของเว็บโฮสต้ิงของคุณด้วยเคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้ น
เฉพาะส าหรับเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีทนัสมยั เม่ืออปัโหลดเน้ือหาของเวบ็จะส่งเน้ือหา
ของเวบ็เหล่านั้นไปยงั CDN ทัว่โลกของเราโดยอตัโนมติัและมอบใบรับรอง SSL 
เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บประสบการณ์ท่ีปลอดภยัเช่ือถือได ้

 

6 https://www.4xtreme.com/2020/11/20/firebase-คืออะไร/ 
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- Realtime Database คื อ ฐ านข้อมู ล ดั้ ง เ ดิ ม ของ  Firebase เ ป็ น โซลู ชัน ท่ี มี
ประสิทธิภาพและมีเวลาแฝงต ่าส าหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ท่ี
ตอ้งการสถานะการซิงคร์ะหวา่งไคลเอนตแ์บบเรียลไทม ์ 

Improve Application quality 
- Crashlytics ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหา รับขอ้มูลเชิงลึกท่ีชดัเจนและน าไป

ปฏิบติัไดว้่าปัญหาใดท่ีตอ้งจดัการก่อนโดยเห็นผลกระทบของผูใ้ชใ้นแดชบอร์ด 
Crashlytics การแจง้เตือนแบบเรียลไทม์จะช่วยให้มีความเสถียรแมข้ณะเดินทาง 
Crashlytics เป็นตวัรายงานขดัขอ้งหลกัของ Firebase 

- Performance Monitoring ช่วยวินิจฉัยปัญหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันท่ี
เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของผูใ้ช ้ใชใ้นการติดตาม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพบางส่วน
ของแอปพลิเคชนัและดูมุมมองสรุปในคอนโซล Firebase อยูเ่หนือเวลาเร่ิมตน้ของ
แอปพลิเคชนัและตรวจสอบค าขอ HTTP โดยไม่ตอ้งเขียนชุดค าสั่งใดๆ 

- Test Lab เรียกใช้การทดสอบอตัโนมติัและการก าหนดส าหรับแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เสมือนจริงท่ีโฮสต์โดย Google ใช้ Firebase Test Lab ตลอดวงจรการ
พัฒนา เพื่ อค้นหาจุดบกพร่องและความไม่สอดคล้องกัน  เพื่ อน า เสนอ
ประสบการณ์ท่ียอดเยีย่มบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายประเภท 

Grow your business 
- Google Analytics ช่วยวิเคราะห์คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูใ้ชใ้นแดชบอร์ด

เดียวเพื่อท าการตดัสินใจอย่างชาญฉลาดเก่ียวกบัแผนงานผลิตภณัฑ ์รับขอ้มูลเชิง
ลึกแบบเรียลไทมจ์ากรายงานหรือส่งออกขอ้มูลเหตุการณ์ไปยงั Google Big Query 
ส าหรับการวิเคราะห์ท่ีก าหนดเอง 

- Remote Config สามารถก าหนดวิธีการแสดงผลแอปพลิเคชันส าหรับผูใ้ช้แต่ละ
คน เปล่ียนรูปลักษณ์เปิดตัวฟีเจอร์ทีละน้อย เรียกใช้การทดสอบ A/B ส่งมอบ
เน้ือหาท่ีก าหนดเองให้กบัผูใ้ช้บางรายหรือท าการอปัเดตอ่ืนๆโดยไม่ตอ้งปรับใช้
เวอร์ชนัใหม่ ทั้งหมดน้ีท าไดจ้ากคอนโซล Firebase ตรวจสอบผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงและท าการปรับเปล่ียนในเวลาอนัสั้น 

- Cloud Messaging สามารถส่งข้อความและการแจ้ง เ ตือนไปยังผู ้ใช้ข้าม
แพลตฟอร์มทั้ง Android, iOS และเว็บได ้สามารถส่งขอ้ความไปยงัอุปกรณ์เดียว 
กลุ่มอุปกรณ์ หรือหัวขอ้เฉพาะหรือกลุ่มผูใ้ช้ Firebase Cloud Messaging (FCM) 
สามารถปรับขนาดเป็นแอปพลิเคชนัท่ีมีขนาดใหญ่ได ้สามารถส่งขอ้ความหลาย
แสนลา้นขอ้ความต่อวนัได ้

 



บทที่ 3 
การวิเคราะห์ระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

แอปพลิเคชนั We Invited เป็นแอปพลิเคชนัประเภทส่ือสังคมออนไลน์ส ำหรับคนรักกำร
ท ำกิจกรรม โดยสำมำรถคน้หำเพื่อนท่ีชอบท ำกิจกรรมเหมือนกนั แอปพลิเคชนัจะท ำหน้ำท่ีเป็น
ส่ือกลำงใหผู้ใ้ชไ้ดพ้บปะ แสดงควำมคิดเห็น ท ำกิจกรรม และแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหวำ่งผูใ้ช ้
โดยผูใ้ช้สำมำรลงทะเบียนใช้งำนแอปพลิเคชันได้ โดยผูใ้ช้แต่ละคนสำมำรถเป็นได้ทั้งผูส้ร้ำง
กิจกรรมและผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม นอกจำกน้ีระบบสำมำรถแนะน ำกิจกรรมตำมควำมชอบของผูใ้ชแ้ต่
ละคน(Personalized Recommendation)โดยพิจำรณำจำกประเภทของกิจกรรมท่ีชอบตำมท่ีก ำหนด
ในขั้นตอนของกำรลงทะเบียน ประเภทของกิจกรรมท่ีกดถูกใจ และจ ำนวนกำรคลิกเข้ำไปดู
กิจกรรม 

ดังนั้ นในกำรพัฒนำระบบ จะประกอบด้วยผูใ้ช้งำนท่ีเป็นได้ทั้ งผูส้ร้ำงกิจกรรมและ
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม โดยผูใ้ช้งำนจะตอ้งลงทะเบียนเขำ้ใช้งำนก่อนโดยใช้เพียงขอ้มูลอีเมล์ (Email 
Address) และรหัสผ่ำน (Password) ส ำหรับคร้ังแรกของกำรเขำ้ใชง้ำนแอปพลิเคชนัผูใ้ช้จะตอ้งท ำ
กำรเลือกประเภทของกิจกรรมท่ีตนเองชอบจ ำนวน 5 รำยกำร โดยยระบบจะแสดงกิจกรรมแนะน ำ
จำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมท่ีตนเองชอบจ ำนวน 5 รำยกำร และมีระบบกำรแนะน ำกิจกรรมจำก
กำรกดถูกใจกิจกรรม เม่ือกิจกรรมท่ีได้รับควำมสนใจจำกกำรกำรกดถูกใจจ ำนวนมำกระบบจะ
แสดงกิจกรรมนั้นผ่ำนกำรแนะน ำกิจกรรม Population จำกนั้นผูใ้ช้จะสำมำรถเขำ้ใช้งำนฟังก์ชนั
ต่ำงๆ ได ้แอปพลิเคชนัพฒันำโดยใช ้Flutter ในกำรสร้ำง Native Interface ส ำหรับแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส ขอ้มูลของผูใ้ชง้ำนจะถูกจดัเก็บลงใน Firebase และเขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ Dart เคร่ืองมือ
ท่ีใชค้ือ Visual Studio Code 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3.2 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram  
 

 
รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนั We Invited 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case Login 
Use Case Name LOGIN 
Use Case ID UC1 
Brief Description ส ำหรับยืนยนัตวัตน โดยใช้อีเมลและรหัสผ่ำน เพื่อเขำ้ใช้งำนแอพ

พลิเคชนั 
Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท ำกำรลงทะเบียนก่อนเขำ้ใชง้ำนระบบ 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขำ้สู่ระบบแอปพลิเคชนั 

2. ระบบแสดง Field ส ำหรับป้อนขอ้มูลเพื่อเขำ้สู่ระบบ โดยใช้
อีเมลและรหสัผำ่น 
2.1 ถำ้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น ถูกตอ้ง 

2.1.1 ระบบแสดงหนำ้ Feed หลกั 
2.2 ถำ้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผำ่น ไม่ถูกตอ้ง 

3.2.1 ระบบแสดง ขอ้ควำม ไม่สำมำรถเขำ้สู่ระบบได ้
3.2.2 ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูล เพื่อเขำ้สู่ระบบอีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขำ้สู่ระบบส ำเร็จ ระบบแสดงหนำ้หนำ้ Feed หลกั 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงรำยละเอียดของ Use case Register 
Use Case Name REGISTER 
Use Case ID UC2 
Brief Description ส ำหรับลงทะเบียน เขำ้ใชง้ำนแอปพลิเคชนั 
Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้ ำกำรลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ช ้

2. ผูใ้ช้งำนป้อนขอ้มูลส ำหรับลงทะเบียนผูใ้ช้งำน ดังน้ี อีเมล, 
รหสัผำ่น, ช่ือผูใ้ชง้ำน, เบอร์โทร, วนัเกิด, เพศ 
2.1 ถำ้ผูใ้ชง้ำนป้อนขอ้มูลครบตำมท่ีก ำหนด 

2.1.1 ระบบแสดงหน้ำ Favorite เพื่อให้ผู ้ใช้ท ำกำร
เลือกประเภทกิจกรรมท่ีตนเองชอบจ ำนวน 5 
รำยกำร 

2.2 ถำ้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนด 
2.2.1 ระบบแสดงขอ้ควำมให้ผูใ้ช้ป้อนขอ้มูลให้ถูกต้อง
ตำมท่ีก ำหนด 

3. ผูใ้ช้งำนท ำกำรลงทะเบียนข้อมูลผูใ้ช้งำน  จัดเก็บข้อมูลใน 
Firebase ท่ีมีช่ือว่ำ UserData โดยจัดเก็บข้อมูล Listinterest, 
email, name, profilephoto 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Edit Profile 
Use Case Name EDIT PROFILE 
Use Case ID UC3 
Brief Description ส ำหรับจดักำรขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 
Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชง้ำนท ำกำรจะดกำรขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 

2. ผู ้ใช้งำนแก้ไขข้อมูลผู ้ใช้งำน ดังน้ี รูปภำพผู ้ใช้งำน ช่ือ
ผูใ้ชง้ำน เบอร์โทรศพัท ์วนัท่ีเกิด เพศ 

3. ผู ้ใช้งำนจัดกำรข้อมูลส ำเ ร็จ  โดยน ำข้อมูล  email, name, 
profilephoto  ไ ปท ำ ก ำ รอัป เ ดท ใน  Firebase ท่ี มี ช่ื อ ว่ ำ 
UserData  

Post Condition ระบบท ำกำรแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้ำน 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรำยละเอียดของ Use case Create an Activity 
Use Case Name CREATE AN ACTIVITY 
Use Case ID UC4 
Brief Description ส ำหรับสร้ำงกิจกรรมท่ีตอ้งกำรหำผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 
Primary Actors Activity Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรสร้ำงกิจกรรม 

2. ผูส้ร้ำงกิจกรรมป้อนขอ้มูลในกำรสร้ำงกิจกรรมดงัน้ี รูปภำพ
กิจกรรม ช่ือกิจกรรม วันท่ีเ ร่ิมท ำกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
กิจกรรม เวลำ สถำนท่ีท ำกิจกรรม จ ำนวนคน ช่วงอำยุ  
รำยละเอียดขอ้มูลของกิจกรรม เพศ หมวดหมู่ของกิจกรรม 

3. ผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรสร้ำงกิจกรรมส ำเร็จ จดัเก็บขอ้มูลใน 
Firebase ท่ี มี ช่ื อ ว่ ำ  Posts โ ด ย จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  PostList, 
Numpeople, address, agerange, category, createdAt, 
description, emailuser, entdateTime, gender, image, name, 
place, postbyimage, postbyname, postid, startdateTime, uid, 
updateAt, like, likes 

Post Condition ระบบแสดงกิจกรรมท่ีสร้ำงในหนำ้ Feed หลกั 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรำยละเอียดของ Use case Edit Activity 
Use Case Name EDIT ACTIVITY 
Use Case ID UC5 
Brief Description ส ำหรับจดักำรกำรแกไ้ขขอ้มูลกิขกรรมท่ีสร้ำง 
Primary Actors Activity Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรแก้ไขกิจกรรม

ขอ้มูลกิจกรรมท่ีตนเองสร้ำงเท่ำนั้น 
2. ผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรแก้ไขข้อมูลกิจกรรม ดังน้ี รูปภำพ

กิจกรรม ช่ือกิจกรรม วันท่ีเ ร่ิมท ำกิจกรรม วันท่ีส้ินสุด
กิจกรรม เวลำ สถำนท่ีท ำกิจกรรม จ ำนวนคน ช่วงอำยุ  
รำยละเอียดขอ้มูลของกิจกรรม เพศ หมวดหมู่ของกิจกรรม 

3. ผู ้สร้ำงกิจกรรมท ำกำรแก้ไขข้อมูลส ำเร็จ  โดยน ำข้อมูล 
PostList, Numpeople, address, agerange, category, 
createdAt, description, emailuser, entdateTime, gender, 
image, name, place, postbyimage, postbyname, postid, 
startdateTime, uid, updateAt, like, likes ไปท ำกำรอปัเดทใน 
Firebase ท่ีมีช่ือวำ่ Posts 

Post Condition ระบบท ำกำรแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรม 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case Delete an activity 
Use Case Name DELETE AN ACTIVITY 
Use Case ID UC6 
Brief Description ส ำหรับจดักำรลบกิจกรรมท่ีสร้ำง 
Primary Actors Activity Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรจดักำรลบกิจกรรม 

2. ผูส้ร้ำงกิจกรรมท ำกำรลบกิจกรรมท่ีตนเองเป็นผูส้ร้ำงได้
เท่ำนั้น 
3.1 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมตอ้งกำรลบกดยนืยนัเพื่อลบกิจกรรม 

3.1.1 ยนืยนั  
3.1.2 ระบบท ำกำรลบข้อมูล  PostList, Numpeople, 

address, agerange, category, createdAt, 
description, emailuser, entdateTime, gender, 
image, name, place, postbyimage, postbyname, 
postid, startdateTime, uid, updateAt, like, likes 
ของกิจกรรมท่ีตอ้งกำรลบใน Firebase ท่ีมีช่ือว่ำ 
Posts ออก 

3.2 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมตอ้งกำรยกเลิกกำรลบกิจกรรม  
3.2.1 ยกเลิก 
3.2.2 กิจกรรมยงัคงอยู ่

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case Search Activity 
Use Case Name SEARCH ACTIVITY 
Use Case ID UC7 
Brief Description ส ำหรับคน้หำกิจกรรม 
Primary Actors Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำกำรคน้หำกิจกรรม 

2. ผูใ้ชง้ำนป้อนช่ือกิจกรรมท่ีตอ้งกำรคน้หำ 
3. ระบบน ำช่ือกิจกรรมมำค้นหำใน Firebase ท่ีมีช่ือว่ำ Posts 

และท ำกำรคน้หำช่ือกิจกรรมท่ีตรงกบั Name 
Post Condition - 
Alternative Flows - 

 
 

ตำรำงท่ี 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Choose Activity Categories 
Use Case Name CHOOSE ACTIVITY CATEGORIES 
Use Case ID UC8 
Brief Description ส ำหรับคน้หำกิจกรรมดว้ยหมวดหมู่กิจกรรม 
Primary Actors Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำกำรคน้หำกิจกรรม

ดว้ยหมวดหมู่กิจกรรม 
2. ระบบแสดงหมวดหมู่กิจกรรมทั้งหมด 10 หมวดหมู่ ดังน้ี 

Sport , Education , Food & Drink , Games , Nature & Park , 
Party , Shopping , Health , Business , Other 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.9 แสดงรำยละเอียดของ Use case Join Activity 
Use Case Name JOIN ACTIVITY 
Use Case ID UC9 
Brief Description ส ำหรับขอเขำ้ร่วมกิจกรรมท่ีผูใ้ชอ่ื้นำสร้ำง 
Primary Actors Activity Participant 
Secondary Actors Activity Owner 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม

ท่ีตอ้งกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม 
2. ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำกำรส่งค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม 
3. ระบบจะส่งกำรแจ้งเตือค ำขอเข้ำร่วมกิจกรรมให้ผู ้สร้ำง

กิจกรรมนั้นยอมรับหรือปฏิเสธค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม  
3.1 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมยอมรับค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม 

3.1.1 ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมและ   
แสดงควำมคิดเห็นของกิจกรรมนั้นได ้

3.2 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมปฏิเสธค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม 
3.2.1 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมจะไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม

และแสดงควำมคิดเห็นกิจกรรมนั้นได ้
Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.10 แสดงรำยละเอียดของ Use case Comment Activity 
Use Case Name COMMENT ACTIVITY 
Use Case ID UC10 
Brief Description ส ำหรับแสดงควำมคิดเห็นกิจกรรม 
Primary Actors Activity Participant 
Secondary Actors Activity Owner 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมต้องกำรแสดงควำม

คิดเห็นกิจกรรม โดยท่ีผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมส่งค ำขอเข้ำร่วม
กิจกรรมส ำเร็จ และผูส้ร้ำงกิจกรรมตอ้งท ำกำรยอมรับค ำขอ
กิจกรรมส ำเร็จ 
1.1 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมยอมรับค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม 

1.1.1 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
กิจกรรม 

1.2 ถำ้ผูส้ร้ำงกิจกรรมปฏิเสธค ำขอเขำ้ร่วมกิจกรรม 
1.2.1 ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น

กิจกรรม 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.11 แสดงรำยละเอียดของ Use case Like Activity 
Use Case Name LIKE ACTIVITY 
Use Case ID UC11 
Brief Description ส ำหรับกำรถูกใจกิจกรรม 
Primary Actors Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมท ำกำรถูกใจกิจกรรม 

2. ระบบจะน ำกิจกรรมท่ีมีจ ำนวนกำรถูกใจกิจกรรมมำกท่ีสุด 
น ำมำแสดงกิจกรรมแนะน ำในส่วนของ Population 

Post Condition - 
Alternative Flows - 

 
ตำรำงท่ี 3.12 แสดงรำยละเอียดของ Use case Show Activities 

Use Case Name SHOW ACTIVITIES 
Use Case ID UC12 
Brief Description ส ำหรับแสดงกิจกรรมทั้งหมด 
Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือระบบมีกำรสร้ำงกิจกรรมส ำเร็จอย่ำง

นอ้ย 1 กิจกรรม 
2. ระบบแสดงกิจกรรมท่ีผูส้ร้ำงกิจกรรมไดส้ร้ำงกิจกรรมส ำเร็จ 

ในหนำ้ Feed หลกั 
3. ระบบแสดงกิจกรรมแนะน ำท่ีมีจ ำนวนกำรถูกใจกิจกรรม

เยอะท่ีสุด น ำมำแสดงกิจกรรมแนะน ำ Population ในหน้ำ 
Feed หลกั 

4. ระบบแสดงกิจกรรมแนะน ำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมท่ี
ตนเองชอบจ ำนวน 5 รำยกำร ในหนำ้ Feed หลกั 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.13 แสดงรำยละเอียดของ Use case Popular Activities 
Use Case Name POPULAR ACTIVITIES 
Use Case ID UC13 
Brief Description ส ำหรับแสดงกิจกรรมแนะน ำ Population 
Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือระบบมีกำรสร้ำงกิจกรรมส ำเร็จอย่ำง

น้อย 1 กิจกรรม และมีผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมกดถูกใจกิจกรรม
อยำ่งนอ้ย 1 กิจกรรม 

2. ระบบแสดงกิจกรรมแนะน ำท่ีมีจ ำนวนกำรถูกใจกิจกรรม
เยอะท่ีสุด น ำมำแสดงกิจกรรมแนะน ำ Population ในหน้ำ 
Feed หลกั 

Post Condition - 
Alternative Flows - 

 
 

ตำรำงท่ี 3.14 แสดงรำยละเอียดของ Use case Recommend Activities 
Use Case Name RECOMMEND ACTIVITIES 
Use Case ID UC14 
Brief Description ส ำหรับแสดงกิจกรรมแนะน ำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมท่ีตนเองชอบ 

Primary Actors Activity Owner และ Activity Participant 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือระบบมีกำรสร้ำงกิจกรรมส ำเร็จอย่ำงน้อย 1 

กิจกรรม และผูใ้ช้งำนจะตอ้งท ำกำรเลือกประเภทกิจกรรมท่ีตนเอง
ชอบจ ำนวน 5 รำยกำร ในขั้นตอน ลงทะเบียน เขำ้ใชง้ำนแอปพลิเคชนั 

2. ระบบแสดงกิจกรรมแนะน ำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมท่ีตนเอง
ชอบจ ำนวน 5 รำยกำร ในหนำ้ Feed หลกั 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
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3.4 แสดงขั้นตอนการท างานของฟังก์ชันด้วย Sequence Diagram 

รูปท่ี 3.2 Sequence diagram : Login 

 
รูปท่ี 3.3 Sequence diagram : Register 
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รูปท่ี 3.4 Sequence diagram : Edit Profile 
 
 

รูปท่ี 3.5 Sequence diagram : Create an Activity  
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รูปท่ี 3.6 Sequence diagram : Edit Event 
 
 

รูปท่ี 3.7 Sequence diagram : Delete Activity 
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รูปท่ี 3.8 Sequence diagram : Search Activity 

รูปท่ี 3.9 Sequence diagram : Choose Activity Categories 
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รูปท่ี 3.10 Sequence diagram : Join Activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

รูปท่ี 3.11 Sequence diagram : Comment Activity  
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รูปท่ี 3.12 Sequence diagram : Like Activity 

รูปท่ี 3.13  Sequence diagram : Show Activities 
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รูปท่ี 3.14  Sequence diagram : Popular Activities  

รูปท่ี 3.15  Sequence diagram : Recommend Activities  
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3.5 แผนภาพแสดงองค์ประกอบคลาส (Class Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.16 Class Diagram ของแอปพลิเคชนั We-Invited 
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3.6 Class Diagram Detail 

ตำรำงท่ี 3.15 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : Post  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Post 
- postid : String 
- uid : String 
- name : String 
- place : String 
- startdateTime : Timestamp 
- entdateTime : Timestamp 
- createdAt : Timestamp 
- updatedAt : Timestamp 
- image : String 
- emailuser : String 
- address : String 
- description : String 
- category : String 
- gender : String 
- postbyname : String 
- postbyimage : String 
- Numpeople : String 
- agerange : String 
+ otherpost_notifier() 
+ post_notifier() 
+ Notifica() 
+ Post_activity() 
+ EvenDetail() 
+ EventList() 
+ Homepages() 
+ otherprofile() 
+ property_card() 
+ Post_service() 
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ตำรำงท่ี 3.16 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : UserDataProfile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UserDataProfile 
- email:String 
- name:String 
- password:String 
- gender:String 
- age:String 
- county:String 
- birthday:Timestamp 
- profilePhoto:String 
+ OtherUserData_notification() 
+ userData_notification() 
+ Notifica() 
+ categoryPage() 
+ category_card() 
+ detail_screen() 
+ Post_activity() 
+ EvenDetail() 
+ Homepages() 
+ editProfileScreen() 
+ editProfileScreen() 
+ otherprofile() 
+ user_management() 
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ตำรำงท่ี 3.17 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : otherpost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otherpost 
- postid:String 
- uid:String 
- name:String 
- place:String 
- startdateTime:Timestamp 
- entdateTime:Timestamp 
- createdAt:Timestamp 
- updatedAt:Timestamp 
- image:String 
- emailuser:String 
- address:String 
- description:String 
- category:String 
- gender:String 
- postbyname:String 
- postbyimage:String 
- Numpeople:String 
- agerange:String 
+ otherpost_notifier() 
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ตำรำงท่ี 3.18 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : editProfileScreen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

editProfileScreen 
- user:UserDataProfile 
- _imageFile:File 
- birthDateInString:String 
- birthDate:DateTime 
- isDateSelected:bool 
- loading:bool 
- _date:DateTime 
- _kPickerSheetHeight:Double 
- _image:File 
- y:String 
- x:String 
- _selectedIndex:Int 
- _name:String 
- _gender:String 
- _error:String 
- _autoValidate:bool 
+ Profile() 
+ updateProfile() 
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ตำรำงท่ี 3.19 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : EventUserList 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3.20 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : slider_view 
 
 

 
 
 

ตำรำงท่ี 3.21 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : category 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EventUserList 
- myuid:String 
- joinid:String 
- myjoinid:String 
- chreckstatus:String 
- chrecktype:String 
+ getjoinid() 
+ updateMyStateaccept() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getProfile() 
+ getjoinid() 
+ updateStateaccept() 
+ retractrequest() 
+ retractMyrequest() 

slider_view 
- peopleValue:Double 
+ Post_activity() 
+ filters_screen() 

category 
- title:String 
- lessonCount:Int 
- money:Int 
- rating:Double 
- imagePath:String 
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ตำรำงท่ี 3.22 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

register 
- name:String 
- _phone:String 
- _email:String 
- _gender:String 
- _password:String 
- _error:String 
- _autoValidate:bool 
- _isButtonDisabled:bool 
- _obscureText:bool 
- _isEnabled:bool 
- loading:bool 

+ intro_screen() 
+ login() 
+ calculateAge() 
+ createUserWithEmailและPassword() 
+storeNewUser() 
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ตำรำงท่ี 3.23 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : Post_activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post_activity 
- peopleValue:Double 
- selectedcategoryType:String 
- _imageUrl:String 
- _imageFile:File 
- _kPickerSheetHeight:Double 
- _status:PermissionStatus 
- value:String 
- file:File 
- uploading:bool 
- postId:String 
- isLoading:bool 
- _date:DateTime 
- _dateEnt:DateTime 
- _currentPosition:Position 
- _geolocator:Geolocator 
- latitude:String 
- longitude:String 
- address:String 
+ main() 
+ Homepage() 
+ _saveEven() 
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ตำรำงท่ี 3.24 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : place_service 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3.25 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : user_management 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 3.26 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : interest 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

place_service 
- streetNumber:String 
- street:String 
- city:String 
- zipCode:String 
 

user_management 
-FirebaseAuth:_firebaseAuth 
- GoogleSignIn:googleSignIn 
+ storeNewUser() 
+ getProfile() 
+ updateProfile() 
+ updateProfilePhoto() 

interest 
- title:String 
+ register() 
+ login() 
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ตำรำงท่ี 3.27 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : login 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

login 
- _email:String 
- _password:String 
- _autoValidate:bool 
- _isButtonDisabled:bool 
- _obscureText:bool 
- _isEnabled:bool 
+ intro_screen() 
+ register() 
+ signInWithEmailและPassword() 
+ updateToken() 
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ตำรำงท่ี 3.28 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : joinevent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

joinevent 
- postid:String 
- joinid:String 
- ownerID:String 
- ownerName:String 
- senderAvatar:String 
- senderName:String 
- senderUid:String 
- receiverUidjoin:String 
- requestpostid:String 
- senderEmail:String 
- status:String 
- type:String 
- createdAt:Timestamp 
- title:String 
- receiveremail:String 
+ join_notifier() 
+ EvenUserScreen() 
+ Notifica() 
+ category_card() 
+ detail_screen() 
+ EvenDetail() 
+ EventList() 
+ Homepages() 
+ Event_service() 
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ตำรำงท่ี 3.29 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : HomeFeed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HomeFeed 
- themeData:ThemeData 
- selectedCategory:Int 
- customAppTheme:CustomappTheme 
- _date:DateTime 
- scrollController:ScrollController 
- controller:AnimationController 
- opacityController:AnimationController 
- joinEvent:JoinEvent 
- _fcm:FirebaseMessaging 
- _searchController:TextEditingController 
- isExpและed:bool 
- _height:Double 
- _width:Double 
+ NavigationBar() 
+ tabsLayout() 
+ searchResultsList() 
+ getUsersPastEventStreamSnapshots() 
+ getEvenReqPosts() 
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ตำรำงท่ี 3.30 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListRecomView 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostListRecomView 
- postsrecom:Postrecom 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- interest1:String 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- opacityController:AnimationController 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ HomePage() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getEvenReqPosts() 
+ getCloudFirestore() 



46 
 

ตำรำงท่ี 3.31 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListRecom1View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostListRecom1View 
- postsrecom1:Postrecom 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- interest2:String 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- opacityController:AnimationController 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ HomePage() 
+ getCloudFirestore() 
+ getEvenReqPosts() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getlikes() 
+ unlikepost() 
+ likepost() 
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ตำรำงท่ี 3.32 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListRecom2View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostListRecom2View 
- postsrecom2:Postrecom 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- interest3:String 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- opacityController:AnimationController 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ HomePage() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getEvenReqPosts() 
+ getCloudFirestore() 
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ตำรำงท่ี 3.33 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListRecom3View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostListRecom3View 
- postsrecom3:Postrecom 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- interest4:String 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- opacityController:AnimationController 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ HomePage() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getEvenReqPosts() 
+ getCloudFirestore() 
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ตำรำงท่ี 3.34 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListRecom4View 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostListRecom4View 
- postsrecom4:Postrecom 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- interest5:String 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- opacityController:AnimationController 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ HomePage() 
+ likepost() 
+ getCloudFirestore() 
+ getEvenReqPosts() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getlikes() 
+ unlikepost() 
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ตำรำงท่ี 3.35 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : AuthService 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AuthService 
-FirebaseAuth:_firebaseAuth 
- GoogleSignIn:googleSignIn 
+ getCurrentUID() 
+ getCurrentEmail() 
+ getCurrentUser() 
+ createUserWithEmailและPas 
email, password,) 
+ signInWithEmailและPasswo 
+ signOut() 
+ sendPasswordResetEmail() 
+ signupWithGoogle() 
+ signInWithGoogleV1() 
+ updateToken() 
+ signOutGoogle() 
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ตำรำงท่ี 3.36 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostListView 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PostListView 
- posts:Post 
- postNotifier:PostNotifier 
- joinEvent:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- customAppTheme:CustomAppTheme 
- myuid:var 
- numreq:Int 
- totalreq:var 
- otheremail:var 
- arr:var 
- liked:bool 
- totallike:Int 
- mylikes:Int 
- mypostid:var 
+ EventList() 
+ HomePage() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getEvenReqPosts() 
+ getCloudFirestore() 
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ตำรำงท่ี 3.37 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsV1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsV1 
- postsrecom:Postrecom 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest1:String 
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ตำรำงท่ี 3.37 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsV1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ _getAutoId() 
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ตำรำงท่ี 3.38 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom1V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsRecom1V1 
- postsrecom1:Postrecom1 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest2:String 
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ตำรำงท่ี 3.38 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom1V1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ _getAutoId() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ sendmyeventreq() 
+ eventreq() 
+ retractrequest() 
+ getRequestStatus() 
+ deletmypost() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ getToken() 
+ setinterest() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ getlikes() 
+ unlikepost() 
+ likepost() 
+ fetchและSetList() 

+ getcomment() 
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ตำรำงท่ี 3.39 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom2V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsRecom2V1 
- postsrecom2:Postrecom2 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest3:String 
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ตำรำงท่ี 3.39 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom2V1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 

+ _getAutoId() 
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ตำรำงท่ี 3.40 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom2V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsRecom2V1 
- postsrecom2:Postrecom2 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest3:String 
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ตำรำงท่ี 3.40 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom2V1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 

+ _getAutoId() 
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ตำรำงท่ี 3.41 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom3V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsRecom3V1 
- postsrecom3:Postrecom3 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest4:String 
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ตำรำงท่ี 3.41 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom3V1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ _getAutoId() 
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ตำรำงท่ี 3.42 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom4V1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsRecom4V1 
- postsrecom4:Postrecom4 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
- interest5:String 
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ตำรำงท่ี 3.42 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsRecom4V1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 

+ _getAutoId() 
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ตำรำงท่ี 3.43 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsV1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PostDetailsV1 
- postDetails:Post 
- userData:UserDataProfile 
- joinEvent1:JoinEvent 
- themeData:ThemeData 
- infoHeight:Double 
- opacity1:Double 
- opacity2:Double 
- opacity3:Double 
- str:var 
- totallike:Int 
- liked:bool 
- mylikes:Int 
- startIndex:var 
- endIndex:var 
- start:var 
- end:var 
- acceptedrequest:bool 
- sentrequest:bool 
- checkpostidEvent:var 
- checksenderUid:var 
- checktype:var 
- mypostid:var 
- joinid:var 
- mypostuid:var 
- joinid:var 
- myuid:var 
- uidpost:var 
- mycategory:var 
- otheremail:var 
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ตำรำงท่ี 3.43 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : PostDetailsV1 (ต่อ) 
+ EventLiesRecom() 
+ sendcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ sendcomment() 
+ getcomment() 
+ fetchและSetList() 
+ likepost() 
+ unlikepost() 
+ getlikes() 
+ checkInternetConnectivity() 
+ setinterest() 
+ getToken() 
+ getCloudFirestoreJoinEvent() 
+ deletmypost() 
+ getRequestStatus() 
+ retractrequest() 
+ eventreq() 
+ sendmyeventreq() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ getDataFromJoinEvent() 
+ _getAutoId() 
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3.7 โครงสร้างของข้อมูลใน NoSQL Database 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 โครงสร้ำงของขอ้มูล (NoSQL Structure) 
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ตำรำงท่ี 3.44 USER_DATA 
name Description Data Type 

Listinterest ควำมสนใจของUser Array 
email อีเมล ์ String 
name ช่ือผูใ้ช ้ String 
phofilephoto รูปภำพผูใ้ช ้ String 
createAt สร้ำงวนัท่ี Timestamp 
token token String 

 
ตำรำงท่ี 3.45 BANNERADS 

name Description Data Type 
bannerAD โฆษณำ  String 
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ตำรำงท่ี 3.46 POSTS 
name Description Data Type 

Numpeople จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม Int 
address สถำนท่ีกิจกรรม String 
category หมวดหมู่ String 
createAt วนัท่ีสร้ำง Timestamp 
description รำยละเอียดกิจกรรม String 
emailuser อีเมล ์ String 
entdateTime วนัท่ีหมดกิจกรรม Timestamp 
gender เพศ String 
image รูปภำพกิจกรรม String 
name ช่ือกิจกรรม String 
place สถำนท่ีกิจกรรม String 
postbyimage โพสโดยรูป String 
postbyname โพสโดยช่ือ String 
postid ไอดีของโพส String 
startdateTime วนัท่ีเร่ิมกิจกรรม Timestamp 
Uid Uid String 
updateAt เวลำท่ีอพัเดท Timestamp 
like ไลค ์ Int 
email อีเมล ์ String 
likes จ ำนวนไลค ์ Int 
commentbyname ช่ือผูแ้สดงควำมคิดเห็น String 
commentbyprofilePhoto รูปผูแ้สดงควำมคิดเห็น String 
commentid ไอดีของควำมคิดเห็น String 
createdAt แสดงควำมคิดเห็นวนัท่ี เวลำ String 
mesg ขอ้ควำมคิดเห็น String 
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ตำรำงท่ี 3.47 JOINEVENLIST 
name Description Data Type 

createAt สร้ำงวนัท่ี Timestamp 
joinid ไอดีของjoin String 
ownerID เจำ้ของไอดี String 
ownerName เจำ้ของช่ือ String 
postid ไอดีของโพส String 
receiverUidjoin uidผูรั้บของjoin String 
receiveremail emailผูรั้บของjoin String 
requestpostid โพสดีท่ีส่งค ำขอ String 
senderAvatar รูปคนส่ง String 
senderEmail อีเมลค์นส่ง String 
senderName ช่ือคนส่ง String 
senderUid Uidคนส่ง String 
status สถำนะกิจกรรม String 

 
ตำรำงท่ี 3.48 MYJOINEVENLIST 

name Description Data Type 
createAt สร้ำงวนัท่ี Timestamp 
joinid ไอดีของjoin String 
ownerID เจำ้ของไอดี String 
ownerName เจำ้ของช่ือ String 
postid ไอดีของโพส String 
receiverUidjoin uidผูรั้บของjoin String 
receiveremail emailผูรั้บของjoin String 
requestpostid โพสดีท่ีส่งค ำขอ String 
senderAvatar รูปคนส่ง String 
senderEmail อีเมลค์นส่ง String 
senderName ช่ือคนส่ง String 
senderUid Uidคนส่ง String 
status สถำนะกิจกรรม String 
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บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 

4.1 โครงสร้างของแอปพลเิคชนั (Application Structure Map) 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของแอปพลิเคชนั We Invited
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ตารางท่ี 4.1 ค าอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างแอปพลิเคชนั We Invited 

หน้าจอ ค าอธิบายรายละเอยีด 
Login (login.dart) การเขา้สู่ระบบเพื่อยนืยนัตวัตน  
Register (register.dart) การลงทะเบียน เพื่อเขา้ใชง้านระบบ  
Favorite (Favorite.dart) เม่ือลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่ระบบส าเร็จ ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการเลือก

ประเภทกิจกรรมท่ีตนเองสนใจหรือช่ืนชอบ 5 รายการ 
Feed (Feed.dart) ระบบจะแสดงกิจกรรมทั้งหมดท่ีผูส้ร้างกิจกรรมไดส้ร้างกิจกรรม

ส าเร็จ และระบบจะแสดงกิจกรรมแนะน าจากการเลือกประเภท
กิจกรรม 5 รายการของผูใ้ช ้เม่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดถู้กใจกิจกรรม 
ระบบจะแสดงกิจกรรมแนะน า Popular จากกิจกรรมท่ีมีจ านวน
การถูกใจมาก โดยเรียงจากถูกใจมากไปนอ้ย 

Create Activity (create.dart) การสร้างกิจกรรม โดยขอ้มูลท่ีตอ้งระบุมีดงัน้ี 
- รูปกิจกรรม 
- ช่ือกิจกรรม 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- ช่วงอายผุูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- เพศ 
- วนัท่ีเร่ิมและวนัท่ีส้ินสุดกิจกรรม 
- เวลา 
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม 

Activity Detail 
(detailpost.dart) 

แสดงรายละเอียดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- รูปกิจกรรม 
- ช่ือกิจกรรม 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- ช่วงอายผุูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- เพศ 
- วนัท่ีเร่ิมและวนัท่ีส้ินสุดกิจกรรม 
- เวลา 
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม 
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โดยท่ีผูใ้ชง้านสามารถขอเขา้ร่วมกิจกรรมได้ 
Edit Activity (edit.dart) การแกไ้ขกิจกรรม ผูส้ร้างกิจกรรมสามารถแกไ้ขกิจกรรมท่ีตนเอง

สร้างไดเ้ท่านั้น โดยขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ขไดมี้ดงัน้ี 
- รูปกิจกรรม 
- ช่ือกิจกรรม 
- รายละเอียดกิจกรรม 
- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- ช่วงอายผุูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
- เพศ 
- วนัท่ีเร่ิมและวนัท่ีส้ินสุดกิจกรรม 
- เวลา 
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม 

Delete Activity (delete.dart) การลบกิจกรรม ผูส้ร้างกิจกรรมสามารถลบกิจกรรมท่ีตนเองสร้าง
ไดเ้ท่านั้น 

Join Activity (join.dart) การเขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งค าขอเขา้ร่วม
กิจกรรม 

Category (category.dart) การคน้หากิจกรรมดว้ยหมวดหมู่หรือประเภทกิจกรรม โดยมี
หมวดหมู่ทั้งหมด ดงัน้ี 

- Sport 
- Education 
- Food & Drink 
- Games 
- Nature & Park 
- Party 
- Shopping 
- Health 
- Business 
- Other 

Activity 
Category(showactivity.dart) 

แสดงกิจกรรมจากการคน้หากิจกรรมจากหมวดหมู่หรือประเภท
กิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

Notification (notification.dart) แสดงการแจง้เตือนเม่ือมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งค าขอเขา้ร่วม
กิจกรรมถึงผูส้ร้างกิจกรรมนั้นๆ 
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Accept/Decline Activity 
(accept.dart) 

การยอมรับหรือปฏิเสธค าขอเขา้ร่วมกิจกรรม โดยผูส้ร้างกิจกรรม 

Profile (profile.dart) แสดงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 
Edit Profile (editprofile.dart) การจดัการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ขมีดงัน้ี 

- รูปภาพ 
- ช่ือผูใ้ชง้าน 
- เบอร์โทรศพัท ์
- เพศ 
- วนัท่ีเกิด 

 
4.2 ระบบแนะน ากจิกรรมตามความชอบของแต่ละบุคคล (Personalized Recommendation) 

แอปพลิเคชัน We Invited มีระบบแนะน ากิจกรรมตามความชอบของแต่ละบุคคล โดย
ระบบจะแนะน ากิจกรรมจากประเภทกิจกรรมท่ีผูใ้ช้ไดก้  าหนดไวเ้ม่ือท าการลงทะเบียนเขา้ใช้งาน
คร้ังแรก จ านวน 5 รายการ และยงัมีระบบแนะน ากิจกรรมจากการกดถูกใจกิจจกรรม โดยระบบจะ
เลือกกิจกรรมท่ีมีผูใ้ชก้ดถูกใจมากท่ีสุด ซ่ึงจะแสดงในส่วนของ Population จ านวน 5 ล าดบัเช่นกนั 

 
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design) 

แอปพลิเคชัน  We Invited ท าหน้า ท่ี เป็นตัวกลางส าหรับกลุ่มคนท่ีต้องการแบ่งปัน
ประสบการณ์และคน้หาเพื่อนท่ีช่ืนชอบการท ากิจกรรมเหมือนๆ กนั ในการออกแบบส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช้นั้นจะยึดหลกัการ UX/UI เป็นหลกั โดยค านึงถึงความพึงพอใจและการใช้งานท่ีง่ายต่อผูใ้ช้ 
ดว้ยการออกแบบท่ีเรียบง่าย โดยผูใ้ช้สามารถใช้งานระบบไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้นรูปแบบ ตวัอกัษร 
การจดัวางต าแหน่งออบเจ็กตต่์างๆ จะเป็นท่ีคุน้เคยของผูใ้ชอ้ยูแ่ลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.2 ไอค่อนของแอปพลิเคชนั We Invited 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้ Welcome 

 

จากรูปท่ี 4.3 หนา้ Welcome เป็นหนา้แรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั ในหนา้จอน้ีจะ
แสดงขอ้ความตอ้นรับผูใ้ช ้และแสดงสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเหมือนตวัแทนประเภทของกิจกรรมต่างๆ อยู่
กลางหน้าจอ และดา้นล่างของหน้าจอประกอบดว้ยปุ่ ม 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Sign in ส าหรับท าการลงช่ือ
เขา้ใช้งานซ่ึงผูใ้ช้จะต้องมีบัญชีรายช่ืออยู่แล้ว แต่ถา้เป็นผูใ้ช้รายใหม่จะมีปุ่ ม  Create an account 
ส าหรับท าการสร้างบญัชีรายช่ือใหม่ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้เขา้สู่ระบบ 
 

จากรูปท่ี 4.4 หน้าเขา้สู่ระบบ ในหน้าจอน้ีจะแสดงขอ้ความเพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าเขา้สู่
ระบบแอปพลิเคชนั ดา้นล่างมีช่องส าหรับป้อนขอ้มูล อีเมลแ์ละรหสัผา่น และถดัมาของช่องส าหรับ
ป้อนขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Sign in ส าหรับลงทะเบียนผูใ้ชง้านเม่ือกรอกขอ้มูลเสร็จส้ิน 
ปุ่ ม Sign in with Google ส าหรับลงทะเบียนผูใ้ช้งานดว้ย บญัชี Google และปุ่ ม Forgot password? 
ส าหรับผูใ้ชท่ี้ลืมรหสัผา่น 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ลงทะเบียนผูใ้ชง้านใหม่ 

 

จากรูปท่ี 4.5 หน้าลงทะเบียนส าหรับผใ้ช้รายใหม่ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการยืนยนัตวัตน
ส าหรับเขา้ใชง้านระบบ ดา้นล่างจะมีปุ่ ม Sign in with Google ส าหรับลงทะเบียนผูใ้ชง้านดว้ย บญัชี 
Google ถดัมามีช่องส าหรับกรอกขอ้มูลประเภทกิจกรรมท่ีชอบ 5 รายการ ดงัน้ี ช่ือผูใ้ช้งาน อีเมล 
รหสัผา่น เบอร์โทรศพัท ์และวนัท่ีเกิด โดยมีช่ือและเง่ือนไขก ากบัช่องส าหรับกรอกขอ้มูลตามล าดบั 
และปุ่ ม Next Step ส าหรับเขา้สู่ขั้นตอนการลงทะเบียนถดัไป  
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รูปท่ี 4.6 หนา้เลือกประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม 
 

จากรูปท่ี 4.6 หนา้เลือกประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม ในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้ความหัวขอ้
เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าเลือกประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม มีประเภทจ านวน 10 ประเภท ดังน้ี 
Sport , Education , Food & Drink , Games , Nature & Park , Party , Shopping , Health , Business  
และ Other โดยผูใ้ช้งานเลือกประเภทหรือหมวดหมู่ กิจกรรมท่ีช่ืนชอบหรือท่ีตอ้งการเขา้ร่วมท า
กิจกรรม จ านวน 5 รายการ และปุ่ ม Submit ส าหรับยนืยนัการลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 



78 
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้ Feed แสดงกิจกรรมหลกั 

 

จากรูปท่ี 4.7 หน้า Feed แสดงกิจกรรมหลกั ในหน้าจอน้ีประกอบด้วยเน้ือหา (Contents) 
ต่อไปน้ี 

- วนัท่ีปัจจุบนั  
- โลโกข้องแอปพลิเคชนั We Invited  
- รูปโปรไฟลผ์ูใ้ชง้าน  
- Banner ในอนาคตจะเป็นพื้นท่ีส าหรับโฆษณา 
- การคน้หากิจกกรรม  
- โพส์กิจกกรมท่ีไดรั้บการแนะน าจากอนัดบัการถูกใจ  
- แสดงโพส์กิจกรรมทั้งหมด 
- การแนะน ากิจกรรมตามประเภทของกิจกรรมท่ีผูใ้ชช่ื้นชอบ จ านวน 5 รายการ  
- ปุ่ มสีม่วงมีสัญลกัษณ์บวกตรงกลางเป็นปุ่ มสร้างกิจกรรม 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ Create Activity 

 

จากรูปท่ี 4.8 หน้า Create Activity ส าหรับสร้างกิจกรรม ในหน้าจอน้ีจะแสดงข้อความ
หัวข้อเพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าสร้างกิจกรรม ถัดมาจะมีสัญลักษณ์กล้องส าหรับผูใ้ช้งานน ารูป
กิจกรรมมาใส่ ต่อมาจะเป็นการแสดงรูปภาพกิจกรรมท่ีผูใ้ช้ตอ้งการน าเสนอ และมีปุ่ ม Change 
Image ส าหรับผูใ้ช้งานท่ีต้องการเปล่ียนรูปภาพกิจกรรม และผูส้ร้างกิจกรรมจะตองก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี ช่ือกิจกรรม ค าอธิบายกิจกรรม จ านวนคนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม ช่วงอายุ
ท่ี วนัท่ีกิจกรรมเร่ิมตน้ ช่วงเวลา สถานท่ีท ากิจกรรม วนัท่ีกิจกรรมส้ินสุด เพศท่ีตอ้งการให้เขา้ร่วม
กิจกรรม และประเภทของกิจกรรม และปุ่ ม Post ส าหรับยนืยนัการสร้างกิจกรรม 
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รูปท่ี 4.9 หนา้ Activity Detail 

 

จากรูปท่ี 4.9 หนา้ Activity Detail ส าหรับแสดงรายละเอียดกิจกรรม ในหนา้จอน้ีจะแสดง
ปุ่ มยอ้นกลบับนดา้นซ้ายขอหนา้จอ ส่วนดา้นขวาคือสัญลกัษณ์ตวัเลือกเพิ่มเติมซ่ึงประกอบไปดว้ย 
2 ตวัเลือก คือ แกไ้ขกิจกรรมและลบกิจกรรม ต่อมาจะแสดงรูปภาพของกิจกรรม ช่ือของกิจกรรม  
ปุ่ มสัญลกัษณ์หัวใจ ส าหรับให้ผูใ้ช้งานกดถูกใจกิจกรรมนั้นได้ และจะเป็นรายละเอียดกิจกรรม
ต่างๆ มีจ านวน 9 รายการ ดังน้ี วนัท่ีกิจกรรมส้ินสุด รายละเอียดกิจกรรม รูปโปรไฟล์ผูส้ร้าง
กิจกรรม ช่ือผูส้ร้างกิจกรรม เพศของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จ านวนคนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม ช่วง
อายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม สถานท่ีท ากิจกรรม ประเภทของกิจกรรม และปุ่ ม Join ส าหรับส่งค าขอเขา้
ร่วมกิจกรรมไปยงัผูส้ร้างกิจกรรม 
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รูปท่ี 4.10 หนา้ Edit Event 

 

จากรูปท่ี 4.10 หนา้ Edit Event ส าหรับแกไ้ขกิจกรรมโดยผูส้ร้างกิจกรรมนั้นๆ ในหนา้จอน้ี
จะแสดงขอ้ความหัวขอ้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหนา้แกไ้ขกิจกรรม จะมีสัญลกัษณ์กลอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน
น ารูปกิจกรรมมาใส่ ต่อมาจะเป็นการแสดงรูปภาพกิจกรรม ปุ่ ม Change Image ส าหรับผูใ้ช้งานท่ี
ตอ้งการเปล่ียนรูปภาพกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี ช่ือกิจกรรม ค าอธิบายกิจกรรม จ านวน
คนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม ช่วงอายุท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม วนัท่ีกิจกรรมเร่ิมตน้ ช่วงเวลา สถานท่ีท า
กิจกรรม เลือกวนัท่ีกิจกรรมส้ินสุด เลือกเพศท่ีตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรม เลือกประเภทกิจกรรม และ 
ปุ่ ม Edit ส าหรับยนืยนัการแกไ้ขกิจกรรม 



82 
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้ Delete 

 

จากรูปท่ี 4.11 หน้า Delete ส าหรับยืนยนัการลบกิจกรรมโดยผูส้ร้างกิจกรรมนั้นๆ ใน
หน้าจอน้ีจะแสดงสัญลกัษณ์ตกใจเพื่อให้ผูใ้ช้ได้ทบทวนว่าต้องการลบกิจกรรมออกจากระบบ
หรือไม่ พร้อมมีขอ้ความ Delete ถา้ผูใ้ชต้อ้งการลบกิจกรรมนั้นจริงก็เพียงกดท่ีปุ่ ม Delete  
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รูปท่ี 4.12 หนา้ Join Activity 

 

จากรูปท่ี 4.12 หน้า Join Activity ส าหรับให้ผูใ้ช้คนอ่ืนๆ ส่งค าขอเข้าร่วมกิจกรรม ใน
หนา้จอน้ีจะแสดงขอ้ความหัวขอ้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหนา้ส่งค าขอ และขอ้ความอธิบาย ต่อมาจะเป็น
โปรไฟล์ของผูส่้งค าขอเขา้ร่วมกิจกรรม สัญลกัษณ์ส่งถึง โปรไฟล์ผูส้ร้างกิจกรรม และปุ่ ม Join 
ส าหรับส่งค าขอเขา้ร่วมกิจกรรมไปยงัผูส้ร้างกิจกรรมนั้นๆ 
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รูปท่ี 4.13 หนา้ Category คน้หากิจกรรมดว้ยประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม 

 

จากรูปท่ี 4.13 หนา้ Category คน้หากิจกรรมดว้ยประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม ในหนา้จอ
น้ีจะแสดงขอ้ความหัวขอ้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าคน้กิจกรรมดว้ยประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม 
ต่อมาจะแสดง สัญลกัษณ์ของประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม ทั้ง 10 ประเภท ดงัน้ี Sport , Education 
, Food & Drink , Games , Nature & Park , Party , Shopping , Health , Business และ Other 
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รูปท่ี 4.14 หนา้ Category Activity แสดงกิจกรรมท่ีคน้หากิจกรรมดว้ยประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม 
 

จากรูปท่ี 4.14 หน้า Category Activity แสดงกิจกรรมท่ีค้นหากิจกรรมด้วยประเภทหรือ
หมวดหมู่กิจกรรม ในหน้าจอน้ีจะแสดงขอ้ความหัวขอ้หมวดหมู่กิจกรรมเพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้า
แสดงกิจกรรมท่ีคน้หากิจกรรมดว้ยประเภทหรือหมวดหมู่กิจกรรม และจะแสดงรายการกิจกรรมตาม
หมวดหมู่หรือประเภทกิจกรรมท่ีคน้หา 
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รูปท่ี 4.15 หนา้ Notifications แจง้เตือนค าขอเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

จากรูปท่ี 4.15 หน้า Notifications ระบบจะแจ้งเตือนค าขอเข้าร่วมกิจกรรมไปยงัผู ้สร้าง
กิจกรรมนั้นๆ ในหน้าจอน้ีจะแสดงขอ้ความเพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าแจง้เตือนค าขอเขา้ร่วมกิจกรรม 
ถดัมาหวัขอ้ ค าขอเขา้ร่วม จะแสดงโปรไฟล์และช่ือของผูส่้งค าขอเขา้ร่วมกิจกรรม ช่ือกิจกรรมท่ีขอเขา้
ร่วม ถดัมาคือปุ่ ม 2 ปุ่ ม ประกอบดว้ย ปุ่ ม Accept ส าหรับตอบรับค าขอเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ และปุ่ ม 
Decline ส าหรับปฏิเสธค าขอเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ และยงัแสดงรายการกิจกรรมท่ีได้ส่งค าขอเขา้ร่วม
ไวด้ว้ย โดยจะแสดง รูปภาพกิจกรรมท่ีและช่ือกิจกรรมท่ีส่งค าขอเขา้ร่วม และสถานะ ส าหรับแสดง
สถานะการส่งค าขอเขา้ร่วมกิจกรรมวา่ไดรั้บการตอบรับหรือไม ่
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รูปท่ี 4.16 หนา้ Profile ของผูใ้ชง้าน 

 
จากรูปท่ี 4.16 หนา้ Profile จะแสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน ในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้ความ

เพื่อบ่งบอกว่าเป็นหนา้โปรไฟลข์องผูใ้ชง้าน ต่อมาจะแสดงรูปภาพโปรไฟลผ์ูใ้ชง้าน ช่ือผูใ้ชง้านและ
อีเมลผูใ้ชง้าน ปุ่ ม My Account ส าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน และปุ่ ม Log Out 
ส าหรับออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.17 หนา้ Edit Profile 

 
จากรูปท่ี 4.17 หนา้ Edit Profile ส าหรับให้ผูใ้ช้แกไ้ขขอ้มูลของตนเอง ในหนา้จอน้ีจะแสดง

ขอ้ความเพื่อบ่งบอกว่าเป็นหน้าแกไ้ขโปรไฟลผ์ูใ้ชง้าน ต่อมาจะมีปุ่ ม Save ส าหรับบนัทึกการแกไ้ข
ข้อมูล รายละเอียดท่ีแสดงบนหน้าจอ ประกอบด้วย รูปภาพโปรไฟล์ผู ้ของใช้งาน ปุ่ ม Edit photo 
ส าหรับแกไ้ขรูปภาพโปรไฟล ์และรายละเอียดท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้ประกอบดว้ย ช่ือผูใ้ชง้าน 
อีเมล เบอร์โทรศพัท์ วนัท่ีเกิด เพศ ประเทศ และขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ขไดจ้ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ 
ช่ือผูใ้ชง้าน เบอร์โทรศพัท ์วนัท่ีเกิด และเพศ 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

จากการพฒันาแอปพลิเคชนั We Invited ท าให้เกิดสังคมออนไลน์ ส าหรับคนรักกิจกรรม 
อีกแหล่งหน่ึงท่ีเป็นส่ือกลางในการเพิ่มโอกาสในการน าพากลุ่มคนท่ีมีความช่ืนชอบกิจกรรมมา
รวมตัวกันท ากิจกรรม ถ้าเราเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันหรือเว็บท่ีเป็นสังคมออนไลน์ เช่น  
Facebook แอปพลิเคชัน We Invited จะเป็นแอปพลิเคชันท่ีสร้างกิจกรรมและสามารถนัดท า
กิจกรรมโดยเฉพาะทางมากกว่า และยงัก่อให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ และสามารถคน้หาประสบการณ์
ผ่านสังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนัท่ีมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช่ือไวรัส Covid-19 ท าให้ผูค้นไม่สามารถออกมาท ากิจกรรมขา้งนอกได้อย่างเช่นท่ีเคย
ท า แต่แอปพลิเคชนั We Invited สามารถนดัท ากิจกรรมออนไลน์ได้ หรือสามารถนดัเท่ียวทิพยไ์ด ้
เช่น การนดัดูหนงัออนไลน์พร้อมกนั หรือ นดัสอนการบา้นออนไลน์ได ้เป็นตน้ 

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

 5.2.1 ผูใ้ชส้ามารถสร้างกิจกรรมท่ีตอ้งการหาเพื่อนร่วมท ากิจกรรมได ้

 5.2.2 ผูใ้ชส้ามารถเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีตนเองสนใจได ้

 5.2.3 ผูใ้ชง้านจะไดแ้ลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีสนใจร่วมกนั เก่ียวกบักิจกรรม เร่ืองราว หรือ 

รูปภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพได ้

 5.2.4 ผูใ้ชง้านไดท้ ากิจกรรมใหม่ๆ ท่ีอยากจะท าแต่อาจไม่มีโอกาสท่ีจะไดท้ า 

 5.2.5      เป็นสังคมออนไลน์ท่ีมีความเฉพาะตวั มุ่งเนน้การท ากิจกรรม 
 5.2.6      ท าใหค้นท่ีไม่มีเพื่อนสามารถมาหาเพื่อนในแอปพลิเคชนั We Invited ได ้ซ่ึง 

อาจจะเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะลดจ านวนผูป่้ายดว้ยโรคซึมเศร้าได้ 
5.2.7     สามารถน าแอปพลิเคชนั We Invited ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รได ้เช่น มหาวิทยาลยั 

สามารถน าไปใชเ้พื่อน าเสนอกิจกรรมแก่นกัศึกษา และบนัทึกการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา เพื่อไปท าเป็นสมุดพกกิจกรรมได ้เป็นตน้ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรมีการพฒันาฟังชนัการท างานเพิ่มเติม ดงัน้ี 

5.3.1    พฒันาระบบการแนะน ากิจกรรมท่ีตรงกบัความชอบหรือความตอ้งการผูใ้ชใ้หมี้ 

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกใช้อลักอริทึมใหม่ๆ หรือมีการเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เพิ่มขึ้น เป็นตน้ 

5.3.2    ปรับปรุงใหก้ารปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลมีความเรียลไทม ์(Real Time) ท่ีรวดเร็วยิง่ขึ้น  
ระหวา่ง Firebase และฝ่ังแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ 

 5.3.3    มีระบบกรองกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
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