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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
Social Network เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นความสนใจ
ร่ วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ เรื่ องราว ภาพ เพื่อสร้างเครื อข่ายสังคมหรื อความสัมพันธ์ใน
สังคม ระหว่างผูใ้ ช้กบั บุคคลหรื อกลุ่มบุคคล ดังนั้นสังคมปั จจุบนั จึงมี เครื อข่ายสังคมที่ เชื่ อมโยง
ข้อมูลกันในสังคมเครื อข่าย โดยมีบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นเครื่ องมือทางเทคโนโลยี
ในปัจจุบนั การทากิจกรรมที่ชอบ เป็ นความชอบส่ วนบุคคล เช่น การออกกาลังกาย ดูหนัง
ท่องเทียว ทานอาหาร บางครั้งกิจกรรมที่เราชอบทาเพื่อนของเราอาจจะปฎิเสธหรื อรู ้สึกไม่ชอบทา
กิจกรรมนั้นด้วย จึงเป็ นสาเหตุที่ตอ้ งไปทากิจกรรมคนเดียว ซึ่ งบางกิจกรรมไม่สามารถทาคนเดียว
ได้ เช่น การตีแบต การเล่นฟุตบอล เป็ นต้น แต่ถา้ หากมีแอปพลิเคชัน่ หรื อสื่ อที่สามารถเป็ นตัวกลาง
เชื่อมโยงผูค้ นมาสร้างกิจกรรมหรื อเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
ของแต่ละคน เช่น อยากทากิจกรรมอะไร ที่ไหน วันที่และเวลาในกิจกรรมนั้นๆ เป็ นต้น สื่ อกลางจะ
สร้างโอกาสให้ผทู ้ ี่ชอบทากิจกรรมเหมือนกันหรื อมีความต้องการเหมือนกันหรื อคล้ายกันมาพบกัน
และทาความรู้จกั กันได้
ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชัน We Invited สาหรับเป็ นสื่ อกลางให้
ค้นหาเพื่อนที่ชอบทากิจกรรมเหมือนกัน เกิดเป็ นสังคมออนไลน์แหล่งใหม่สาหรับคนที่ชอบทา
กิจกรรม หรื อเป็ นการสร้างโอกาสให้ได้คน้ พบกิจกรรมใหม่ๆ ให้พบประเพื่อนใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์
เดียวกัน และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นที่สนใจร่ วมกัน เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ องราว ภาพ เพื่อสร้าง
มิตรภาพใหม่ โดยแอปพลิเคชันที่คณะผูจ้ ดั ทาพัฒนาเป็ นแบบครอสแพลตฟอร์ ม (Cross Platform
Application) สามารถทางานได้ท้ งั บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS)
ผูใ้ ช้สามารถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ร้ างกิ จกรรมและผูเ้ ข้า ร่ วมกิ จกรรม ร่ วมถึ งแสดงความคิ ดเห็ น โพสต์
เรื่ องราวและรู ปภาพของกิจกรรม นอกจากนี้ระบบยังสามารถแนะนากิจกรรมตามความชื่นชอบของ
ผูใ้ ช้แต่ละคน (Personalize Recommendation) ได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญานิพนธ์
เพื่ อพัฒนาแอปพลิ เคชัน We Invited ส าหรั บเป็ นสังคมออนไลน์ส าหรั บผูท้ ี่ ชื่ นชอบทา
กิจกรรม และหาเพื่อนร่ วมกิจกรรม
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1.3 ขอบเขตปริญญานิพนธ์
1.3.1 พัฒ นาเป็ นโมบายแอปพลิ เ คชั น แบบครอสแพลตฟอร์ ม (Cross Platform Mobile
Application)
1.3.2 บริ หารจัดการข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรม NoSQL Database
1.3.3 ผูใ้ ช้เป็ นได้ท้ งั ผูร้ ่ วมกิจกรรและผูส้ ร้างกิจกรรม โดยมีฟังก์ชนั การทางานดังนี้
1.3.3.1 ลงทะเบี ย นใช้ ง านครั้ งแรกด้ ว ยอี เ มล์ (Email Address) และรหั ส ผ่ า น
(Password)
1.3.3.2 จัด การข้อ มู ล ส่ ว นตัว ได้ โดยข้อ มู ล ส่ ว นตัว ประกอบด้ว ย ชื่ อ ผู ้ใ ช้ เบอร์
โทรศัพท์ วันที่เกิด เพศ เป็ นต้น
1.3.3.3 ในการเข้าสู่ ระบบครั้งแรก จะต้องเลือกประเภทของกิจกรรมที่ชอบจานวน 5
รายการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการแนะนากิจกรรมแก่ผใู ้ ช้แต่ละคน
1.3.3.4 สามารถค้น หากิ จ กรรมที่ ต้อ งการได้ จากชื่ อ กิ จ กรรม หรื อ ประเภทของ
กิจกรรม
1.3.3.5 สามารถสร้ า งกิจกรรมได้โดย ระบุชื่ อกิ จกรรม ประเภทกิ จกรรม วันที่ เริ่ ม
กิจกรรม วันที่สิ้นสุ ดกิจกรรม ช่วงเวลา รู ปภาพกิจกรรม สถานที่จดั กิจกรรม
จานวนผูเ้ ข้าร่ วมที่ตอ้ งการ ช่วงอายุและเพศของผูท้ ี่จะเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3.3.6 สามารถแก้ไขข้อมูลกิจกรรมที่ตนสร้างได้
1.3.3.7 สามารถลบกิจกรรมที่ตนสร้างได้
1.3.3.8 สามารถตอบรับหรื อปฏิเสธผูข้ อเข้าร่ วมกิจกรรมได้
1.3.3.9 สามารถกดเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมถึงยกเลิกการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เลือก
ได้
1.3.3.10 สามารถดูกิจกรรมที่ อยู่ในระบบได้ โดยทาการเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ ของ
ผูใ้ ช้น้ นั ๆ
1.3.3.11 สามารถเข้าดูและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่ตนเข้าร่ วมได้
1.3.3.12 สามารถกดถูกใจกิจกรรมได้
1.3.4 มีระบบแจ้งเตือน (Notification) การส่งคาขอเข้าร่ วมกิจกรรมไปยังผูส้ ร้างกิจกรรม
1.3.5 ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการคลิกเข้าดูกิจกรรมของผูใ้ ช้เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการแนะนา
กิจกรรม
1.3.6 ระบบแนะน ากิ จ กรรมผู ้ใ ช้ ต ามความชอบ (Personalized Recommendation) โดย
พิจารณาจาก
1.3.6.1 จากจานวนการกดถูกใจและคลิกเข้าดูกิจกรรม
1.3.6.2 จากความชอบของผูใ้ ช้จากที่เลือกไว้ในประวัติส่วนตัว โดยจะแสดง 5 ลาดับ
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1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

เพิ่มโอกาสในการนาพากลุ่มคนที่มีความชื่นชอบกิจกรรมมารวมตัวกันทากิจกรรม
เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างมิตรภาพใหม่
ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็ นแหล่งพบปะแบบออนไลน์
ผูใ้ ช้สามารถค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

1.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานปริญญานิพนธ์
1.5.1 การรวบรวมความต้ องการและการศึกษาข้ อมูล (Detailed Study)
รวบรวมความต้องการโดยมีการประชุมร่ วมกันระหว่างคณะผูจ้ ดั ทา และอาจารย์ที่
ปรึ กษา และได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันที่สามารถนัดทากิจกรรมกันได้ ซึ่งได้สืบค้นและศึกษา
ข้อมูล รวมรวมปั ญหาต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้กบั ระบบ และคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาเกี่ย วกับ
เทคโนโลยี เครื่ องมือที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม
แบบ Cross Platform เป็ นต้น
นอกจากนี้ ท าการศึ ก ษาค้น คว้า เกี่ ย วกับ ระบบแนะน าอัจ ฉริ ย ะ (Recommendation
System) ถึงหลักการทางาน อัลกอริ ทึมที่ใช้ ตัวแปรที่จะนามาใช้เป็ นตัวกาหนดความชอบของ
แต่ละคน
1.5.2 การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา มาทาการวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อกาหนดขอบเขตของระบบและฟังก์ชนั การทางาน โดยนาเสนอผ่านแผนภาพไดอะแกรมต่างๆ
ได้แ ก่ Use Case Diagram แสดงภาพรวมฟั ง ก์ ชัน การท างานทั้ง หมด Sequence Diagram แสดง
ขั้นตอนการทางานของฟั งก์ชนั Class Diagram แสดงองค์ประกอบคลาส และ Data Structure Tree
แสดงโครงสร้างของฐานข้อมูล NoSQL
วิเคราะห์อลั กอริ ทึมที่จะนามาใช้ในระบบแนะนาตามความชอบของแต่ละบุคคคล
โดยได้ก าหนดให้ผูใ้ ช้ก าหนดประเภทของกิ จกรรมที่ ต นเองชอบจานวน 5 รายการ ตั้ง แต่ ก าร
ลงทะเบียนเข้าใช้งานครั้งแรก และใช้การนับความถี่ของจานวนคลิกและจานวนการกดถูกใจใน
กิจกรรมต่างๆ ที่ผใู ้ ช้แต่ละคนคลิกเข้าไปดูหรื อกดถูกใจ
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบระบบตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดย
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบ Cross Platform
Mobile Application
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โดยเป็ นแอปพลิเคชันที่ทางานบนอุปกร์ เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ และเขียน
ชุดคาสั่งเพียงครั้งแต่สามารถทางานได้ท้ งั บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์และไอโอเอส รวมถึงผ่าน
โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ได้อีกด้วย และเครื่ องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ไ ด้ แ ก่ Flutter แ ล ะ
ภาษา Dart พัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของ MVC (Model View Controller)
1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure Design)
เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข้า มระบบหรื อ ข้า มแพลตฟอร์ ม ท าการ
ออกแบบโครงสร้างข้อมูลตามหลักการของ NoSQL Database ที่ทางานบนคลาวด์ ได้แก่ Firebase
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)
การออกหน้าจอที่ใช้ในการติดต่อกับผูใ้ ช้ (UI) มุ่งเน้นให้ใช้งานได้จริ ง โดยคานึง
User Experience (UX) เป็ นหลัก เพื่อให้ผใู ้ ช้ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานได้ดว้ ยตนเอง และไม่ว่า
ผูใ้ ช้จะใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มใดก็จะเห็นหน้าจอเดียวกัน
1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ท าการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบไว้ ม าเขี ย นเป็ นชุ ด ค าสั่ ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็ นหลัก คือ ภาษา Dart ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio Code และ
เรี ยกใช้ API ต่างๆ ของ Flutter ทั้งในการสร้างส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ หรื อ UI และสร้างฟังก์ชนั ต่างๆ
รวมถึงการติดต่อกับฐานข้อมูล
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
ในการทดสอบระบบคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบพร้อมกับขั้นตอนของการเขียน
ชุดคาสั่ง โดยทาการทดสอบการทางานฟังก์ชนั ย่อย (Unit Testing) โดยถ้าฟังก์ชนั ไม่สามารถทางาน
ได้ตามที่ ก าหนดจะท าการปรั บ แก้ทันที และทดสอบการทางานร่ วมกันระหว่างฟั งก์ชัน แต่ ล ะ
ฟั งก์ชนั (Integration Testing) ว่าสามารถทางานร่ วมกัน สามารถส่ งข้อความ (Message) ถึงกันได้
ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการปรับแก้ทนั ที
1.5.6 การจัดทาเอกสาร (Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารนาเสนอรายละเอียดของปริ ญญานิพนธ์สาหรับเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาต่อไป
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1.6 แผนและระยะเวลาในการดาเนินงานปริญญานิพนธ์
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2563
2564
กิจกรรม

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.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
1.7.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แมคบุ๊ค MacBook Pro 13
1.7.1.2 โทรศัพท์มือถือ iPhone 7+ และ 6s
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ 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 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หรื อแท็บเล็ต ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 ระบบปฏิ บัติ ก าร Android เวอร์ ชัน 6.0 Marshmallow เป็ นต้น ไป ถึ ง
ระบบปฏิบิตการ Android เวอร์ชนั 12 หรื อ ระบบปฏิบตั ิการ iOS เวอร์ชนั
13 ถึงระบบปฏิบตั ิการ iOS เวอร์ชนั 14 เป็ นต้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การพัฒ นาปริ ญ ญานิ พ นธ์ น้ ี คณะผูจ้ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย
2.1

สื่อสังคมออนไลน์ ( Social Media )1

มนุษย์เป็ นสัตย์สังคมที่จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารข้อมูลถึงกันและกัน ในสมัยโบราณมนุษย์
ได้มีการสื่ อสารข้อมูลด้วยวิธีการที่ซับซ้อน เช่น การส่ งข้อความผ่านนกพิราบ เป็ นต้น ต่อมาได้มี
การปรับเปลี่ยนการสื่ อสารข้อมูลเป็ นการส่ งผ่านจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยคุ ที่มี
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และอิมเทอร์เน็ตเข้ามา การสื่ อสารข้อมูลของมนุษย์ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็ น
สื่ อที่ เกี่ ยวข้องกับอิ เล็กทรอนิ กส์ มากขึ้น เช่ น บริ การ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย
(Chat Programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail หรื อ Email ) และเว็บบอร์ด (Web board)
จนถึ ง ปั จจุ บ ัน มนุ ษ ย์ไ ด้เริ่ มมี การสื่ อสารข้อมูลในชี วิตประจาวันด้วยการใช้สื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media)
สื่ อสังคมออนไลน์ คือ สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ่งอยู่ในรู แบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่าน
เครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถสื่ อสารกันระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ ับสาร

รู ปที่ 2.1 สื่ อสังคมออนไลน์ ( Social Media )
1

Social Media: Future Media คุณพิชิต วิจิตรบุญยรักษ์
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2.2

การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบครอสแพลทฟอร์ ม ( Cross Platform Application )2

Cross-Platforms คื อ การพัฒ นาระบบเพี ย งครั้ งเดี ย ว แต่ ส ามารถน าไปติ ด ตั้ง ในหลาย
แพลตฟอร์ มหรื อหลายอุปกรณ์ได้ ซึ่ ง Cross Platform สามารถเรี ยกได้อีกอย่างว่า Hybrid Mobile
Application เช่ น ซอฟต์แวร์ ส ามารถรั นได้ใ นระบบ Windows บนสถาปั ตยกรรม x86 และ Mac
OS X บน PowerPC Platforms
2.2.1 Hybrid Application
Hybrid Application มีกระบวนการพัฒนาเช่นเดียวกับเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ภาษา
HTML CSS และ JavaScript ในการพัฒนา ร่ วมกับ คอมโพเนนท์ที่ ทาให้แ อปพลิ เคชัน สามารถ
เรี ย กใช้ค วามสามารถของฮาร์ ด แวร์ แ ละระบบปฏิ บัติ ก ารของอุ ป กรณ์ ไ ด้ โดยในปั จ จุ บัน มี
Framework ในการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น Hybrid Application อยู่ ม าก เช่ น PhoneGap, Ionic,
Framwork7 หรื อ React Native
ข้อดีของ Hybrid Application
- พัฒนาด้วยภาษา HTML CSS และ JavaScript ทาให้ง่ายและเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาครั้งเดียวสามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์มทั้ง iOS และ Android
- ใช้ตน้ ทุนในการพัฒนาน้อยกว่า Native Application
ข้อด้อยของ Hybrid Application
- ประสิ ทธิภาพการทางานจะด้อยกว่า Native Application
- บางกรณี ใช้ความสามารถของอุปกรณ์ได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากขึ้นอยูก่ บั Framework ที่
เลือกในการพัฒนานั้นมี Component ที่ตอ้ งการหรื อไม่
2.3

ระบบผู้ช่วยแนะนา ( Recommendation System )3

เป็ นระบบที่ ช่ วยแนะนาในสิ่ งที่ ช อบโดยอ้างอิ งจากผูใ้ ช้งานที่มี ข้อมูล ที่คล้ายคลึง หรื อ
อ้างอิงจากประวัติการใช้งานของผูใ้ ช้เป็ นพื้นฐาน ในปัจจุบนั สามารถพบได้จะเป็ น แนะนาภาพยนต์
หรื อซี รียจ์ าก Netflix เพลย์ลิสต์แนะนาจาก Spotify หรื อแม้แต่บทความแนะนาจาก Medium เป็ น
ต้น ซึ่ ง ระบบนี้ เป็ นระบบที่ ส ามารถช่ วยลดภาระในการค้นหา เป็ นระบบที่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ผ่า น
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน และสามารถคาดเดาและแนะนาให้ผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง

https://imd.co.th/category/blog/
3
https://www.ldaworld.com/recommendation-system-lda/
2
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ระบบผูช้ ่วยแนะนานี้ ถูกประกอบไปด้วย โมเดลคณิ ตศาสตร์ และอัลกอริ ทึมที่ข้ ึนอยู่กบั ข้อมูลของ
ผูใ้ ช้งานและ Business Problem โดยแต่ละโมเดล ส่วนใหญที่ถูกนามาใช้จะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่
- Content-based จะเป็ นรู ปแบบโมเดลที่แนะนาลักษณะของตัวบริ การหรื อสิ นค้าเป็ นตัวตั้ง
แล้วแนะนาสิ นค้าและบริ การอื่นที่มีคุณลักษณะคล้ายๆ กัน
- Collaborative filtering เป็ นรู ปแบบโมเดลที่เรี ยนรู้จากพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานกับผูใ้ ช้อื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
- Hybrid system เป็ นการรวมกัน ของทั้ง สองอัล กอริ ทึ ม เพื่ อ ท าให้ ร ะบบการแนะน าที่
สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ งระบบนี้ จะถูกนามาใช้ในปั จจุบนั มากที่สุด ในทุกแพลทฟอร์ มใหญ่ที่มี
การแนะนาสิ นค้าหรื อบริ การ
2.4

ระบบฐานข้ อมูลแบบ NoSQL4

ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL เป็ นระบบที่สร้างตามวัตถุประสงค์สาหรับโมเดลข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจงและมีแบบแผนที่ยืดหยุ่นสาหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ทนั สมัย ระบบฐานข้อมูล
แบบ NoSQL เป็ นระบบที่รู้จกั กันในด้านความง่ายต่อการพัฒนา การทางาน และ ประสิ ทธิภาพตาม
ขนาดที่ตอ้ งการ
ระบบฐานข้อ มู ล แบบ NoSQL เพมาะสมส าหรั บ แอปพลิ เ คชัน สมัย ใหม่ เช่ น อุ ป กรณ์
เคลื่อนที่ เว็บ และเกมที่จาเป็ นต้องมีฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น สามารถปรับขนาดได้ มีประสิ ทธิภาพสู ง
และทางานได้ดีมีประสิ ทธิภาพ โดยระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL มีจุดเด่น ดังนี้
- ความยืดหยุ่น โดยทัว่ ไป ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL จะมีแบบแผนยืดหยุน่ ที่ทาให้การ
พัฒนาทาได้รวดเร็วและสามารถทาซ้ าคาสั่งได้มีประสิ ทธิภาพกว่าเดิม โดยโมเดลข้อมูลที่
ยืดหยุน่ ทาให้ฐานข้อมูล NoSQL เหมาะสมที่สุด สาหรับข้อมูลแบบกึ่งมีโครงสร้างและไม่
มีโครงสร้าง
- ความสามารถในการปรับขนาด โดยทัว่ ไป ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ถูกออกแบบมา
ให้ปรับขนาดออกได้โดยใช้คลัสเตอร์แบบกระจายของฮาร์ดแวร์แทนการปรับขนาดขึ้น
โดยเพิ่มเซิ ร์ฟเวอร์ที่มีราคาแพงและมีประสิ ทธิภาพสูง
- มีประสิ ทธิภาพสู ง ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ได้รับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพสาหรับ
โมเดลข้อมูลบางโมเดล และเข้าถึงรู ปแบบที่เปิ ดใช้งานประสิ ทธิภาพที่สูงกว่า

4

https://aws.amazon.com/th/nosql/
https://www.softmelt.com/article.php?id=579
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- มี API รองรับ ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL มี API การทางานและประเภทข้อมูลที่สร้าง
ตามวัตถุประสงค์สาหรับโมเดลข้อมูลแต่ละโมเดลที่สอดคล้องกัน
ข้อดีของ NoSQL
- ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดยถูกออกแบบมาให้มีความสามารถที่สูงมาก และขนาด
ระบบเพื่อรองรับผูใ้ ช้งานจานวนมากได้ง่าย
- ระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL ในหลายๆ ระบบมักจะถูกออกแบบมาสาหรับ Unstructured
Data โดยเฉพาะ
ข้อเสียของ NoSQL
- ระบบฐานข้อมู ล แบบ NoSQL จะทางานแบบ Non-transactional ดัง นั้นถ้า ข้อมู ลมี ความ
ละเอียดสูงและไม่สามารถผิดพลาดได้ ระบบฐานข้อมูลนี้ก็อาจจะไม่เหมาะในหลายๆกรณี
- การเรี ย กอ่ า นข้อมู ล ขึ้ นมาใช้ส่วนใหญ่ ม ัก จะมี ต้นทุน ที่ สูงกว่าการใช้ SQL เพราะจะไม่
สามารถเลือกเจาะจงได้อย่างง่าย แต่การบันทึกข้อมูลลงไปส่วนใหญ่จะง่ายกว่า SQL
- เทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่มีความเป็ นมาตรฐานกลาง ดังนั้นการเปรี ยบเทียบแต่ละเทคโนโลยี
ค่อนข้างทาได้ยาก โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมีความคุน้ เคยกับการจัดการซอฟต์แวร์ หล่านี้ ให้ได้
ด้วยตัวเอง
- ผูเ้ ชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้ ในระดับองค์กรได้น้ นั ยังมีไม่มากนัก แต่
เทคโนโลยี NoSQL นี้ กลับมีความจาเป็ นมากในการที่องค์กรจะสร้างความแตกต่างในเชิ ง
เทคโนโลยีจากคู่แข่ง
2.5

Development Tools5

2.5.1 Flutter
Flutter เป็ น Framework ที่ใช้สร้าง UI (User Interface) สาหรับ Mobile Application
ที่สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์มได้ท้ งั iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter
นั้นก็คือภาษา Dart ซึ่งเป็ นภาษาที่ถูกพัฒนาโดย Google และที่สาคัญภาษา Dart นี้เป็ น Open Source
ที่สามารถใช้งานได้ฟรี
จุดเด่ นของ Flutter
- ระบบ Hot Reload โดยเมื่อมีการสร้างฟี เจอร์ หรื อการกระทาต่างๆ กับ UI จะต้องมี
การ Reload เพื่อทาให้หน้า UI Update ซึ่งระบบ Hot Reload จะช่วยย่นระยะเวลา

5

https://medium.com/@hizokaz/มาทาความรู้จกั กับ-flutter-กันเถอะ
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ในการ Reload ให้เหลือเพียงเสี้ ยววินาทีเท่านั้น ทาให้การพัฒนา UI ของแอปพลิเค
ชัน มีความรวดเร็ วขึ้นอย่างมาก
- Build-In ที่ช่วยในการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามยิง่ ขึ้นอย่าง Material Design
และ Cupertino (iOS-flavor) มี Framework ที่ช่วยให้การทาแอนนิเมชันต่างๆ หรื อ
Gesture ของ UI เป็ นเรื่ องง่ายยิง่ ขึ้น และยังสามารถใช้งานร่ วมกับ IDE ที่กาลังเป็ น
ที่นิยมในปัจจุบนั อย่าง Visual Studio Code และ Android Studio ได้
ข้อเสียของ Flutter
- การใช้ภ าษา Dart ในการพัฒ นา ซึ่ ง ผูพ้ ัฒ นาส่ ว นใหญ่ อ าจจะยัง ไม่ คุ้น เคยกับ
รู ปแบบของคาสั่งของภาษานี้ เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอาจะทาให้ผพู ้ ฒั นา
ต้องใช้เวลาในการแก้ไข
Firebase 6
Firebase เป็ นหนึ่ งในผลิ ต ภัณ ฑ์ข อง Google โดย Firebase คื อ แพลตฟอร์ ม ที่
รวบรวมเครื่ องมือต่างๆ สาหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรื อ Service side ซึ่งทาให้สามารถ
สร้าง Mobile Application ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทา Server
side หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีบริ การต่างๆ ดังนี้
Build Better Applications
- Cloud Firestore สามารถจัดเก็บและซิงค์ขอ้ มูลระหว่างผูใ้ ช้และอุปกรณ์ในระดับ
โลกโดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล NoSQL ที่ โ ฮสต์ บ นคลาวด์ Cloud Firestore ให้ ก าร
ซิงโครไนซ์แบบเรี ยลไทม์และการสนับสนุนออฟไลน์พร้อมกับการสื บค้นข้อมูลที่
มีประสิ ทธิภาพ การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Firebase อื่ๆ จะช่วยให้การสร้ างแอป
พลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างแท้จริ ง
- Authentication การจัดการผูใ้ ช้ของคุณด้วยวิธีที่ง่ายและปลอดภัย Firebase Auth
มีหลายวิธีในการตรวจสอบสิ ทธิ์รวมถึงอีเมลและรหัสผ่านผูใ้ ห้บริ การบุคคลที่สาม
เช่น Google หรื อ Facebook และใช้ระบบบัญชี ที่มีอยู่ได้โดยตรง สามารถสร้ าง
อินเทอร์เฟซหรื อใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์ส UI ที่ปรับแต่งได้
- Hosting ช่ วยลดความซับ ซ้อนของเว็บ โฮสติ้ ง ของคุ ณด้วยเครื่ องมื อที่ ส ร้ า งขึ้ น
เฉพาะสาหรับเว็บแอปพลิเคชันที่ทนั สมัย เมื่ออัปโหลดเนื้อหาของเว็บจะส่ งเนื้ อหา
ของเว็บเหล่านั้นไปยัง CDN ทัว่ โลกของเราโดยอัตโนมัติและมอบใบรับรอง SSL
เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้

2.6

6

https://www.4xtreme.com/2020/11/20/firebase-คืออะไร/
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- Realtime Database คื อ ฐ า น ข้ อ มู ล ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง Firebase เ ป็ น โ ซ ลู ชั น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี เ วลาแฝงต่ า ส าหรั บ แอปพลิ เ คชัน บนอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ที่
ต้องการสถานะการซิงค์ระหว่างไคลเอนต์แบบเรี ยลไทม์
Improve Application quality
- Crashlytics ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปั ญหา รับข้อมูลเชิงลึกที่ชดั เจนและนาไป
ปฏิบตั ิได้ว่าปั ญหาใดที่ตอ้ งจัดการก่อนโดยเห็นผลกระทบของผูใ้ ช้ในแดชบอร์ ด
Crashlytics การแจ้งเตือนแบบเรี ยลไทม์จะช่วยให้มีความเสถียรแม้ขณะเดินทาง
Crashlytics เป็ นตัวรายงานขัดข้องหลักของ Firebase
- Performance Monitoring ช่วยวินิจฉัยปั ญหาประสิ ทธิ ภาพของแอปพลิ เคชัน ที่
เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ของผูใ้ ช้ ใช้ในการติดตาม เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภาพบางส่ วน
ของแอปพลิเคชันและดูมุมมองสรุ ปในคอนโซล Firebase อยูเ่ หนือเวลาเริ่ มต้นของ
แอปพลิเคชันและตรวจสอบคาขอ HTTP โดยไม่ตอ้ งเขียนชุดคาสั่งใดๆ
- Test Lab เรี ยกใช้การทดสอบอัตโนมัติและการกาหนดสาหรับ แอปพลิเคชันบน
อุ ป กรณ์ เ สมื อ นจริ ง ที่ โ ฮสต์โ ดย Google ใช้ Firebase Test Lab ตลอดวงจรการ
พั ฒ นา เพื่ อ ค้ น หาจุ ด บกพร่ องและความไม่ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ น าเสนอ
ประสบการณ์ที่ยอดเยีย่ มบนอุปกรณ์ที่หลากหลายประเภท
Grow your business
- Google Analytics ช่วยวิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ในแดชบอร์ ด
เดียวเพื่อทาการตัดสิ นใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ รับข้อมูลเชิง
ลึกแบบเรี ยลไทม์จากรายงานหรื อส่งออกข้อมูลเหตุการณ์ไปยัง Google Big Query
สาหรับการวิเคราะห์ที่กาหนดเอง
- Remote Config สามารถกาหนดวิธี การแสดงผลแอปพลิเคชันสาหรับผูใ้ ช้แต่ละ
คน เปลี่ ย นรู ป ลัก ษณ์ เปิ ดตัวฟี เจอร์ ที ล ะน้อย เรี ย กใช้ก ารทดสอบ A/B ส่ งมอบ
เนื้ อหาที่กาหนดเองให้กบั ผูใ้ ช้บางรายหรื อทาการอัปเดตอื่นๆโดยไม่ตอ้ งปรับใช้
เวอร์ ชนั ใหม่ ทั้งหมดนี้ ทาได้จากคอนโซล Firebase ตรวจสอบผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและทาการปรับเปลี่ยนในเวลาอันสั้น
- Cloud Messaging สามารถส่ งข้ อ ความและการแจ้ ง เตื อ นไปยั ง ผู ้ ใ ช้ ข้ า ม
แพลตฟอร์ มทั้ง Android, iOS และเว็บได้ สามารถส่ งข้อความไปยังอุปกรณ์เดียว
กลุ่มอุปกรณ์ หรื อ หัวข้อเฉพาะหรื อกลุ่มผูใ้ ช้ Firebase Cloud Messaging (FCM)
สามารถปรับขนาดเป็ นแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ได้ สามารถส่ งข้อความหลาย
แสนล้านข้อความต่อวันได้

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบ
3.1

รายละเอียดของปริญญานิพนธ์

แอปพลิเคชัน We Invited เป็ นแอปพลิเคชันประเภทสื่ อสังคมออนไลน์สำหรับคนรักกำร
ทำกิจกรรม โดยสำมำรถค้นหำเพื่อนที่ชอบทำกิจกรรมเหมือนกัน แอปพลิเคชันจะทำหน้ำที่ เป็ น
สื่ อกลำงให้ผใู ้ ช้ได้พบปะ แสดงควำมคิดเห็น ทำกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงผูใ้ ช้
โดยผูใ้ ช้ส ำมำรลงทะเบีย นใช้งำนแอปพลิเคชันได้ โดยผูใ้ ช้แต่ ล ะคนสำมำรถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ร้ ำง
กิจกรรมและผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม นอกจำกนี้ ระบบสำมำรถแนะนำกิจกรรมตำมควำมชอบของผูใ้ ช้แต่
ละคน(Personalized Recommendation)โดยพิจำรณำจำกประเภทของกิจกรรมที่ชอบตำมที่กำหนด
ในขั้นตอนของกำรลงทะเบี ย น ประเภทของกิ จ กรรมที่ ก ดถูก ใจ และจำนวนกำรคลิ ก เข้ำ ไปดู
กิจกรรม
ดัง นั้น ในกำรพัฒ นำระบบ จะประกอบด้ว ยผูใ้ ช้ง ำนที่ เ ป็ นได้ท้ ัง ผู ส้ ร้ ำ งกิ จ กรรมและ
ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม โดยผูใ้ ช้งำนจะต้องลงทะเบียนเข้ำใช้งำนก่ อนโดยใช้เพียงข้อมูลอีเมล์ (Email
Address) และรหัสผ่ำน (Password) สำหรับครั้งแรกของกำรเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชันผูใ้ ช้จะต้องทำ
กำรเลือกประเภทของกิจกรรมที่ตนเองชอบจำนวน 5 รำยกำร โดยยระบบจะแสดงกิจกรรมแนะนำ
จำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมที่ตนเองชอบจำนวน 5 รำยกำร และมีระบบกำรแนะนำกิจกรรมจำก
กำรกดถูกใจกิจกรรม เมื่อกิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจจำกกำรกำรกดถูกใจจำนวนมำกระบบจะ
แสดงกิ จกรรมนั้นผ่ำนกำรแนะนำกิ จกรรม Population จำกนั้นผูใ้ ช้จะสำมำรถเข้ำใช้งำนฟั งก์ชนั
ต่ำงๆ ได้ แอปพลิเคชันพัฒนำโดยใช้ Flutter ในกำรสร้ำง Native Interface สำหรับแอนดรอยด์และ
ไอโอเอส ข้อมูลของผูใ้ ช้งำนจะถูกจัดเก็บลงใน Firebase และเขียนชุดคำสั่งด้วยภำษำ Dart เครื่ องมือ
ที่ใช้คือ Visual Studio Code
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3.2

แสดงฟังก์ชันการทางานของระบบด้วย Use Case Diagram

รู ปที่ 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชัน We Invited
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3.3

คาอธิบายรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description)

Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.1 แสดงรำยละเอียดของ Use case Login
LOGIN
UC1
สำหรับยืนยันตัวตน โดยใช้อีเมลและรหัสผ่ำน เพื่อเข้ำใช้งำนแอพ
พลิเคชัน
Activity Owner และ Activity Participant
จะต้องทำกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำใช้งำนระบบ
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เข้ำสู่ระบบแอปพลิเคชัน
2. ระบบแสดง Field สำหรับป้ อนข้อมูลเพื่อเข้ำสู่ ระบบ โดยใช้
อีเมลและรหัสผ่ำน
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน ถูกต้อง
2.1.1 ระบบแสดงหน้ำ Feed หลัก
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่ำน ไม่ถูกต้อง
3.2.1 ระบบแสดง ข้อควำม ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้
3.2.2 ผูใ้ ช้ตอ้ งป้ อนข้อมูล เพื่อเข้ำสู่ระบบอีกครั้ง
เมื่อเข้ำสู่ระบบสำเร็จ ระบบแสดงหน้ำหน้ำ Feed หลัก
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Description
Primary Actors
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow

Post Condition
Alternative Flows

ตำรำงที่ 3.2 แสดงรำยละเอียดของ Use case Register
REGISTER
UC2
สำหรับลงทะเบียน เข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน
Activity Owner และ Activity Participant
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ทำกำรลงทะเบียนข้อมูลผูใ้ ช้
2. ผูใ้ ช้งำนป้ อนข้อมูลสำหรั บลงทะเบี ยนผูใ้ ช้งำน ดังนี้ อี เมล,
รหัสผ่ำน, ชื่อผูใ้ ช้งำน, เบอร์โทร, วันเกิด, เพศ
2.1 ถ้ำผูใ้ ช้งำนป้ อนข้อมูลครบตำมที่กำหนด
2.1.1 ระบบแสดงหน้ ำ Favorite เพื่ อ ให้ ผู ้ใ ช้ ท ำกำร
เลื อ กประเภทกิ จ กรรมที่ ต นเองชอบจ ำนวน 5
รำยกำร
2.2 ถ้ำผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องตำมที่กำหนด
2.2.1 ระบบแสดงข้อควำมให้ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง
ตำมที่กำหนด
3. ผูใ้ ช้งำนทำกำรลงทะเบี ย นข้อมูล ผูใ้ ช้งำน จัดเก็ บข้อมูล ใน
Firebase ที่ มี ชื่ อ ว่ำ UserData โดยจัด เก็ บ ข้อ มู ล Listinterest,
email, name, profilephoto
-
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ตำรำงที่ 3.3 แสดงรำยละเอียดของ Use case Edit Profile
Use Case Name
EDIT PROFILE
Use Case ID
UC3
Brief Description
สำหรับจัดกำรข้อมูลผูใ้ ช้งำน
Primary Actors
Activity Owner และ Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูใ้ ช้งำนทำกำรจะดกำรข้อมูลผูใ้ ช้งำน
2. ผู ้ใ ช้ ง ำนแก้ ไ ขข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ ง ำน ดั ง นี้ รู ป ภำพผู ้ใ ช้ ง ำน ชื่ อ
ผูใ้ ช้งำน เบอร์โทรศัพท์ วันที่เกิด เพศ
3. ผู ้ใ ช้ ง ำนจัด กำรข้อ มู ล ส ำเร็ จ โดยน ำข้อ มู ล email, name,
profilephoto ไ ป ท ำ ก ำ ร อั ป เ ด ท ใน Firebase ที่ มี ชื่ อ ว่ ำ
UserData
Post Condition
ระบบทำกำรแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้งำน
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.4 แสดงรำยละเอียดของ Use case Create an Activity
Use Case Name
CREATE AN ACTIVITY
Use Case ID
UC4
Brief Description
สำหรับสร้ำงกิจกรรมที่ตอ้ งกำรหำผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม
Primary Actors
Activity Owner
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูส้ ร้ำงกิจกรรมทำกำรสร้ำงกิจกรรม
2. ผูส้ ร้ำงกิจกรรมป้ อนข้อมูลในกำรสร้ำงกิจกรรมดังนี้ รู ปภำพ
กิ จ กรรม ชื่ อ กิ จ กรรม วัน ที่ เ ริ่ มท ำกิ จ กรรม วัน ที่ สิ้ น สุ ด
กิ จ กรรม เวลำ สถำนที่ ท ำกิ จ กรรม จ ำนวนคน ช่ ว งอำยุ
รำยละเอียดข้อมูลของกิจกรรม เพศ หมวดหมู่ของกิจกรรม
3. ผูส้ ร้ำงกิจกรรมทำกำรสร้ำงกิจกรรมสำเร็ จ จัดเก็บข้อมูลใน
Firebase ที่ มี ชื่ 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
ระบบแสดงกิจกรรมที่สร้ำงในหน้ำ Feed หลัก
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

ตำรำงที่ 3.5 แสดงรำยละเอียดของ Use case Edit Activity
EDIT ACTIVITY
UC5
สำหรับจัดกำรกำรแก้ไขข้อมูลกิขกรรมที่สร้ำง
Activity Owner
1. ยูส เคสจะเริ่ ม ขึ้ นเมื่ อผูส้ ร้ ำ งกิ จกรรมท ำกำรแก้ไ ขกิ จกรรม
ข้อมูลกิจกรรมที่ตนเองสร้ำงเท่ำนั้น
2. ผูส้ ร้ ำ งกิ จ กรรมท ำกำรแก้ไ ขข้อ มู ล กิ จ กรรม ดัง นี้ รู ป ภำพ
กิ จ กรรม ชื่ อ กิ จ กรรม วัน ที่ เ ริ่ มท ำกิ จ กรรม วัน ที่ สิ้ น สุ ด
กิ จ กรรม เวลำ สถำนที่ ท ำกิ จ กรรม จ ำนวนคน ช่ ว งอำยุ
รำยละเอียดข้อมูลของกิจกรรม เพศ หมวดหมู่ของกิจกรรม
3. ผู ้ส ร้ ำ งกิ จ กรรมท ำกำรแก้ไ ขข้อ มู ล ส ำเร็ จ โดยน ำข้อ มู ล
PostList, Numpeople, address, agerange, category,
createdAt, description, emailuser, entdateTime, gender,
image, name, place, postbyimage, postbyname, postid,
startdateTime, uid, updateAt, like, likes ไปทำกำรอัปเดทใน
Firebase ที่มีชื่อว่ำ Posts
ระบบทำกำรแก้ไขข้อมูลกิจกรรม
-
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ตำรำงที่ 3.6 แสดงรำยละเอียดของ Use case Delete an activity
Use Case Name
DELETE AN ACTIVITY
Use Case ID
UC6
Brief Description
สำหรับจัดกำรลบกิจกรรมที่สร้ำง
Primary Actors
Activity Owner
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูส้ ร้ำงกิจกรรมทำกำรจัดกำรลบกิจกรรม
2. ผูส้ ร้ ำ งกิ จ กรรมท ำกำรลบกิ จ กรรมที่ ต นเองเป็ นผู ส้ ร้ ำ งได้
เท่ำนั้น
3.1 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมต้องกำรลบกดยืนยันเพื่อลบกิจกรรม
3.1.1 ยืนยัน
3.1.2 ระบบท ำกำรลบข้ อ มู ล PostList, Numpeople,
address, agerange, category, createdAt,
description, emailuser, entdateTime, gender,
image, name, place, postbyimage, postbyname,
postid, startdateTime, uid, updateAt, like, likes
ของกิจกรรมที่ตอ้ งกำรลบใน Firebase ที่มีชื่อว่ำ
Posts ออก
3.2 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมต้องกำรยกเลิกกำรลบกิจกรรม
3.2.1 ยกเลิก
3.2.2 กิจกรรมยังคงอยู่
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.7 แสดงรำยละเอียดของ Use case Search Activity
Use Case Name
SEARCH ACTIVITY
Use Case ID
UC7
Brief Description
สำหรับค้นหำกิจกรรม
Primary Actors
Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมทำกำรค้นหำกิจกรรม
2. ผูใ้ ช้งำนป้ อนชื่อกิจกรรมที่ตอ้ งกำรค้นหำ
3. ระบบน ำชื่ อ กิ จ กรรมมำค้น หำใน Firebase ที่ มี ชื่ อ ว่ำ Posts
และทำกำรค้นหำชื่อกิจกรรมที่ตรงกับ Name
Post Condition
Alternative Flows
-

ตำรำงที่ 3.8 แสดงรำยละเอียดของ Use case Choose Activity Categories
Use Case Name
CHOOSE ACTIVITY CATEGORIES
Use Case ID
UC8
Brief Description
สำหรับค้นหำกิจกรรมด้วยหมวดหมู่กิจกรรม
Primary Actors
Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมทำกำรค้นหำกิจกรรม
ด้วยหมวดหมู่กิจกรรม
2. ระบบแสดงหมวดหมู่ กิ จกรรมทั้ง หมด 10 หมวดหมู่ ดัง นี้
Sport , Education , Food & Drink , Games , Nature & Park ,
Party , Shopping , Health , Business , Other
Post Condition
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

ตำรำงที่ 3.9 แสดงรำยละเอียดของ Use case Join Activity
JOIN ACTIVITY
UC9
สำหรับขอเข้ำร่ วมกิจกรรมที่ผใู ้ ช้อื่นำสร้ำง
Activity Participant
Activity Owner
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมทำกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
ที่ตอ้ งกำรเข้ำร่ วมกิจกรรม
2. ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมทำกำรส่งคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
3. ระบบจะส่ ง กำรแจ้ง เตื อ ค ำขอเข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมให้ ผู ้ส ร้ ำ ง
กิจกรรมนั้นยอมรับหรื อปฏิเสธคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
3.1 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมยอมรับคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
3.1.1 ผู เ้ ข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมสำมำรถเข้ำร่ ว มกิ จ กรรมและ
แสดงควำมคิดเห็นของกิจกรรมนั้นได้
3.2 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมปฏิเสธคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
3.2.1 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมจะไม่สำมำรถเข้ำร่ วมกิ จกรรม
และแสดงควำมคิดเห็นกิจกรรมนั้นได้
-
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ตำรำงที่ 3.10 แสดงรำยละเอียดของ Use case Comment Activity
Use Case Name
COMMENT ACTIVITY
Use Case ID
UC10
Brief Description
สำหรับแสดงควำมคิดเห็นกิจกรรม
Primary Actors
Activity Participant
Secondary Actors
Activity Owner
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่ อผูเ้ ข้ำร่ วมกิ จกรรมต้องกำรแสดงควำม
คิดเห็ นกิ จกรรม โดยที่ ผูเ้ ข้ำ ร่ ว มกิ จกรรมส่ งค ำขอเข้ำ ร่ ว ม
กิจกรรมสำเร็ จ และผูส้ ร้ำงกิจกรรมต้องทำกำรยอมรับคำขอ
กิจกรรมสำเร็จ
1.1 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมยอมรับคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
1.1.1 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
กิจกรรม
1.2 ถ้ำผูส้ ร้ำงกิจกรรมปฏิเสธคำขอเข้ำร่ วมกิจกรรม
1.2.1 ผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
กิจกรรม
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.11 แสดงรำยละเอียดของ Use case Like Activity
Use Case Name
LIKE ACTIVITY
Use Case ID
UC11
Brief Description
สำหรับกำรถูกใจกิจกรรม
Primary Actors
Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูสเคสจะเริ่ มขึ้นเมื่อผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมทำกำรถูกใจกิจกรรม
2. ระบบจะนำกิจกรรมที่มีจำนวนกำรถูกใจกิจกรรมมำกที่สุด
นำมำแสดงกิจกรรมแนะนำในส่วนของ Population
Post Condition
Alternative Flows
ตำรำงที่ 3.12 แสดงรำยละเอียดของ Use case Show Activities
Use Case Name
SHOW ACTIVITIES
Use Case ID
UC12
Brief Description
สำหรับแสดงกิจกรรมทั้งหมด
Primary Actors
Activity Owner และ Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูส เคสจะเริ่ ม ขึ้นเมื่ อระบบมี ก ำรสร้ ำงกิ จกรรมสำเร็ จ อย่ำง
น้อย 1 กิจกรรม
2. ระบบแสดงกิจกรรมที่ผสู ้ ร้ำงกิจกรรมได้สร้ำงกิจกรรมสำเร็จ
ในหน้ำ Feed หลัก
3. ระบบแสดงกิ จกรรมแนะนำที่ มี จำนวนกำรถูก ใจกิ จ กรรม
เยอะที่ สุ ด นำมำแสดงกิ จกรรมแนะนำ Population ในหน้ำ
Feed หลัก
4. ระบบแสดงกิจกรรมแนะนำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมที่
ตนเองชอบจำนวน 5 รำยกำร ในหน้ำ Feed หลัก
Post Condition
Alternative Flows
-
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ตำรำงที่ 3.13 แสดงรำยละเอียดของ Use case Popular Activities
Use Case Name
POPULAR ACTIVITIES
Use Case ID
UC13
Brief Description
สำหรับแสดงกิจกรรมแนะนำ Population
Primary Actors
Activity Owner และ Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
Main Flow
1. ยูส เคสจะเริ่ ม ขึ้นเมื่ อระบบมีก ำรสร้ ำงกิ จกรรมสำเร็ จอย่ำง
น้อย 1 กิจกรรม และมีผูเ้ ข้ำร่ วมกิ จกรรมกดถูกใจกิ จกรรม
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
2. ระบบแสดงกิ จกรรมแนะนำที่ มี จำนวนกำรถูก ใจกิ จ กรรม
เยอะที่ สุ ด นำมำแสดงกิ จกรรมแนะนำ Population ในหน้ำ
Feed หลัก
Post Condition
Alternative Flows
-

ตำรำงที่ 3.14 แสดงรำยละเอียดของ Use case Recommend Activities
Use Case Name
RECOMMEND ACTIVITIES
Use Case ID
UC14
สำหรับแสดงกิจกรรมแนะนำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมที่ตนเองชอบ
Brief Description
Primary Actors
Activity Owner และ Activity Participant
Secondary Actors
Preconditions
1. ยูส เคสจะเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ระบบมี กำรสร้ ำงกิ จ กรรมส ำเร็ จ อย่ ำงน้อ ย 1
Main Flow
กิจกรรม และผูใ้ ช้งำนจะต้องทำกำรเลือกประเภทกิจกรรมที่ตนเอง
ชอบจำนวน 5 รำยกำร ในขั้นตอน ลงทะเบียน เข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน
2. ระบบแสดงกิจกรรมแนะนำจำกกำรเลือกประเภทกิจกรรมที่ตนเอง
ชอบจำนวน 5 รำยกำร ในหน้ำ Feed หลัก

Post Condition
Alternative Flows

-
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3.4

แสดงขั้นตอนการทางานของฟังก์ชันด้วย Sequence Diagram

รู ปที่ 3.2 Sequence diagram : Login

รู ปที่ 3.3 Sequence diagram : Register
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รู ปที่ 3.4 Sequence diagram : Edit Profile

รู ปที่ 3.5 Sequence diagram : Create an Activity
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รู ปที่ 3.6 Sequence diagram : Edit Event

รู ปที่ 3.7 Sequence diagram : Delete Activity
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รู ปที่ 3.8 Sequence diagram : Search Activity

รู ปที่ 3.9 Sequence diagram : Choose Activity Categories
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รู ปที่ 3.10 Sequence diagram : Join Activity
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รู ปที่ 3.11 Sequence diagram : Comment Activity
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รู ปที่ 3.12 Sequence diagram : Like Activity

รู ปที่ 3.13 Sequence diagram : Show Activities
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รู ปที่ 3.14 Sequence diagram : Popular Activities

รู ปที่ 3.15 Sequence diagram : Recommend Activities
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3.5

แผนภาพแสดงองค์ประกอบคลาส (Class Diagram)

รู ปที่ 3.16 Class Diagram ของแอปพลิเคชัน We-Invited
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3.6

Class Diagram Detail
ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 3.19 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : EventUserList
EventUserList
- myuid:String
- joinid:String
- myjoinid:String
- chreckstatus:String
- chrecktype:String
+ getjoinid()
+ updateMyStateaccept()
+ checkInternetConnectivity()
+ getProfile()
+ getjoinid()
+ updateStateaccept()
+ retractrequest()
+ retractMyrequest()
ตำรำงที่ 3.20 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : slider_view
slider_view
- peopleValue:Double
+ Post_activity()
+ filters_screen()
ตำรำงที่ 3.21 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : category
category
- title:String
- lessonCount:Int
- money:Int
- rating:Double
- imagePath:String
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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 3.24 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : place_service
place_service
- streetNumber:String
- street:String
- city:String
- zipCode:String

ตำรำงที่ 3.25 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : user_management
user_management
-FirebaseAuth:_firebaseAuth
- GoogleSignIn:googleSignIn
+ storeNewUser()
+ getProfile()
+ updateProfile()
+ updateProfilePhoto()
ตำรำงที่ 3.26 รำยละเอียดของ Class Diagram Detail : interest
interest
- title:String
+ register()
+ login()
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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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()
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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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

53

ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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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ตำรำงที่ 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

โครงสร้ างของข้ อมูลใน NoSQL Database

รู ปที่ 3.17 โครงสร้ำงของข้อมูล (NoSQL Structure)
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name
Listinterest
email
name
phofilephoto
createAt
token

name
bannerAD

ตำรำงที่ 3.44 USER_DATA
Description
ควำมสนใจของUser
อีเมล์
ชื่อผูใ้ ช้
รู ปภำพผูใ้ ช้
สร้ำงวันที่
token
ตำรำงที่ 3.45 BANNERADS
Description
โฆษณำ

Data Type
Array
String
String
String
Timestamp
String

Data Type
String
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name
Numpeople
address
category
createAt
description
emailuser
entdateTime
gender
image
name
place
postbyimage
postbyname
postid
startdateTime
Uid
updateAt
like
email
likes
commentbyname
commentbyprofilePhoto
commentid
createdAt
mesg

ตำรำงที่ 3.46 POSTS
Description
จำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรม
สถำนที่กิจกรรม
หมวดหมู่
วันที่สร้ำง
รำยละเอียดกิจกรรม
อีเมล์
วันที่หมดกิจกรรม
เพศ
รู ปภำพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
สถำนที่กิจกรรม
โพสโดยรู ป
โพสโดยชื่อ
ไอดีของโพส
วันที่เริ่ มกิจกรรม
Uid
เวลำที่อพั เดท
ไลค์
อีเมล์
จำนวนไลค์
ชื่อผูแ้ สดงควำมคิดเห็น
รู ปผูแ้ สดงควำมคิดเห็น
ไอดีของควำมคิดเห็น
แสดงควำมคิดเห็นวันที่ เวลำ
ข้อควำมคิดเห็น

Data Type
Int
String
String
Timestamp
String
String
Timestamp
String
String
String
String
String
String
String
Timestamp
String
Timestamp
Int
String
Int
String
String
String
String
String
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name
createAt
joinid
ownerID
ownerName
postid
receiverUidjoin
receiveremail
requestpostid
senderAvatar
senderEmail
senderName
senderUid
status

name
createAt
joinid
ownerID
ownerName
postid
receiverUidjoin
receiveremail
requestpostid
senderAvatar
senderEmail
senderName
senderUid
status

ตำรำงที่ 3.47 JOINEVENLIST
Description
สร้ำงวันที่
ไอดีของjoin
เจ้ำของไอดี
เจ้ำของชื่อ
ไอดีของโพส
uidผูร้ ับของjoin
emailผูร้ ับของjoin
โพสดีที่ส่งคำขอ
รู ปคนส่ง
อีเมล์คนส่ง
ชื่อคนส่ง
Uidคนส่ง
สถำนะกิจกรรม

Data Type
Timestamp
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String

ตำรำงที่ 3.48 MYJOINEVENLIST
Description
สร้ำงวันที่
ไอดีของjoin
เจ้ำของไอดี
เจ้ำของชื่อ
ไอดีของโพส
uidผูร้ ับของjoin
emailผูร้ ับของjoin
โพสดีที่ส่งคำขอ
รู ปคนส่ง
อีเมล์คนส่ง
ชื่อคนส่ง
Uidคนส่ง
สถำนะกิจกรรม

Data Type
Timestamp
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
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บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1

โครงสร้ างของแอปพลิเคชัน (Application Structure Map)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างของแอปพลิเคชัน We Invited
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ตารางที่ 4.1 คาอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างแอปพลิเคชัน We Invited
หน้ าจอ
Login (login.dart)
Register (register.dart)
Favorite (Favorite.dart)
Feed (Feed.dart)

Create Activity (create.dart)

Activity Detail
(detailpost.dart)

คาอธิบายรายละเอียด
การเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันตัวตน
การลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบ
เมื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบสาเร็จ ผูใ้ ช้งานจะต้องทาการเลือก
ประเภทกิจกรรมที่ตนเองสนใจหรื อชื่นชอบ 5 รายการ
ระบบจะแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ผสู ้ ร้างกิจกรรมได้สร้างกิจกรรม
สาเร็ จ และระบบจะแสดงกิจกรรมแนะนาจากการเลือกประเภท
กิจกรรม 5 รายการของผูใ้ ช้ เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้ถูกใจกิจกรรม
ระบบจะแสดงกิจกรรมแนะนา Popular จากกิจกรรมที่มีจานวน
การถูกใจมาก โดยเรี ยงจากถูกใจมากไปน้อย
การสร้างกิจกรรม โดยข้อมูลที่ตอ้ งระบุมีดงั นี้
- รู ปกิจกรรม
- ชื่อกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรม
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- ช่วงอายุผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- เพศ
- วันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดกิจกรรม
- เวลา
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม
แสดงรายละเอียดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รู ปกิจกรรม
- ชื่อกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรม
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- ช่วงอายุผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- เพศ
- วันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดกิจกรรม
- เวลา
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม
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โดยที่ผใู ้ ช้งานสามารถขอเข้าร่ วมกิจกรรมได้
Edit Activity (edit.dart)
การแก้ไขกิจกรรม ผูส้ ร้างกิจกรรมสามารถแก้ไขกิจกรรมที่ตนเอง
สร้างได้เท่านั้น โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้มีดงั นี้
- รู ปกิจกรรม
- ชื่อกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรม
- จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- ช่วงอายุผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
- เพศ
- วันที่เริ่ มและวันที่สิ้นสุ ดกิจกรรม
- เวลา
- หมวดหมู่/ประเภท ของกิจกรรม
Delete Activity (delete.dart) การลบกิจกรรม ผูส้ ร้างกิจกรรมสามารถลบกิจกรรมที่ตนเองสร้าง
ได้เท่านั้น
Join Activity (join.dart)
การเข้าร่ วมกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมสามารถส่งคาขอเข้าร่ วม
กิจกรรม
Category (category.dart)
การค้นหากิจกรรมด้วยหมวดหมู่หรื อประเภทกิจกรรม โดยมี
หมวดหมู่ท้ งั หมด ดังนี้
- Sport
- Education
- Food & Drink
- Games
- Nature & Park
- Party
- Shopping
- Health
- Business
- Other
Activity
แสดงกิจกรรมจากการค้นหากิจกรรมจากหมวดหมู่หรื อประเภท
Category(showactivity.dart) กิจกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
Notification (notification.dart) แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่งคาขอเข้าร่ วม
กิจกรรมถึงผูส้ ร้างกิจกรรมนั้นๆ
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Accept/Decline Activity
(accept.dart)
Profile (profile.dart)
Edit Profile (editprofile.dart)

การยอมรับหรื อปฏิเสธคาขอเข้าร่ วมกิจกรรม โดยผูส้ ร้างกิจกรรม
แสดงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
การจัดการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขมีดงั นี้
- รู ปภาพ
- ชื่อผูใ้ ช้งาน
- เบอร์โทรศัพท์
- เพศ
- วันที่เกิด

4.2 ระบบแนะนากิจกรรมตามความชอบของแต่ ละบุคคล (Personalized Recommendation)
แอปพลิ เคชัน We Invited มี ระบบแนะนากิ จกรรมตามความชอบของแต่ล ะบุคคล โดย
ระบบจะแนะนากิจกรรมจากประเภทกิจกรรมที่ ผใู ้ ช้ได้กาหนดไว้เมื่อทาการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ครั้งแรก จานวน 5 รายการ และยังมีระบบแนะนากิจกรรมจากการกดถูกใจกิจจกรรม โดยระบบจะ
เลือกกิจกรรมที่มีผใู ้ ช้กดถูกใจมากที่สุด ซึ่งจะแสดงในส่วนของ Population จานวน 5 ลาดับเช่นกัน
4.3 การออกแบบส่ วนติดต่ อผู้ใช้ งาน (User Interface Design)
แอปพลิ เ คชั น We Invited ท าหน้ า ที่ เ ป็ นตัว กลางส าหรั บ กลุ่ ม คนที่ ต้อ งการแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์และค้นหาเพื่อนที่ชื่นชอบการทากิจกรรมเหมือนๆ กัน ในการออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้น้ ันจะยึดหลักการ UX/UI เป็ นหลัก โดยคานึ งถึงความพึงพอใจและการใช้งานที่ง่ายต่อผูใ้ ช้
ด้วยการออกแบบที่เรี ยบง่าย โดยผูใ้ ช้สามารถใช้งานระบบได้ดว้ ยตนเอง ดังนั้นรู ปแบบ ตัวอักษร
การจัดวางตาแหน่งออบเจ็กต์ต่างๆ จะเป็ นที่คนุ ้ เคยของผูใ้ ช้อยูแ่ ล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รู ปที่ 4.2 ไอค่อนของแอปพลิเคชัน We Invited

รู ปที่ 4.3 หน้า Welcome
จากรู ปที่ 4.3 หน้า Welcome เป็ นหน้าแรกเมื่อผูใ้ ช้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ในหน้าจอนี้ จะ
แสดงข้อความต้อนรับผูใ้ ช้ และแสดงสัญลักษณ์ที่เป็ นเหมือนตัวแทนประเภทของกิจกรรมต่างๆ อยู่
กลางหน้าจอ และด้านล่างของหน้าจอประกอบด้วยปุ่ ม 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Sign in สาหรับทาการลงชื่อ
เข้าใช้งานซึ่ งผูใ้ ช้จะต้องมี บ ัญชี รายชื่ ออยู่แล้ว แต่ถา้ เป็ นผูใ้ ช้รายใหม่จะมีปุ่ม Create an account
สาหรับทาการสร้างบัญชีรายชื่อใหม่
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รู ปที่ 4.4 หน้าเข้าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 4.4 หน้าเข้าสู่ ระบบ ในหน้าจอนี้ จะแสดงข้อความเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าเข้าสู่
ระบบแอปพลิเคชัน ด้านล่างมีช่องสาหรับป้ อนข้อมูล อีเมล์และรหัสผ่าน และถัดมาของช่องสาหรับ
ป้ อนข้อมูลประกอบด้วย 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Sign in สาหรับลงทะเบียนผูใ้ ช้งานเมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จสิ้ น
ปุ่ ม Sign in with Google สาหรับลงทะเบียนผูใ้ ช้งานด้วย บัญชี Google และปุ่ ม Forgot password?
สาหรับผูใ้ ช้ที่ลืมรหัสผ่าน
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รู ปที่ 4.5 หน้าลงทะเบียนผูใ้ ช้งานใหม่
จากรู ปที่ 4.5 หน้าลงทะเบียนสาหรับผ้ใช้รายใหม่ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการยืนยันตัวตน
สาหรับเข้าใช้งานระบบ ด้านล่างจะมีปุ่ม Sign in with Google สาหรับลงทะเบียนผูใ้ ช้งานด้วย บัญชี
Google ถัดมามีช่องสาหรับกรอกข้อมูล ประเภทกิจกรรมที่ชอบ 5 รายการ ดังนี้ ชื่ อผูใ้ ช้งาน อีเมล
รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เกิด โดยมีชื่อและเงื่อนไขกากับช่องสาหรับกรอกข้อมูลตามลาดับ
และปุ่ ม Next Step สาหรับเข้าสู่ข้นั ตอนการลงทะเบียนถัดไป
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รู ปที่ 4.6 หน้าเลือกประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม
จากรู ปที่ 4.6 หน้าเลือกประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อความหัวข้อ
เพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าเลือกประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม มี ประเภทจานวน 10 ประเภท ดังนี้
Sport , Education , Food & Drink , Games , Nature & Park , Party , Shopping , Health , Business
และ Other โดยผูใ้ ช้งานเลือกประเภทหรื อหมวดหมู่ กิจกรรมที่ชื่นชอบหรื อที่ตอ้ งการเข้าร่ วมทา
กิจกรรม จานวน 5 รายการ และปุ่ ม Submit สาหรับยืนยันการลงทะเบียน
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รู ปที่ 4.7 หน้า Feed แสดงกิจกรรมหลัก
จากรู ปที่ 4.7 หน้า Feed แสดงกิจกรรมหลัก ในหน้าจอนี้ ประกอบด้วยเนื้ อหา (Contents)
ต่อไปนี้
- วันที่ปัจจุบนั
- โลโก้ของแอปพลิเคชัน We Invited
- รู ปโปรไฟล์ผใู ้ ช้งาน
- Banner ในอนาคตจะเป็ นพื้นที่สาหรับโฆษณา
- การค้นหากิจกกรรม
- โพส์กิจกกรมที่ได้รับการแนะนาจากอันดับการถูกใจ
- แสดงโพส์กิจกรรมทั้งหมด
- การแนะนากิจกรรมตามประเภทของกิจกรรมที่ผใู ้ ช้ชื่นชอบ จานวน 5 รายการ
- ปุ่ มสี ม่วงมีสัญลักษณ์บวกตรงกลางเป็ นปุ่ มสร้างกิจกรรม
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รู ปที่ 4.8 หน้า Create Activity
จากรู ป ที่ 4.8 หน้า Create Activity ส าหรั บ สร้ า งกิ จกรรม ในหน้า จอนี้ จะแสดงข้อความ
หัวข้อเพื่ อบ่ ง บอกว่า เป็ นหน้า สร้ างกิ จกรรม ถัดมาจะมี สัญลัก ษณ์ ก ล้อ งส าหรั บ ผูใ้ ช้งานน ารู ป
กิจกรรมมาใส่ ต่อมาจะเป็ นการแสดงรู ปภาพกิจกรรมที่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการนาเสนอ และมีปุ่ม Change
Image ส าหรั บ ผูใ้ ช้ง านที่ ต้อ งการเปลี่ ย นรู ป ภาพกิ จ กรรม และผูส้ ร้ า งกิ จ กรรมจะตองก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อกิจกรรม คาอธิบายกิจกรรม จานวนคนที่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิจกรรม ช่วงอายุ
ที่ วันที่กิจกรรมเริ่ มต้น ช่วงเวลา สถานที่ทากิจกรรม วันที่กิจกรรมสิ้ นสุ ด เพศที่ตอ้ งการให้เข้าร่ วม
กิจกรรม และประเภทของกิจกรรม และปุ่ ม Post สาหรับยืนยันการสร้างกิจกรรม
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รู ปที่ 4.9 หน้า Activity Detail
จากรู ปที่ 4.9 หน้า Activity Detail สาหรับแสดงรายละเอียดกิจกรรม ในหน้าจอนี้ จะแสดง
ปุ่ มย้อนกลับบนด้านซ้ายขอหน้าจอ ส่ วนด้านขวาคือสัญลักษณ์ตวั เลือกเพิ่มเติมซึ่ งประกอบไปด้วย
2 ตัวเลือก คือ แก้ไขกิจกรรมและลบกิจกรรม ต่อมาจะแสดงรู ปภาพของกิจกรรม ชื่อของกิจกรรม
ปุ่ มสัญลักษณ์หัวใจ สาหรับ ให้ผูใ้ ช้งานกดถูกใจกิจกรรมนั้นได้ และจะเป็ นรายละเอียดกิจกรรม
ต่า งๆ มี จานวน 9 รายการ ดัง นี้ วันที่ กิ จกรรมสิ้ นสุ ด รายละเอี ย ดกิ จกรรม รู ป โปรไฟล์ผูส้ ร้ า ง
กิจกรรม ชื่อผูส้ ร้างกิจกรรม เพศของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวนคนที่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิจกรรม ช่วง
อายุที่เข้าร่ วมกิจกรรม สถานที่ทากิจกรรม ประเภทของกิจกรรม และปุ่ ม Join สาหรับส่ งคาขอเข้า
ร่ วมกิจกรรมไปยังผูส้ ร้างกิจกรรม
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รู ปที่ 4.10 หน้า Edit Event
จากรู ปที่ 4.10 หน้า Edit Event สาหรับแก้ไขกิจกรรมโดยผูส้ ร้างกิจกรรมนั้นๆ ในหน้าจอนี้
จะแสดงข้อความหัวข้อเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าแก้ไขกิจกรรม จะมีสัญลักษณ์กล้องสาหรับผูใ้ ช้งาน
นารู ปกิจกรรมมาใส่ ต่อมาจะเป็ นการแสดงรู ปภาพกิจกรรม ปุ่ ม Change Image สาหรับผูใ้ ช้งานที่
ต้องการเปลี่ยนรู ปภาพกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ ชื่อกิจกรรม คาอธิ บายกิจกรรม จานวน
คนที่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิจกรรม ช่วงอายุที่ เข้าร่ วมกิจกรรม วันที่กิจกรรมเริ่ มต้น ช่วงเวลา สถานที่ทา
กิจกรรม เลือกวันที่กิจกรรมสิ้ นสุ ด เลือกเพศที่ตอ้ งการเข้าร่ วมกิจกรรม เลือกประเภทกิจกรรม และ
ปุ่ ม Edit สาหรับยืนยันการแก้ไขกิจกรรม
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รู ปที่ 4.11 หน้า Delete
จากรู ป ที่ 4.11 หน้า Delete ส าหรั บยืนยันการลบกิ จกรรมโดยผูส้ ร้ า งกิ จกรรมนั้นๆ ใน
หน้าจอนี้ จะแสดงสั ญลักษณ์ ตกใจเพื่ อให้ผูใ้ ช้ไ ด้ทบทวนว่าต้องการลบกิ จกรรมออกจากระบบ
หรื อไม่ พร้อมมีขอ้ ความ Delete ถ้าผูใ้ ช้ตอ้ งการลบกิจกรรมนั้นจริ งก็เพียงกดที่ปุ่ม Delete
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รู ปที่ 4.12 หน้า Join Activity
จากรู ป ที่ 4.12 หน้า Join Activity ส าหรั บให้ผูใ้ ช้คนอื่ นๆ ส่ งค าขอเข้าร่ วมกิ จกรรม ใน
หน้าจอนี้ จะแสดงข้อความหัวข้อเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าส่ งคาขอ และข้อความอธิบาย ต่อมาจะเป็ น
โปรไฟล์ของผูส้ ่ งคาขอเข้าร่ วมกิจกรรม สัญลักษณ์ส่งถึง โปรไฟล์ผูส้ ร้างกิจกรรม และปุ่ ม Join
สาหรับส่งคาขอเข้าร่ วมกิจกรรมไปยังผูส้ ร้างกิจกรรมนั้นๆ
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รู ปที่ 4.13 หน้า Category ค้นหากิจกรรมด้วยประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม
จากรู ปที่ 4.13 หน้า Category ค้นหากิจกรรมด้วยประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม ในหน้าจอ
นี้ จะแสดงข้อความหัวข้อเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าค้นกิจกรรมด้วยประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม
ต่อมาจะแสดง สัญลักษณ์ของประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม ทั้ง 10 ประเภท ดังนี้ Sport , Education
, Food & Drink , Games , Nature & Park , Party , Shopping , Health , Business และ Other
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รู ปที่ 4.14 หน้า Category Activity แสดงกิจกรรมที่คน้ หากิจกรรมด้วยประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม

จากรู ป ที่ 4.14 หน้า Category Activity แสดงกิ จ กรรมที่ ค้น หากิ จ กรรมด้ว ยประเภทหรื อ
หมวดหมู่กิจกรรม ในหน้าจอนี้ จะแสดงข้อความหัวข้อหมวดหมู่กิจกรรมเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้า
แสดงกิจกรรมที่คน้ หากิจกรรมด้วยประเภทหรื อหมวดหมู่กิจกรรม และจะแสดงรายการกิจกรรมตาม
หมวดหมู่หรื อประเภทกิจกรรมที่คน้ หา
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รู ปที่ 4.15 หน้า Notifications แจ้งเตือนคาขอเข้าร่ วมกิจกรรม

จากรู ป ที่ 4.15 หน้า Notifications ระบบจะแจ้ง เตื อ นค าขอเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมไปยัง ผู้ส ร้ า ง
กิจกรรมนั้นๆ ในหน้าจอนี้ จะแสดงข้อความเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าแจ้งเตือนคาขอเข้าร่ วมกิจกรรม
ถัดมาหัวข้อ คาขอเข้าร่ วม จะแสดงโปรไฟล์และชื่อของผูส้ ่ งคาขอเข้าร่ วมกิจกรรม ชื่อกิจกรรมที่ขอเข้า
ร่ วม ถัดมาคือปุ่ ม 2 ปุ่ ม ประกอบด้วย ปุ่ ม Accept สาหรับตอบรับคาขอเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ และปุ่ ม
Decline สาหรับปฏิเสธคาขอเข้าร่ วมกิจกรรมนั้นๆ และยังแสดงรายการกิจกรรมที่ได้ส่งคาขอเข้าร่ วม
ไว้ดว้ ย โดยจะแสดง รู ปภาพกิจกรรมที่ และชื่ อกิจกรรมที่ส่งคาขอเข้าร่ วม และสถานะ สาหรับแสดง
สถานะการส่ งคาขอเข้าร่ วมกิจกรรมว่าได้รับการตอบรับหรื อไม่
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รู ปที่ 4.16 หน้า Profile ของผูใ้ ช้งาน

จากรู ปที่ 4.16 หน้า Profile จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้งาน ในหน้าจอนี้จะแสดงข้อความ
เพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าโปรไฟล์ของผูใ้ ช้งาน ต่อมาจะแสดงรู ปภาพโปรไฟล์ผใู้ ช้งาน ชื่อผูใ้ ช้งานและ
อีเมลผูใ้ ช้งาน ปุ่ ม My Account สาหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน และปุ่ ม Log Out
สาหรับออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.17 หน้า Edit Profile

จากรู ปที่ 4.17 หน้า Edit Profile สาหรับให้ผใู้ ช้แก้ไขข้อมูลของตนเอง ในหน้าจอนี้ จะแสดง
ข้อความเพื่อบ่งบอกว่าเป็ นหน้าแก้ไขโปรไฟล์ผูใ้ ช้งาน ต่อมาจะมีปุ่ม Save สาหรับบันทึกการแก้ไข
ข้อ มูล รายละเอี ยดที่ แ สดงบนหน้า จอ ประกอบด้ว ย รู ป ภาพโปรไฟล์ผู ้ของใช้ง าน ปุ่ ม Edit photo
สาหรับแก้ไขรู ปภาพโปรไฟล์ และรายละเอียดที่เป็ นข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้ ประกอบด้วย ชื่อผูใ้ ช้งาน
อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันที่เกิด เพศ ประเทศ และข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้จานวน 4 รายการ ได้แก่
ชื่อผูใ้ ช้งาน เบอร์โทรศัพท์ วันที่เกิด และเพศ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุปผลปริญญานิพนธ์

จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน We Invited ทาให้เกิดสังคมออนไลน์ สาหรับคนรักกิจกรรม
อีกแหล่งหนึ่ ง ที่เป็ นสื่ อกลางในการเพิ่มโอกาสในการนาพากลุ่มคนที่ มีความชื่ นชอบกิ จกรรมมา
รวมตัว กัน ท ากิ จ กรรม ถ้า เราเปรี ย บเที ย บกับ แอปพลิ เ คชัน หรื อ เว็บ ที่ เ ป็ นสังคมออนไลน์ เช่ น
Facebook แอปพลิ เ คชัน We Invited จะเป็ นแอปพลิ เ คชัน ที่ ส ร้ า งกิ จ กรรมและสามารถนั ด ท า
กิจกรรมโดยเฉพาะทางมากกว่า และยังก่อให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆ และสามารถค้นหาประสบการณ์
ผ่านสังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปั จจุบนั ที่มีสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19 ทาให้ผคู ้ นไม่สามารถออกมาทากิจกรรมข้างนอกได้อย่างเช่นที่เคย
ทา แต่แอปพลิเคชัน We Invited สามารถนัดทากิจกรรมออนไลน์ได้ หรื อสามารถนัดเที่ยวทิพย์ได้
เช่น การนัดดูหนังออนไลน์พร้อมกัน หรื อ นัดสอนการบ้านออนไลน์ได้ เป็ นต้น
5.2

ข้อดีของระบบ
5.2.1 ผูใ้ ช้สามารถสร้างกิจกรรมที่ตอ้ งการหาเพื่อนร่ วมทากิจกรรมได้
5.2.2 ผูใ้ ช้สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจได้
5.2.3 ผูใ้ ช้งานจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจร่ วมกัน เกี่ยวกับกิจกรรม เรื่ องราว หรื อ
รู ปภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพได้
5.2.4 ผูใ้ ช้งานได้ทากิจกรรมใหม่ๆ ที่อยากจะทาแต่อาจไม่มีโอกาสที่จะได้ทา
5.2.5 เป็ นสังคมออนไลน์ที่มีความเฉพาะตัว มุ่งเน้นการทากิจกรรม
5.2.6 ทาให้คนที่ไม่มีเพื่อนสามารถมาหาเพื่อนในแอปพลิเคชัน We Invited ได้ ซึ่ง
อาจจะเป็ นหนทางหนึ่งที่จะลดจานวนผูป้ ่ ายด้วยโรคซึมเศร้าได้
5.2.7 สามารถนาแอปพลิเคชัน We Invited ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ เช่น มหาวิทยาลัย
สามารถนาไปใช้เพื่อนาเสนอกิจกรรมแก่นกั ศึกษา และบันทึกการทากิจกรรมของ
นักศึกษา เพื่อไปทาเป็ นสมุดพกกิจกรรมได้ เป็ นต้น
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5.3

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ระบบมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ควรมีการพัฒนาฟังชันการทางานเพิ่มเติม ดังนี้
5.3.1 พัฒนาระบบการแนะนากิจกรรมที่ตรงกับความชอบหรื อความต้องการผูใ้ ช้ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยเลือกใช้อลั กอริ ทึมใหม่ๆ หรื อมีการเก็บข้อมูลที่จาเป็ น
เพิ่มขึ้น เป็ นต้น
5.3.2 ปรับปรุ งให้การปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลมีความเรี ยลไทม์ (Real Time) ที่รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ระหว่าง Firebase และฝั่งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
5.3.3 มีระบบกรองกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม
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