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บทคัดย่อ 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาแอปพลิเคชนั ณ สยาม กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั
สยาม โดยมหาวิทยาลยัสยามเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีนักศึกษาเขา้ใหม่ในทุกปีการศึกษา โดย
นักศึกษาท่ีเข้าใหม่นั้นอาจยงัไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยสยามมีประวติัและความเป็นมาอย่างไร 
ต าแหน่งของอาคารต่าง ๆ อยูต่รงจุดไหน ช่ือของอาคาร ต าแหน่งของโรงอาหาร หอประชุม โรงยิม 
เป็นตน้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันาแอปพลิเคชนั ณ สยาม กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม 
โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ผูใ้ชง้าน สามารถสมคัรสมาชิก ดู
ขอ้มูลหนา้หลกั และเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยั ดูแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัและให้ระบบน าทางไป
ยงัแต่ละอาคาร สแกนคิวอาร์โคด้เพื่อเขา้ดูเน้ือหาแต่ละอาคาร ท าแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน และ
น าคะแนนไปแลกเป็นของรางวลั ส่วนท่ี 2 ผูดู้แลระบบ สามารถสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ รายละเอียด
ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนั โดยระบบพฒันาในรูปแบบแอปพลิเคชนั โดยใชโ้ปรแกรม Flutter ในการ
พฒันา Native Interface ส าหรับระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์และไอโอเอส เขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา 
Dart จดัการฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ดว้ย Firebase โดยระบบสามารถช่วยแสดงรายละเอียดและให้
ความรู้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัสยามใหแ้ก่นกัศึกษาเขา้ใหม่ และยงัแสดงแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัซ่ึง
ช่วยบอกจุดอาคารต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายและสะดวกยิง่ขึ้น 
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Abstract 
 

The objective of this project was to develop an application at Siam University. Siam 
University is an educational institution that receives new students every academic year. The new 
students may not know the history of Siam University, the location of  various buildings, the name 
of the building, the location of the cafeteria, auditorium, gymnasium, etc. Therefore, the organizer  
developed an application at Siam, and the functions were divided into 2 main parts: 1) the user can 
subscribe to view home page information and the university website, view a map of the campus 
and provide navigation to each building, scan the QR code to view the contents of each building, 
take quizzes to collect points and redeem points for rewards; 2) the administrator can add, edit, 
delete application details. The system was developed in the form of an application using Flutter to 
develop native interfaces for Android and iOS operating systems, commands used Dart, managed 
with NoSQL databases with Firebase. In conclusion, the developed system can help show details 
and provide knowledge about Siam University to new students. It also displays a map of the 
campus, which helps new students point out the different buildings to make it easier and more 
convenient to understand. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 มหาวิทยาลยัสยาม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  1 ใน 5 สถาบนัแรกของประเทศไทย 
ไดรั้บการริเร่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และไดส้ถาปนาอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ. 2516  โดยปัจจุบนั
มหาวิทยาลยัสยามมีสถานะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษารวมกว่า 10,000 คน มี
นกัศึกษานานาชาติกวา่ 1,000 คนจากกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก เปิดด าเนินการเรียนการสอนในระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลกัสูตรภาษาไทยและหลกัสูตรนานาชาติ รวมทั้งส้ิน
กว่า 50 หลกัสูตร ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษาจะมีนกัศึกษาท่ีเขา้มาศึกษาใหม่และยงัไม่รู้จกัสถานท่ีต่าง 
ๆ ภายในมหาวิทยาลยั นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลยัสยามยงัมีการจดักิจกรรมการเปิดบา้นตอ้นรับ 
นกัเรียนจากสถาบนัต่างๆ เพื่อเขา้ชมภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงนกัเรียนท่ีเขา้มาเยีย่มนั้นอาจยงัไม่ทราบ
ว่า มหาวิทยาลยัสยามของเรามีประวติัและความเป็นมาอย่างไร อาคารต่างๆ  อยู่ตรงจุดไหนช่ือ
อาคาร ท่ีตั้งโรงอาหาร หอประชุม โรงยิม เป็นตน้ ท าให้นักเรียน หรือนักศึกษาท่ีพึ่งเขา้มาภายใน
มหาวิทยาลยัสยามเดินทางไปไม่ถูกจุด  

 จากปัญหาดงักล่าวคณะผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนั ณ สยาม กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั
สยาม โดยระบบพฒันาในรูปแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรม Flutter ในการพฒันา Native 
Interface ส าหรับระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และไอโอเอส ประกอบด้วยฟังก์ชันการท างาน 2 
ส่วน ประกอบด้วยส่วนท่ี 1 ผูใ้ช้งาน สามารถสมคัรสมาชิก ดูขอ้มูลหน้าหลกั และเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลยั ดูแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัและให้ระบบน าทางไปยงัแต่ละอาคาร สแกนคิวอาร์โคด้
เพื่อเขา้ดูเน้ือหาแต่ละอาคาร ท าแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนน และน าคะแนนไปแลกเป็นของรางวลั 
ส่วนท่ี 2 ผูดู้แลระบบ สามารถสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ รายละเอียดต่าง ๆ ของแอปพลิเคชนั พฒันา
ชุดค าสั่งดว้ยภาษา Dart จดัการฐานขอ้มูลแบบ NoSQL ดว้ย Firebase โดยระบบสามารถช่วยแสดง
รายละเอียดและให้ความรู้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัสยามให้แก่นักศึกษาเขา้ใหม่ และยงัแสดงแผนท่ี
ภายในมหาวิทยาลยัซ่ึงช่วยบอกจุดอาคารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ให้เขา้ใจได้ง่ายและสะดวก
ยิง่ขึ้น 

 
1.2   วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
 เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนั ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม) 
 



2 

 

1.3    ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 

                   (Client/ Server Architecture) 
 1.3.2 พฒันาเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันใช้งานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  (Android) 
          และไอโอเอส (IOS) 
 1.3.3 จดัการขอ้มูลโดยใชรู้ปแบบ NoSQL ดว้ย Firebase 
 1.3.4 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 1.3.4.1 ผูใ้ชง้าน (นกัเรียน นกัศึกษา บุคคลทัว่ไป) 
   1.3.4.1.1 สามารถสมคัรสมาชิกได ้โดยใส่ขอ้มูล Name ,   
                   Email และ Password   
   1.3.4.1.2 สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ใชง้าน โดยใส่ขอ้มูล Email และ 
                  Password 
   1.3.4.1.3 สามารถดูขอ้มูลหนา้หลกั (Home) ได ้ประกอบดว้ย 
       - ขอ้มูลมหาวิทยาลยัสยาม 
       - ขอ้มูลพระวิศวกรรม 
       - ขอ้มูล (Siam Open House) 
       - ขอ้มูลกิจกรรมนกัศึกษา 
       - ขอ้มูลช่องทางการติดต่อ 
   1.3.4.1.4 สามารถสแกนคิวอาร์โคด้ ประกอบดว้ย 
       - เปิดกลอ้งเพื่อท าการ (Scan QR Code) แสดงขอ้มูล 
                      อาคารต่าง ๆ และรูปภาพ 
       - เม่ือผูใ้ชดู้ขอ้มูลอาคารต่าง ๆ แลว้จะมีปุ่ มใบความรู้ 
                      ใหส้ามารถคลิกเพื่อเขา้ไปท าแบบทดสอบใบความรู้ได ้

 1.3.4.1.5 สามารถดูแผนท่ีจ าลอง (Map) ภายในมหาวิทยาลยั  
     สยามได ้ประกอบดว้ย 

     - แสดงแผนท่ีจ าลองภายในมหาวิทยาลยัสยาม 
     - สามารถปรับโหมด กลางคืนและกลางวนัในแผนท่ีได ้
     - แสดงรูปมาร์คเกอร์รูปนกัศึกษาบอกต าแหน่งจุดท่ียนือยู ่
    - สามารถน าทางไปยงัจุดต่างๆ ท่ีตอ้งการไปได ้
 1.3.4.1.6 สามารถดูขอ้มูลอ่ืน ๆ ได ้ประกอบดว้ย 
    - เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัสยาม 
    - แลกของรางวลั 
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    - จ านวนการเยีย่มชมในสถานท่ีต่าง ๆ 
 1.3.4.1.7 สามารถออกจากระบบได ้
 

 1.3.4.2 ผูดู้แลระบบ 
 1.3.4.2.1 สามารถตั้งค่าหนา้หลกัของแอปพลิเคชนัได ้
 1.3.4.2.2 สามารถเพิ่ม และแกไ้ขหนา้แลกของรางวลัได ้
 1.3.4.2.3 สามารถแกไ้ขขอ้มูลอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ในระบบได ้

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยน าเสนอรายละเอียดและใหค้วามรู้เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัสยามใหแ้ก่      
         นกัเรียน และนกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ 
1.4.2 ช่วยแสดงแผนท่ีของมหาวิทยาลยัสยาม สามารถบอกจุดสถานท่ีอาคารและ 
         ตึกต่าง ๆ ใหก้บันกัศึกษาใหม่ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายยิง่ขึ้น 
1.4.3 ช่วยในการจดักิจกรรมตอบค าถามเพื่อน าไปแลกของรางวลัในวนั Open  
         House เปิดรับนกัศึกษาใหม่ 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนของปริญญำนิพนธ์ 

 1.5.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและกำรศึกษำข้อมูล (Detailed Study) 
  รวบรวมความตอ้งการโดยการเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั
สยาม โดยการเก็บขอ้มูลของรูปตึกอาคารต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ออกแบบท าเป็นรูปภาพ 2มิติ 
น ามาแสดงบนแผนท่ีของมหาวิทยาลยัสยาม ศึกษาขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลท่ีตอ้งการน ามาแสดงให้
ความรู้เก่ียวกบัผูใ้ช้งานแก่นักศึกษาใหม่วิเคราะห์ออกแบบขอ้มูลท่ีจะน ามาแสดงในส่วนของฝ่ัง
ติดต่อกับผูใ้ช้งานให้สามารถใช้งานได้สะดวก ก าหนดถึงขอบเขตการท างานของระบบ รวมถึง
รวบรวมปัญหาต่างๆ และศึกษาโครงสร้างแอปพลิเคชนัท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาโครงสร้างแอปพลิเคชนัใหมี้ความทนัสมยัใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้านมากท่ีสุด 
 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
 น าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวม น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน เพื่อท า

การออกแบบแอปพลิเคชนัให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่ง สมบูรณ์ ครบถว้น โดย
วิเคราะห์จากความตอ้งการและขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมา ขอบเขตการท างานของแอปพลิเคชนั และ
วิเคราะห์การท างานของแอปพลิเคชนัท่ีนิยมในปัจจุบนัเพื่อศึกษาการท างานหลกัของระบบ และหา



4 

 

ข้อเสียเพื่อน าไปปรับปรุงและประยุกต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือพฒันาเป็นแอปพลิเคชัน 
ส าหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่าง ๆ โดยน าเสนอด้วยภาพต่อไปน้ี Use Case Diagram , Sequence 
Diagram , Class Diagram และ โครงสร้างของฐานขอ้มูล  

 

1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design)  
  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบแอปพลิเคชนัท่ีจะน ามาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาซ่ึงตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการ
               พฒันา โครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database) โดยใช ้รูปแบบการเก็บของฐานขอ้มูล โดย
              ใชรู้ปแบบ NoSQL ผา่น Firebase  เพื่อจดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้าน และ 
               ขอ้มูลของมหาวิทยาลยัสยาม และเน้ือหาขอ้มูลของอาคารต่างๆ 
  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) ในส่วนของติดต่อกบั 

ผู ้ใ ช้ ง าน  โดย ใช้  Flutter ในการพัฒนา  Native Interface ส าห รับ
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และไอโอเอส สามารถปรับแต่ง UI (User 
Interface) ท่ีมีความยืดหยุ่น แยกการออกแบบเพื่อเนน้ไปท่ีประสบการณ์
ของผูใ้ช้งาน UX (User Experience) โดย UI จะใกลเ้คียงกบั Native และ
ตรงตาม Design Guideline ท่ีถูกตอ้ง 

  1.5.3.4 การออกแบบส่วนของแผนท่ี พฒันาโดยใช ้Google map API ซ่ึงน ามาช่วย
              ในการระบุต าแหน่ง ท่ีอยู่ปัจจุบนัในการน าทาง และออกแบบรูปภาพของ
               ตวัโมเดลตึก 2 มิติมาช่วยใหมี้ความสวยงาม และเขา้ใจไดง้่าย 
 

1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development) 
 ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์และ

ออกแบบไวม้าท าการสร้าง และเขียนชุดค าสั่งดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code ส าหรับใชใ้นการ
เขียนชุดค าสั่งส าหรับแอปพลิเคชนัของผูใ้ชง้าน และผูดู้แลระบบ รวมถึงระบบจดัเก็บฐานขอ้มูล
โดยใชบ้ริการของ Firebase ในการจดัเก็บฐานขอ้มูลท่ีมีความยืดหยุ่น และเนน้ความเร็วในการใช้
งาน 
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1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 
1.5.5.1 Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังก์ชันการท างาน 

ตรวจสอบโดยคณะผูจ้ดัท าเอง เป็นการทดสอบแอปพลิเคชันในระดับ 
Function Call เพื่อเป็นการยืนยนัการท างานของระดับย่อยท่ีสุดของแอป
พลิเคชนัวา่ท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.5.5.2 Integration Testing ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชนัโดยทดสอบการ
ตอบสนองของแต่ละความตอ้งการของอาจารยท่ี์ปรึกษา แต่ละหน้าของ
แอปพลิเคชันว่ามีการท างานท่ี สมบูรณ์และถูกตอ้งโดยท าการเช่ือมต่อ
ส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ามาประกอบกนัเป็นแอปพลิเคชนั 

1.5.5.3 System Testing ทดสอบการเช่ือมต่อของแอปพลิเคชนักบัฐานขอ้มูลโดย
การ เช่ือมต่อผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเค
ชันกับฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

 
1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 

  เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือในการใชง้าน
ส าหรับมหาวิทยาลยัสยามใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 
 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ 

กิจกรรม 
2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล          
2.วิเคราะห์ระบบ          
3.ออกแบบระบบ          
4.พฒันาระบบ          
5.ทดสอบระบบ          
6.จดัท าเอกสาร          
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
1.7.1 ฮำร์ดแวร์  

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 5 Intel Core i5-8300H    
            NVIDIA GTX 1050 Ti 16 GB DDR5 2933 MHz Windows 10 Home (64  
            Bit) 
1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น predator Intel Core i7-9300H  

            NVIDIA GTX 2060 16 GB DDR5 2933 MHz Windows 10 Home (64  
            Bit) 

 
1.7.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft windows 10  
 1.6.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code  

 1.6.2.3 Firebase ฐานขอ้มูลแบบ NoSQL 

 1.6.2.4 Google map API เป็นชุด API ของ Google ส าหรับพฒันา web application 
              และ mobile application (Android, iOS)ไวส้ าหรับเรียกใชแ้ผนท่ีและชุด 
              service ต่าง ๆ 

 1.6.2.5 Flutter (Cross-Platform Framework) ใชใ้นการพฒันา Native Mobile  
            Application (Android/iOS)  

 1.6.2.6 ภาษา Dart 

  

 
 

 



บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 คณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรศึกษำจำกแอปพลิเคชนัท่ีมีควำมใกลเ้คียง
ในปัจจุบนัแลว้ท ำกำรหำจุดเด่น และจุดดอ้ยของแอปพลิเคชนัดงักล่ำว นอกจำกน้ีไดท้ ำกำรรวบรวม
ขอ้มูลและฟังก์ชันกำรท ำงำนท่ีน ำมำใช้ในส่วนต่ำง ๆ ได้มีกำรประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ รวมถึงศึกษำและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง อำทิ เช่น ขอ้มูลตึกอำคำร ขอ้มูลของ
มหำวิทยำลยัสยำม เป็นตน้ จำกนั้นท ำกำรศึกษำเทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรพฒันำระบบรวมถึงขอ้มูลท่ี
จะน ำมำใช ้
 
2.1 มหาวิทยาลยัสยาม ( Siam University )1 
 มหำวิทยำลยัสยำม เป็นสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 1 ใน 5 สถำบนัแรกของประเทศไทย ได้
เปิดท ำกำรสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และไดส้ถำปนำอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือ พ.ศ. 2516 โดยอำจำรย ์ดร.
ณรงค ์มงคลวนิช ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 ไดเ้ปล่ียนสถำนภำพเป็น “มหำวิทยำลยัเทคนิคสยำม” และ
เปล่ียนช่ือเป็น “มหำวิทยำลยัสยำม” ในล ำดบัต่อมำ โดยปัจจุบนั มหำวิทยำลยัสยำมมีสถำนะเป็น
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชนในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวตักรรม มี  พล
อำกำศเอกชลิต พุกผำสุข องคมนตรี เป็นนำยกสภำมหำวิทยำลยั และ  ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็น
อธิกำรบดี 
 มหำวิทยำลยัสยำม ติดอนัดบั TOP 3 ของมหำวิทยำลยัเอกชนเพื่อควำมยัง่ยืนในประเทศ
ไทย อนัดบั 5 ของมหำวิทยำลยัรัฐและเอกชน และอนัดบัท่ี 93 ของมหำวิทยำลยั 912 แห่งจำก 84 
ประเทศทัว่โลก จำกกำรจดัอนัดบัมหำวิทยำลยัย ัง่ยนืของ UI GreenMetric ประจ ำปี 2020 

 
รูปท่ี 2.1 มหำวิทยำลยัสยำม 

 
1 https://siam.edu/about-us/ 
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 มหำวิทยำลัยสยำม  ให้ควำมส ำคัญในแนวทำงของกำรพัฒนำอย่ ำ งย ั่ง ยืนใน
สถำบนักำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง มีกำรประยุกต์แนวคิดของกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืนสู่นโยบำยกำร
บริหำร และกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลยั ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพขององคค์วำมรู้ 
และบณัฑิตท่ีถูกผลิตจำกสถำบนั เพรำะเรำเช่ือว่ำสถำบนักำรศึกษำเป็นแหล่งบ่มเพำะควำมรู้ และ
บุคลำกรท่ีจะออกสู่ชุมชน และสังคม ซ่ึงองคค์วำมรู้เหล่ำน้ี จะสร้ำงควำมตระหนกัรู้ และก่อให้เกิด
กำรประยกุตใ์ชง้ำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชำติ และโลก 
 ปัจจุบนั มหำวิทยำลยัสยำมมีนกัศึกษำรวมกวำ่ 12,000 คน มีนกัศึกษำนำนำชำติกวำ่ 500 คน
จำกกว่ำ 50ประเทศทัว่โลก ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนในระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำ
เอก ทั้งหลกัสูตรภำษำไทยและหลกัสูตรนำนำชำติ รวมทั้งส้ินกวำ่ 54 หลกัสูตร โดยแบ่งออกเป็น 14 
คณะ คือ คณะบริหำรธุรกิจ คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะนิติศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ คณะนิเทศ
ศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วิทยำลยันำนำชำติ วิทยำลยัดนตรีและศิลปะกำรแสดง คณะแพทยศำสตร์ คณะรัฐศำสตร์และบณัฑิต
วิทยำลยั ไดผ้ลิตบณัฑิตออกไปรับใชส้ังคมแลว้กวำ่ 90,000 คน 
 มหำวิทยำลยัมีควำมภำคภูมิใจท่ีไดท้ ำหน้ำท่ีส่งเสริมและเผยแพร่แนวคิดกำรพฒันำควำม
ยัง่ยืนน้ี ไม่เพียงในสถำบนักำรศึกษำเท่ำนั้น ยงัไดท้ ำงำนในโครงกำรต่ำงๆ ร่วมกบัเขตภำษีเจริญ 
องค์กรเอกชน หน่วยงำนของรัฐอ่ืนๆ โดยมีผูน้ ำชุมชนและประชำชนในทอ้งถ่ินให้ควำมร่วมมือ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยของสหประชำชำติ ในกำรพฒันำควำมยัง่ยนืไปดว้ยกนั 
 

 
รูปท่ี 2.2 อำคำรภำยในมหำวิทยำลยัสยำม 
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2.2 การพฒันาแอปพลเิคชันแบบครอสแพลตฟอร์ม ( Cross Platform Application )2 
 Cross Platform (ครอสแพลตฟอร์ม) หมำยถึง กำรท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภำษำโปรแกรม 
ระบบปฏิบติักำร หรือ ซอฟตแ์วร์ชนิดอ่ืนๆ สำมำรถท ำงำนไดใ้นหลำยแพลตฟอร์ม เช่น โปรแกรม
ค อมพิ ว เ ต อ ร์ ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น ไ ด้ บ น  Microsoft Windows (ไ ม โ ค รซ อฟท์ วิ น โ ด ว ส์ ) 
ส ำหรับ สถำปัตยกรรม x86 (เอ็กซ์86) และ Mac OS X (แมค โอเอส เอ็กซ์) บน PowerPC (เพำเวอร์
พีซี) 

 
รูปท่ี 2.3 Cross Platform 

 โดยในกำรพฒันำแอปพลิเคชนั ณ สยำม คณะผูจ้ดัได้พฒันำในรูปแบบ (Cross Platform 
Application) โดยในกำรพฒันำแอปพลิเคชนันั้นท ำให้สำมำรถใช้งำนไดท้ั้งระบบปฏิบติักำรแอน
ดรอยด ์(Android) และไอโอเอส (IOS) 
 
2.3 Flutter3 

Flutter คือ Framework ท่ีจะใชส้ร้ำง UI ส ำหรับ Mobile Application ท่ีสำมำรถท ำงำนขำ้ม
แพลตฟอร์มไดท้ั้ง IOS และ Android ในเวลำเดียวกนั โดยภำษำท่ีใชใ้น Flutter นั้นก็คือภำษำ Dart 
ซ่ึงเป็นภำษำท่ีถูกพฒันำโดย Google และท่ีส ำคญัภำษำ Dart น้ีเป็น Open Source ท่ีสำมำรถใช้งำน
ไดฟ้รี  

จุดเด่นของ Flutter 
- ระบบ Hot Reload โดยเม่ือมีกำรสร้ำง กำร Add Features หรือกำรกร ำท ำต่ำงๆกบั 

UI จะตอ้งมีกำร Reload เพื่อท ำใหห้นำ้ UI Update ซ่ึงระบบ Hot Reload จะช่วยยน่

 
2 https://www.mindphp.com/บทควำม/31-ควำมรู้ทัว่ไป/4635-what-is-cross-platform.html 
3 https://www.jmandjm.com/blog/flutter-khuue-aair/ 
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ระยะเวลำในกำร Reload ใหเ้หลือเพียงเส้ียววินำทีเท่ำนั้น ท ำใหก้ำรพฒันำ UI ของ 
Application มีควำมรวดเร็วขึ้นอยำ่งมำก  

- Build-In ท่ีช่วยในกำรออกแบบ UI ใหมี้ควำมสวยงำมยิ่งขึ้นอย่ำง Material Design 
และ Cupertino ( IOS-flavor ), มี Framework ท่ีช่วยให้กำรท ำ Animation ต่ำงๆ 
หรือ Gesture ของ UI เป็นเร่ืองง่ำยยิ่งขึ้น และยงัสำมำรถใช้งำนร่วมกับ IDE ท่ี
ก ำลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัอยำ่ง Visual Studio Code และ Android Studio ได ้
 

 ข้อดีของ Flutter 

 
รูปท่ี 2.4 ขอ้ดีของ Flutter 

1. Hot Reload  กำรยน่ระยะเวลำท่ีใชใ้นกำร reload ใหเ้หลือเพียงเส้ียววินำที 
2. Fast Development นอกเหนือจำกปุ่ ม Hot Reload แลว้ยงัมีตวัควบคุม ท่ีสำมำรถปรับแต่งได้
   ตำมควำมตอ้งกำร 
3. Screen reader       มีระบบโปรแกรมอ่ำนหนำ้จอ ส ำหรับนกัพฒันำท่ีบกพร่องทำงสำยตำ 
4. Quick rendering       มีกำร render ท่ีรวดเร็ว จึงสำมำรถสร้ำงภำพและแบบจ ำลอง 2D ท่ีเร็วขึ้น 
5. Cross-platform       มีโปรแกรมหลำกหลำยท่ีสนบัสนุน เช่น Android Studio และ Visual 
   Studio Code 
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6. Flutter goes native       มีระบบปลัก๊อินท่ีจ ำเป็นต่อกำรสร้ำงแอปพลิเคชัน่ใหมี้ประสิทธิภำพได้
   อยำ่งง่ำยดำย 
7. Open source & free    นกัพฒันำแอปพลิเคชนัและผูส้นใจสำมำรถใชง้ำนไดฟ้รี! ไม่มีค่ำใชจ่้ำย 
8. Themes        สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงระหวำ่ง Android และ iOS ในกำรเขียน/ 
   พฒันำคร้ังเดียว 
 

ข้อเสียของ Flutter 

 
รูปท่ี 2.5 ขอ้เสียของ Flutter 

1. Mobile only      สถำนะของ Flutter ตอนน้ีสำมำรถใชง้ำนไดเ้ฉพำะมือถือเท่ำนั้น 
2. low popularity of Dart  คนส่วนมำกไม่คุน้เคยกบัภำษำ Dart สักเท่ำไหร่ ไม่เหมือนกบั
    ภำษำ Java หรือภำษำ Kotlin ซ่ึงเป็นภำษำส่วนใหญ่ท่ีคนนิยมใช ้
3. Not all devices are supported  Flutter ไม่สำมำรถใชไ้ดใ้น iOS 32-bit ดงันั้น iOS รุ่นก่อนๆ เช่น 
    iPhone 5 ลงไปจะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้
4. Limited libraries        เน่ืองจำกยงัเป็นโปรแกรมท่ีค่อนขำ้งใหม่ท ำใหย้งัไม่ค่อยมี  
    libraries ท่ีเป็นประโยชน์ ซ่ึงนกัพฒันำส่วนใหญ่ตอ้งสร้ำง  
    libraries ขึ้นมำเป็นของตนเอง และยงัตอ้งใชเ้วลำในกำรสร้ำงอีก
    ดว้ย 
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 โดยในกำรพฒันำแอปพลิเคชนัคณะผูจ้ดัไดน้ ำ Flutter มำใชใ้นกำร พฒันำแอพพลิเคชนับน
มือถือในกำรเขียนระบบและออกแบบในกำรท ำงำนโดยใช้ (Cross Platform Flutter) ซ่ึงใชภ้ำษำ 
Drat ในกำรพฒันำระบบสำมำรถท ำงำนได ้(2 Platform IOS , Android) 
 
2.4 ภาษา Dart4 
 Dart เป็นภำษำโปรแกรมท่ีเอำไวส้ ำหรับสร้ำงแอปพลิเคชนับนแพลตฟอร์มท่ีหลำกหลำย
โดยไดท้ั้ง mobile, desktop, server และก็ web ส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดท่ีท ำให้คนสนใจเรียนภำษำ Dart 
คือเพื่อท่ีจะเอำไปใช้ร่วมกับ Flutter ท่ีเป็นเคร่ืองมือช่วยสร้ำง UI ของ Google ซ่ึงใช้ได้ทั้ งกับ 
Android และ iOS หรือจะเป็นใน Desktop กบั Web ได ้
 ภำษำ Dart ถูกสร้ำงโดย Google และปล่อยให้ใช้งำนแบบ open source ท ำให้ทุกคน
สำมำรถน ำไปใช้งำนไดฟ้รีๆ และกำรท่ี Dart ถูกออกแบบมำให้ใช้งำนไดง้่ำยและมีประสิทธิภำพ
แบบภำษำเชิงวตัถุอ่ืนๆ อยำ่ง Java C# C++  
 โครงสร้ำงของภำษำ DART คล้ำยกับ C/C++ และ Java โดยท่ีจะมีควำมเป็นภำษำแบบ 
Structure Programming แต่ก็ยงัมีควำมสำมำรถแบบภำษำประเภท Object Oriented Programming 
ดว้ย คือมี class และ inheritance ใหใ้ชง้ำน เป้ำหมำยของกำรสร้ำงภำษำ Dart ขึ้นมำ คือกูเกิลบอกว่ำ
อยำกสร้ำงภำษำเชิงโครงสร้ำงท่ียืดหยุ่นมำกพอ (structured yet flexible language) และเป็นกำร
ออกแบบตวัภำษำไปพร้อมกบัตวั Engine ส ำหรับรันภำษำเลยเพื่อแกปั้ญหำโปรแกรมท ำงำนชำ้และ
กิน memory ซ่ึงเป้ำหมำยของภำษำ Dart คือเป็นภำษำท่ีเรียนรู้ง่ำย และท ำงำนไดบ้นอุปกรณ์พกพำ
ขนำดเล็ก มือถือไปจนถึงserver ซ่ึงส่ิงท่ีเด่นท่ีสุดส ำหรับภำษำ Dart ในตอนน้ีคือเป็นภำษำท่ีใชใ้น
กำรสร้ำง Application ดว้ยเฟรมเวิร์ก Flutter 

 
4 https://www.borntodev.com/2020/04/11/เรียน-dart-แบบกำ้วกระโดด/ 
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รูปท่ี 2.6 กำรสร้ำง Class ฉบบั Dart 

 โดยคณะผูจ้ดัท ำไดน้ ำภำษำ Dart มำใช้เป็นภำษำหลกัในกำรพฒันำแอปพลเคชันท ำงำน
ร่วมกนักบัเฟรมเวิร์ก Flutter 
 

2.5 Google Map API5 
 Google Maps API เป็นชุด API ของ Google ส ำหรับพฒันำ web application และ mobile 
application (Android, iOS)ไวส้ ำหรับเรียกใช้แผนท่ีและชุด service ต่ำง ๆ ของ Google เพื่อพฒันำ 
Application ไดเ้หมือนกบัท่ี Google โดยแผนท่ียงั features ต่ำง ๆ มำกมำยใหเ้รียกใช ้
 – กำรปรับแต่งแผนท่ี (Styled Map) 
 – ชุดควบคุมแผนท่ี (Map Control) 
 – ชุดเคร่ืองมือวำดภำพบนแผนท่ี (Drawing) 
 – กำรน ำทำงจำกจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง (Directions Service) 
 – กำรค ำนวณควำมสูงของจุดพิกดั (Elevation Service) 
 – กำรแปลงท่ีอยูเ่ป็นพิกดั Lattitude เเละ Longtitude (GeoCoding Service) 
 – กำรดึงขอ้มูล POI (Point of Interest) คือขอ้มูลสถำนท่ีต่ำง ๆ ท่ี Google รวบรวมไวใ้ห้ 
    เช่น โรงแรม หำ้งสรรพสินคำ้ โรงเรียน -สถำนท่ีรำชกำรต่ำงๆ เเละอ่ืนๆ อีกมำกมำย    
    (Places API) มำใชง้ำนใน application เรำ 
 – Street View 
 

 
5 https://swiftlet.co.th/google-api-คืออะไ/ 
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รูปท่ี 2.7 โคด้สร้ำง Google map บน web application 

 โดยคณะผู ้จัดท ำได้น ำ Google Maps API มำใช้ในกำรสร้ำงบบจ ำลองแผนท่ีภำยใน
มหำวิทยำลยัสยำม และสำมำรถใหใ้ชง้ำนในกำรน ำทำงภำยในสถำนท่ีต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลยั 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
 แอปพลิเคชัน ณ สยาม  เป็นแอปพลิเคชันท่ีแนะน าข้อมูลอาคารสถานท่ีต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัสยามใหก้บันกัเรียน นกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้มาในมหาวิทยาลยั แลว้ยงัไม่รู้จกัสถานท่ีต่างๆ 
โดยภายในแอปพลิเคชนัจะแสดงภายในของมหาวิทยาลยั และสามารถน าทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลยัได ้และยงัสามารถสแกน QR Code เพื่อรับชมคลิปวิดีโอ แนะน าคณะต่าง ๆ 
พร้อมกบัมีแบบทดสอบถามค าถามหลงัชมคลิปวิดีโอ พร้อมสะสมคะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดไ้ป
แลกของรางวลัได ้ในการใชง้านแอปพลิเคชนัผูใ้ช้ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเขา้ใช้
งานได ้พฒันาโดยใช ้Flutter ในการสร้าง Native Interface ส าหรับแอนดรอยด์และไอโอเอส ขอ้มูล
ของผูใ้ชง้านจะถูกจดัเก็บลงฐานขอ้มูล Firebase และเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา Dart เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การพฒันาคือโปรแกรม Visual Studio Code 
 
3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 
 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

  ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

  เน่ืองจากนักเรียน และนักศึกษาใหม่ท่ีเขา้มาในมหาวิทยาลยัสยามนั้นอาจยงัไม่
ทราบวา่ มหาวิทยาลยัสยามของมีประวติัและความเป็นมาอยา่งไร ตึกอาคารต่าง ๆ อยูต่รงจุดไหนช่ือ
อาคารตึก โรงอาหาร หอประชุม โรงยิม ท าให้นกัเรียน และนกัศึกษาใหม่ท่ีเพิ่งเขา้มามหาวิทยาลยั
สยามอาจเกิดความสับสนได้ ท าให้การเดินเขา้เรียนตามตึงอาคารต่าง ๆ หรือการท าธุระต่าง ๆ
ภายในสถานท่ีมหาวิทยาลยัสยามอาจท าใหน้กัศึกษาเสียเวลาไปผิดท่ี 

  แนวทางแก้ไขปัญหา 

 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการพฒันาแอปพลิเคชัน ณ สยาม ให้กบันักเรียน
และนกัศึกษาใหม่ท่ีท าการเขา้มาเยีย่มชม หรือศึกษาใหม่ภายในมหาวิทยาลยัสยามไดรู้้ประวติัความ
เป็นมา และคุน้ชินกบัสถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัสยามของมากยิ่งขึ้น เช่น ตึก อาคาร โรงอาหาร 
โรงยิม หอประชุม การติดต่อฝ่ายต่าง ๆ การติดต่อขอช าระเงิน ท าให้นักศึกษาใหม่ได้เขา้ใจและ
ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วภายในมหาวิทยาลยัสยาม 
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 3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
  แอปพลิเคชัน ณ สยาม ได้น าเสนอมหาวิทยาลัยสยามในรูปแบบของ Mobile 

Application โดยสามารถใช้ทั้ งระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ และไอโอเอส ท าให้นักเรียน และ
นกัศึกษาใหม่ไดค้วามรู้และประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยัสยาม และใหน้กัศึกษาไดรู้้ท่ีตั้งจุด
อาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัสยาม โดยหลงัจากการเรียนรู้ขอ้มูลแลว้ยงัสามารถท าแบบทดสอบ
ตอบค าถามเพื่อเก็บคะแนน และสามารถน าคะแนนท่ีไดน้ าไปแลกของรางวลัเพื่อให้ผูใ้ชง้านไดร่้วม
สนุกในการใชง้านแอปพลิเคชนั โดยแอปพลิเคชนันั้นพฒันาโดยเนน้ให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านได้
สะดวกและเขา้ใจง่าย 
 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของแอปพลิเคชนั ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม) 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 
 

 

รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนั ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม) 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case : Login 
Use Case Name Login 
Use Case ID UC1 
Brief Description ใช้ส าหรับเขา้สู่ระบบ โดยใช้อีเมล และรหัสผ่าน เพื่อเขา้ใช้งานแอป

พลิเคชนั 
Primary Actors User, Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions ผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการลงทะเบียน ก่อนเขา้ใชง้านระบบ 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะให้ป้อนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลและ
รหสัผา่น 
2.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นถูกตอ้ง 

2.1.1 ระบบแสดงหนา้ Home 
2.2 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

3.2.1 ระบบแสดง ขอ้ความ ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้
3.2.2 ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูล เพื่อเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขา้สู่ระบบส าเร็จ ระบบแสดงหนา้หลกัของแอปพลิเคชนั 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Register 
Use Case Name Register 
Use Case ID UC2 
Brief Description ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั 
Primary Actors User, Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ช ้

2. ผูใ้ช้งานป้อนขอ้มูลส าหรับลงทะเบียนผูใ้ช้งาน ดังน้ี อีเมล, 
รหสัผา่น 
2.1 ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลครบตามท่ีก าหนด 

2.1.1 จะเขา้หนา้ลอ็กอินเพื่อเขา้สู่หนา้ home  
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Home 
Use Case Name Home 
Use Case ID UC3 
Brief Description หนา้หลกัแสดงเมนู และขอ้มูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัสยาม 
Primary Actors User, Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกเขา้หนา้ Home 

2. ผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูเน้ือหาภายในแอปพลิเคชนัได ้ 
Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Map 
Use Case Name Map 
Use Case ID UC4 
Brief Description แสดงหนา้แผนท่ีสถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัสยาม 
Primary Actors User, Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกเมนู Map 

2. ระบบแสดงโชวห์นา้แผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัสยาม  
2.1 ผูใ้ชค้ลิกปรับโหมดกลางคืนได ้
2.2 ผูใ้ชค้ลิกปุ่ มน าทางเพื่อน าทางไปยงัสถานท่ีท่ีตอ้งการไป 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Camera 
Use Case Name Scan QR 
Use Case ID UC5 
Brief Description ผูใ้ชค้ลิกรูปกลอ้งเพื่อท าการเปิดกลอ้งสแกน QR Code ตามสถานท่ีท่ี

ผูใ้ชไ้ดเ้ดินเยีย่มชม 
Primary Actors User, Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้  าการเขา้มาหนา้ Camera 

2. เขา้หนา้กลอ้ง 
2.1 ท าการสแกน QR Code 
2.2 รับชมวิดีโอ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Home Edit 

Use Case Name Home Edit 
Use Case ID UC6 
Brief Description หน้าแก้ไขข้อมูลในส่วนหน้าหลักของแอปพลิเคชันส าหรับผูดู้แล

ระบบ  
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบท าการคลิกเลือกเมนู Home 

Edit 
2. ผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

2.1 เพิ่มขอ้มูล 
2.2 แกไ้ขขอ้มูล 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 
ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Home List 

Use Case Name Home List 
Use Case ID UC7 
Brief Description หน้าแก้ไขข้อมูลในส่วนของรายการท่ีแสดงในหน้าหลักส าหรับ 

ผูดู้แลระบบในการแกไ้ขขอ้มูล 
Primary Actors - 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Home List 

2. ผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
2.1 แกไ้ขขอ้ความ รูปภาพ และขอ้มูลรายละเอียด 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 



22 
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Shop Edit 
Use Case Name Shop Edit 
Use Case ID UC8 
Brief Description หนา้แกไ้ขขอ้มูลในส่วนของ Admin แกไ้ขส่วนของแลกรางวลั 
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเมนู Shop Edit 

2. ผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลของรางวลั 
2.1 สามารถแกไ้ขใส่รูปภาพของรางวลั 
2.2 สามารถแกไ้ขใส่ขอ้ความรายละเอียดของรางวลั 
2.3 สามารถแกไ้ขใส่จ านวนของรางวลั 
2.4 สามารถแกไ้ขใส่คะแนนท่ีตอ้งการใชใ้นการแลกของ 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 
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ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดของ Use Case : Set20 
Use Case Name Set20 
Use Case ID UC9 
Brief Description หน้าแกไ้ขขอ้มูลในส่วนของขอ้มูลอาคารต่างๆ ส าหรับผูดู้แลระบบ

ในการแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียด รูปภาพ อาคารต่างๆ  
Primary Actors Administrator 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยูสเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบคลิกเลือกอาคารท่ีตอ้งการ

แกไ้ข 
2. ผูดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูล 

2.1 แกไ้ขหนา้ขอ้มูลแต่ละอาคารท่ีตอ้งการ 
2.2 คลิก Update ขอ้มูล 

Post Condition - 
Alternative Flows - 
Exception  - 

 
3.5 Sequence Diagram 

 
รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Register 

 

 
รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Home 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Map 

 

 
รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Scan QR 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : Home Edit 

 

 
รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : Home List 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Shop Edit 

 

 
รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Set20 
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3.6 Class Diagram 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.12 Class Diagram ของแอปพลิเคชนั ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม) 
 
3.7 Class Diagram Detail 

 
ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Class Diagram : Login 

Login 

+email : String 
+password : String 
+container : Array 
+statusRedEye : bool 
+checkAuthen () : void 
+login () : void 
+signInWithEmailAndPassword () : void 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Class Diagram : Register 
Register 

+screen : double 
+container : Array 
+TextField : value 
+InputDecoration : object 
+ createUserWithEmailAndPassword () : void 
+updateProfile : value 
+getName : String 
+getEmail : String 

 
ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Class Diagram : Home 

Home 
+ StreamBuilder : void 
+container : Array 
+FirebaseFirestore : firestore 
+collection(HomeContent) : String 
+ index : int 

 
ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Class Diagram : Map 

Map 
+GoogleMapController : platform 
+StreamSubscription : stream 
+showMenuOptions () : void 
+changeMapMode() : void 
+Marker : Markslocation 
+container : Array 
+darkMode : bool 
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ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Class Diagram : Scan QR 
Scan QR 

+qrCodeResult : String 
+container : Array 
+codeSanner : String 
+ MaterialPageRoute : builder 

 
ตารางท่ี 3.15 รายละเอียดของ Class Diagram : Home Edit 

Home Edit 
+ dynamic data : String 
+imageUrl : String 
+imageFile : String 
+tital : String 
+detail : String 
+setHomeContent () void 
+Contentid : int 
+container : Array 
+TextField : value 
+initState() : void 
+getCurrentEmail: String 
+getLocalImage : String 
+updateHomeContent () void 

 
ตารางท่ี 3.16 รายละเอียดของ Class Diagram : Home List 

Home List 
+StreamBuilder : builder 
+collection(HomeContent) : String 
+container : Array 
+ index : int 
+Contentid : int 
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ตารางท่ี 3.17 รายละเอียดของ Class Diagram : Shop Edit 
Shop Edit 

+name : String 
+Contentid : int 
+imageUrl : String 
+status : bool 
+amount : int 
+score : int 
+TextEditingController : String 
+container : Array 
+initState() : void 
+getCurrentEmail: String 
+getLocalImage : String 
+updateShop : String 

 
ตารางท่ี 3.18 รายละเอียดของ Class Diagram : Set20 

Set20 
+imageUrl : String 
+imageFile : String 
+tital : String 
+Contentid : int 
+categoryType : String 
+category : String 
+setU20(U20Content) : String 
+getLocalImage : String 
+updateU20(U20Content) : String 
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ตารางท่ี 3.19 รายละเอียดของ Class Diagram : Logout 
Logout 

+email : String 
+password : String 
+statusRedEye : bool 
+checkAuthen () : void 
+logout () : void 

 
3.8 โครงสร้างของฐานข้อมูล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3.13 โครงสร้างของขอ้มูล Firebase Authentication 

 

 

Users 

 Email : String 
 Name : String 
 Password : String 

AUTHENTICATION 
 

 

Auth 

 

 

Authentication 

 

 

 

Auth 
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รูปท่ี 3.14 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Firebase : Home content  และ Point 
 

 

 

FIREBASE DATABASE 
 

 

Home Content 

Contentid : number 
Detail : String 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

Home content 

 

PostsList 

Email : String 

Contentid : number 

Field 

Point : number 

Point 
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รูปท่ี 3.15 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Firebase : Shop  และ shops 
 

FIREBASE DATABASE 

Shop 

Clothbag : number 
File : number 
Notebook : number 
Pen : number 

Shop 

Shops 

Shops 

Acamount : number 
Amount : number 
Id : number 
Image : String 
Score : number 
Title : String 

CreatedOn 
_amount : number 
_image : String 
_score : number 
_titel : String 

ModifiedOn 

_amount : number 
_image : String 
_score : number 
_titel : String 
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รูปท่ี 3.16 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Firebase : User  และ  Number open 

 

 

FIREBASE DATABASE 

UserList 

Email : String 
Contentid : number 
IsAdmin : number 
 

User 

Number open 

numberopenU2 : String 
numberopenU8 : String 
numberopenU10 : String 
numberopenU12 : String 
numberopenU17 : String 
numberopenU18 : String 
numberopenU19 : String 
numberopenU20 : String 
 

field 

Amount : number 
 

Number open 
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รูปท่ี 3.17 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Firebase : U2Content, U8Content , U10Content และ  
U12Content 

FIREBASE DATABASE 

U2Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U8Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U10Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U12Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U2Content 

U8Content 

U10Content 

U12Content 
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รูปท่ี 3.18 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน Firebase : U17Content, U18Content , U19Content และ  
U20Content 

FIREBASE DATABASE 

U17Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U18Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U19Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U20Content 

Contented : null 
Titel : String 
imageUrl : String 
 

U17Content 

U18Content 

U19Content 

U20Content 
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รูปท่ี 3.19 โครงสร้างขอ้มูลท่ีจดัเก็บบน Firebase : Storage 

 

 

 

Storage 

Posts/ 

NameImages/ 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1  โครงสร้างของแอปพลเิคชัน (Application Structure Map) 
 

 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของแอปพลิเคชนั ณ สยาม 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ตารางท่ี 4.1 ค าอธิบายรายละเอียดของโครงสร้างแอปพลิเคชนั ณ สยาม 

หน้าจอ ค าอธิบายรายละเอยีด 
Login การเขา้สู่ระบบเพื่อยนืยนัตวัตน 
Register การลงทะเบียน เพื่อเขา้ใชง้าน 
Home แสดงหนา้ขอ้มูลของมหาวิทยาลยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- มหาวิทยาลยัสยาม 
- พระวิศวกรรม 
- Siam Open House 
- กิจกรรมนกัศึกษา 
- ช่องทางการติดต่อ 

Location information แสดงขอ้มูลสถานท่ีเน้ือหาท่ีท าการคลิกเขา้ไป 
Other แสดงขอ้มูลอ่ืนๆ 

- ช่ือ 
- อีเมล 
- เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัสยาม 
- แลกของรางวลั 
- จ านวนการเยีย่มชม 
- Sign Out 
- Admin 

Website Siam เขา้เวบ็ไซต ์Siam 
Redemption แลกของรางวลั 
Reward แสดงหนา้ของรางวลั 

- คะแนน 
- กระเป๋าผา้สยาม 
- แฟ้มสยาม 
- สมุดโนต้สยาม 
- ปากกา 

Number of visits แสดงจ านวนผูเ้ยีย่มชม แสดงจ านวนคร้ังคนท่ีท าการสแกน
อาคาร ตั้งแต่อาคารท่ี 1 จนถึง 20  

Map แสดงแผนท่ีมหาวิทยาลยัสยาม 
Building name แสดงช่ืออาคาร 
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Marker แสดงจุดท่ีผูใ้ชง้านยนือยู่ ติดตามโดย GPS 
Night mode ปรับโหมดกลางคืน กบัสวา่ง 
Scan QR โหมดกลอ้งเพื่อสแกนคิวอาร์โคด้ น ากลอ้งไปสแกนคิวอาร์

โคด้ตามจุดอาคารต่าง ๆ เพื่อแสดงขอ้มูลเน้ือหา 
QR code เก็บขอ้มูลอาคารลงไวใ้น QR Code เม่ือน าไปจะแสดงขอ้มูลท่ี

สแกนเพื่อแสดงขอ้มูล 
Knowledge sheet แสดงใบความรู้ 

- รูปอาคาร 
- ช่ือ 
- ขอ้มูลอาคาร 

Quiz แบบทดสอบค าถามเพื่อสะสมคะแนนน าไปแลกของรางวลั 
โดยจะมีค าถามมาให ้10 ค าถามจากการไปเก็บขอ้มูลตึกอาคาร
ต่าง ๆ ถา้ตอบค าถามถูกตอ้งจะไดรั้บ 10 คะแนน เม่ือตอบ
ค าถามครบทั้ง 10 ขอ้ สามารถน าคะแนนท่ีไดไ้ปแลกของ
รางวลัได ้
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)  
 แอปพลิเคชนัออกแบบในส่วนของผูใ้ช้งานให้มีความเขา้ใจง่ายออกแบบหน้า  (Home) ให้
ผูใ้ชง้านสะดวก และเมนูต่าง ๆ ให้มีขนาดพอดีสามารถอ่านไดง้่าย และคลิกง่ายในการใชง้าน การ
ใชสี้ในแอปพลิเคชนัเนน้ใหเ้ขา้กบัสีหลกัมหาวิทยาลยัสยาม การใชต้วัอกัษรมีสีท่ีตดักบัฉากพื้นหลงั
ใหดู้สบายตาต่อการใชง้านของผูใ้ช ้
 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้แรกของแอปพลิเคชนั ณ สยาม 

จากรูปท่ี 4.1 แสดงหนา้แรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั ในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้ความ

ตอ้นรับผูใ้ช้ และดา้นล่างของหนา้จอประกอบดว้ยปุ่ ม 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Login ส าหรับท าการลงช่ือเขา้

ใช้งานซ่ึงผูใ้ช้จะตอ้งมีบญัชีรายช่ืออยู่แลว้ แต่ถา้เป็นผูใ้ช้รายใหม่จะมีปุ่ ม  Register ส าหรับท าการ

สร้างบญัชีรายช่ือใหม่ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้เขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั ในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้ความเพื่อบ่งบอก

ว่าเป็นหนา้เขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั ดา้นล่างมีช่องส าหรับป้อนขอ้มูล อีเมล และรหัสผ่าน และถดั

มาของช่องส าหรับป้อนขอ้มูลประกอบดว้ย 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ ม Login ส าหรับเขา้ใชง้าน อีกปุ่ ม คือ New 

Register ส าหรับผูใ้ชท่ี้ยงัไม่ไดท้ าการลงทะเบียน 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอลงทะเบียน 

 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ลงทะเบียนเขา้สู่แอปพลิเคชนั โดยในหนา้จอน้ีจะแสดงช่องส าหรับ
กรอก ช่ือ อีเมล และรหสัผา่น จากนั้นคลิกปุ่ มดา้นล่างมุมขวาเพื่อกลบัไปหนา้ Login เพื่อท าการเขา้
สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้หลกัของแอปพลิเคชนั 
 จากรูปท่ี  4.4  แสดงหน้าหลัก (Home)  ของแอปพลิเคชัน  โดยจะแสดงข้อมูลของ
มหาวิทยาลยัสยาม สามารถคลิกเขา้ไปจะแสดงป๊อบอพัของขอ้มูลแต่ละส่วนของขอ้มูลท่ีท าการ
คลิกเขา้ไป 
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รูปท่ี 4.5 หนา้สแกน QR Code 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าสแกน QR code เพื่อเข้าไปดูข้อมูลอาคารต่างๆ  โดยคลิก Open 
Scanner เพื่อท าการสแกน 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ขอ้มูลหลงัจากการสแกน QR Code  
 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้ขอ้มูลหลงัท าการสแกน QR code โดยจะแสดงขอ้มูลอาคารต่าง ๆ 
ถดัลงมาจะมี ปุ่ ม ทดสอบแลกของรางวลั เพื่อเขา้ไปท าแบบทดสอบสะสมคะแนน และสามารถน า
คะแนนไปแลกของรางวลั 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอแบบทดสอบ 
 จากรูปท่ี 4.7 แสดงหน้าแบบทดสอบ โดยผูใ้ช้สามารถท าการตอบค าถามทั้งหมด 10 ขอ้
เพื่อเก็บคะแนนเม่ือผูเ้ล่นตอบถูก จะสามารถน าคะแนนไปแลกของรางวลัได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแสดงแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัสยาม 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จอแผนท่ี (Map) ภายในมหาวิทยาลยัสยามท่ีท าการแสดงรูปอาคาร
ภายในมหาวิทยาลยัสยาม และมีมาคเกอร์คอยเดินตามจุดท่ีผูใ้ชง้านยนือยู ่และยงัสามารถปรับโหมด
กลางคืนได ้
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอการน าทางภายในมหาวิทยาลยัสยาม 
 จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้จอการน าทางไปยงัจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัสยาม โดยเม่ือผูใ้ช้
คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อน าทางบนหนา้จอแผนท่ี ระบบจะท าการน าทางไปยงัสถานท่ีนั้น โดยใช ้Google 
Map API เช่ือมในการน าทาง 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอเมนู 
 จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้จอเมนู โดยจะแสดง ช่ือ อีเมล และเน้ือหา 3 ส่วน คือ เวบ็ไซตข์อง
มหาวิทยาลยัสยาม สามารถคลิกเขา้ไปเพื่อเขา้เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยั สามารถแลกของรางวลั สามารถ
เข้าไปเพื่อดูคะแนนสามารถน าคะแนนไปแลกของรางวลั สามารถดูจ านวนการเยี่ยมชม และ
สามารถท าการ Sign Out ออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้เมนูมหาวิทยาลยัสยาม 
 จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้เวบ็ไซตม์หาวิทยาลยัสยาม สามารถคลิกเขา้ดูเน้ือหาต่าง ๆ ภายใน
เวบ็ไซตไ์ด ้ 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอแลกของรางวลั 
 จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้จอในการแลกของรางวลั โดยผูใ้ชส้ามารถน าคะแนนจากการตอบ
ค าถามถูกตอ้ง น าคะแนนท่ีไดม้าแลกของรางวลั 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอการเขา้อาคารต่าง ๆ  
 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้จ านวนการสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัสยาม โดยจ านวน
คนท่ีเขา้มาใชง้านคลิกสแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลระบบจะเก็บจ านวนคร้ังท่ีมีคนเขา้ชมไว ้ 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอส าหรับผูดู้แลระบบ 
 จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอส าหรับผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถเขา้มาแกไ้ขหนา้ 
Home ขอ้มูลของรางวลั และขอ้มูลของอาคารต่าง ๆ ภายในระบบ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหนา้ Home 
 จากรูปท่ี 4.15 แสดงหน้าเพิ่มเน้ือหาเพิ่มเติมได้ท่ี  Home Edit ใส่ช่ือ และข้อความท่ีจะ
น าเสนอ เพื่อแสดงบนหนา้จอ Home 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียดภายในหนา้ Home 
 จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้จอในการแกไ้ขช่ือ และขอ้ความหนา้ Edit Home จากนั้นคลิกปุ่ ม 
Update Home หรือเลือกท่ีจะท าการ Remove เป็นการลบเน้ือหานั้นออก  
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอแกไ้ขของรางวลั 
 จากรูปท่ี 4.17 แสดงหนา้จอแกไ้ขของรางวลั โดยสามารถแกไ้ขช่ือ จ านวนของรางวลั และ
จ านวนคะแนนท่ีจะใชใ้นการแลกของรางวลันั้นๆ  
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลอาคารต่าง ๆ  
 จากรูปท่ี 4.18 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลอาคารต่าง ๆ ภายในระบบ โดยสามารถแก้ไข
รูปภาพของอาคาร รายละเอียดเน้ือหาได ้
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอแกไ้ข QR Code 
 จากรูปท่ี 4.19 แสดงหนา้จอแกไ้ขหนา้ QR Code หรือท าการเพิ่มเน้ือหาเขา้ไปใหม่ได ้เพื่อ
น าไปใชง้านต่อไดใ้นอนาคตตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 จากการพฒันาแอปพลิเคชนั ณ สยาม ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่าง
สมบูรณ์ โดยสามารถให้ขอ้มูล แนะน าสถานท่ี และน าทางภายในมหาวิทยาลยัสยามให้กบันกัเรียน
และนักศึกษาท่ีเขา้ใหม่ เพื่อให้นักศึกษาไดค้วามรู้และประวติัความเป็นมาของมหาวิทยาลยัสยาม
และให้ทราบถึงต าแหน่งท่ีตั้งอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยัสยาม อีกทั้งผูใ้ช้งานยงัสามารถท า
แบบทดสอบตอบค าถามเพื่อเก็บคะแนนสามารถน าคะแนนท่ีได้น าไปแลกของรางวลั เพื่อให้
ผูใ้ชง้านไดมี้ส่วนร่วมสนุกในการใชง้านแอปพลิเคชนั โดยจากการพฒันาระบบสามารถช่วยแสดง
รายละเอียดเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั และแสดงแผนท่ีภายในมหาวิทยาลยัซ่ึงช่วยให้เขา้ใจไดง้่ายและ
สะดวกมากยิง่ขึ้น 
 
5.2 ข้อดีของระบบ 

 5.2.1 ท าใหน้กัศึกษาไดรู้้ประวติัของมหาวิทยาลยัสยาม 
 5.2.2 ท าใหน้กัศึกษาไดรู้้ต าแหน่งท่ีตั้งของแต่ละอาคารภายในมหาวิทยาลยัสยาม 

 5.2.3 สามารถสร้างค าถามเพื่อใหน้กัศึกษาตอบค าถามและน าคะแนนท่ีไดแ้ลกของ
 รางวลัได ้

 5.2.4  สามารเขา้ดูเวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัสยาม 

 5.2.5  สามารถดูขอ้มูลของสถานท่ีช่ือตึกและอาคาร 

 5.2.6  สามารถดูการเยีย่มชมตึกอาคารต่างๆ 

 5.2.7  สามารถดูระบบแลกของรางวลั 

 5.2.8  ระบบแผนท่ีน าทาง (Map) ท่ีสามรถดูรูปอาคารในแต่ละจุด และน าทางไปได ้

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรพัฒนา
ระบบดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 พฒันาใหร้องรับการเขา้สู่ระบบดว้ย Facebook และใหส้ามารถแชร์ขอ้มูลผา่น      
          Facebook (กดไลค ์กดแชร์) 

5.3.2 พฒันาใหมี้ระบบแชทภายในแอปพลิเคชนัได ้ 



62 
 

 5.3.3 พฒันาใหมี้การรีวิวสถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั เช่น โรงอาหาร หอ้งเรียน    
          หอ้งสมุด เป็นตน้ 

 5.3.4 พฒันาให้สามารถใชบ้ญัชีในการสมคัรสมาชิกท่ีเป็นบญัชีเดียวกบัมหาวิทยาลยั เช่น 
          ใช ้E-Mail มหาวิทยาลยัในการสมคัร หรือ Login เขา้สู่ระบบ 

 5.3.4 พฒันาระบบสมาชิกใหมี้การกรอกขอ้มูลส่วนตวั เช่น อาหารท่ีชอบ วิชาเรียน สถานท่ี
          ในมหาวิทยาลยัท่ีชอบ เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงภายในมหาวิทยาลยั 

 5.3.5 พฒันาระบบการแจง้เตือนเม่ือมีเน้ือหาใหม่ภายในแอปพลิเคชนั 
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