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บทคัดย่อ 

ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ในการจดัทาํเพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัเวิร์คเอาท์ออกกาํลงั

กายเองไดท่ี้บา้นอย่างถูกตอ้ง เพื่อช่วยให้ผูใ้ชท่ี้ไม่มีความรู้เทคนิคในการออกกาํลงักาย ไดมี้ความรู้

ความเข้าใจในการออกกาํลงักายมากยิ่งขึ้น และเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ตามท่ีแนะนําเพื่อ

เสริมสร้างกลา้มเน้ือไดดี้มากยิง่ขึ้น ผูใ้ชส้ามารถออกกาํลงักายตามตารางท่ีแนะนาํ เพื่อแบ่งสัดส่วน

การออกกาํลงักายในแต่ละวนั และเทียบสัดส่วนก่อนออกกาํลงักายและหลงัออกกาํลงักาย ว่ามีการ

เปล่ียนแปลงของร่างกายมากน้อยเพียงใด ออกกาํลงักายในส่วนท่ีตอ้งการหรือส่วนต่างๆเพิ่มเติม 

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออกกาํลงักายจึงมีระบบคะแนนในการออกกาํลงักายแต่ละส่วน และยงันาํ

คะแนนท่ีไดจ้ากการออกกาํลงักายนาํมาแลกซ้ือสินคา้ แนะนาํชุดรหัส ท่ีไดจ้ากการซ้ือสินคา้ นาํมา

แลกสินคา้กบัทางร้านท่ีร่วมรายการ และพฒันาซอฟต์แวร์ตามหลกัการทฤษฎีแอปพลิเคชัน ด้วย

ภาษา Flutter, Dart และ Java  ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code  จดัการฐานขอ้มูลดว้ย Firebase 

 

คําสําคัญ: ออกกาํลงักาย, แอปพลิเคชนั, ฟลตัเตอร์ 
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Abstract 

The goal of this project was to create a work out application that allows exercise to be done 

correctly at home. Also to assist users who are unfamiliar with exercise techniques in gaining a 

better grasp of exercise and choosing nutritious foods, as indicated, in order to build muscles more 

effectively. The recommended exercise schedule can be followed by users. Users can divide the 

daily exercise proportion and compare the proportions before and after exercise to see if there is a 

difference in the body. There is a point system for each workout to boost exercise motivation, as 

well as the points earned from the workout can be traded for things; Introduce a series of codes 

gained from product purchases to exchange products with participating stores; and construct the 

application based on application theory with Visual Studio Code's Flutter, Dart, and Java languages; 

manage databases with Firebase. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

 เพื่อช่วยให้คนท่ีตอ้งการออกกาํลงักาย ไดใ้ชโ้ปรแกรมเวิร์คเอาทช่์วยในการออกกาํลงักาย 

อย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น เพราะคนท่ีตอ้งการออกกาํลงักายในปัจจุบนั ยงัไม่รู้เทคนิคและวิธีการออก

กาํลงักายท่ีถูกตอ้ง จึงทาํใหผู้ท่ี้ตอ้งการออกกาํลงักายไม่มีความกลา้ท่ีจะออกกาํลงักาย เพราะท่าออก

กาํลงักายแบบผิดๆไปแลว้ ก็จะไม่เห็นผลการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาของร่างกาย แถมยงัทาํให้

ร่างกายไดรั้บความบาดเจ็บ เน่ืองจากการออกกาํลงักายแบบผิดๆ และผูช้ายก็จะไม่อยากออกกาํลงั

กายอีก จึงเป็นท่ีมาในการพฒันาแอปพลิเคชนั เวิร์คเอาท ์เพื่อช่วยให้ผูใ้ชน้ั้นไดส้ามารถออกกาํลงั

กายไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น ช่วยใหผู้ช้ายนั้นไดมี้ความรู้ ถึงเทคนิคการออกกาํลงักายท่ีถูกตอ้ง เพื่อ

พฒันา ร่างกายให้มีรูปลกัษณ์ท่ีดีมากยิ่งขึ้น และยงัเลือกกินอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อช่วย

เสริมสร้างกลา้มเน้ือใหดี้มากยิ่งขึ้น ผูช้ายจะสามารถดูตารางการออกกาํลงักาย เพื่อแบ่งสัดส่วนใน

การออกกาํลงักายแต่ละวนั ในแต่ละหมวดหมู่การออกกาํลงักายจะแบ่งเป็นหกถา้ในการออกสตาร์ต

ส่วน แต่ละท่าจะมีรูปประกอบและคาํอธิบายในการออกกาํลังกายเพื่อช่วยให้ผูอ้อกกาํลังกาย

สามารถออกกาํลงักายไดอ้ย่างถูกตอ้งตามวิธีมากยิ่งขึ้น ส่วนเร่ืองอาหารท่ีตอ้งกินเพื่อช่วยในการ

เสริมสร้างกลา้มเน้ือผูใ้ชส้ามารถเลือกซ้ือตามรายการท่ีแนะนาํได ้และผูใ้ชย้งัสามารถก็สัดส่วนก่อน

ออกกาํลงักาย และหลงัออกกาํลงักาย เพื่อเทียบสัดส่วนก่อนและหลงัว่ามีการเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายมากน้อยเพียงใด ผูใ้ช้จะได้มุ่งเน้นการออกกาํลังกายในสวนมากยิ่งขึ้น หรือส่วนต่างๆ

เพิ่มเติม เพื่อใหร่้างกายพฒันาเติบโตไดต้ามท่ีตอ้งการ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการออกกาํลงักายให้ผูใ้ช้

ออกกาํลงักายมากยิง่ขึ้น จึงมีระบบคะแนนในการออกกาํลงักายแต่ละส่วน เพื่อให้ผูใ้ชน้าํคะแนนท่ี

ไดจ้ากการออกกาํลงักายนั้นไปแลกซ้ือสินคา้ เม่ือผูช้ายนาํคะแนนไปแลกสินคา้จะไดชุ้ดโคด้รหัส 

เพื่อนาํไปแลกสินคา้กบัทางร้านคา้ท่ีร่วมรายการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์ 

พฒันาแอปพลิเคชนัเวิร์คเอาท ์

1.3 ขอบเขตของปริญานิพนธ์ 

1.3.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

1.3.1.1 ตรวจสอบ E-mail และ Password 

1.3.1.2 ตรวจสอบสัดส่วนก่อนออกกาํลงักาย 
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1.3.1.3 ตรวจสอบสัดส่วนหลงัออกกาํลงักาย 

1.3.1.4 ตรวจสอบคะแนนท่ีไดจ้ากการออกกาํลงักาย 

1.3.2 ขอ้มูลวิธีการออกกาํลงักาย 

1.3.2.1 ออกกาํลงักายตามภาพ 

1.3.2.2 จดัท่าทางตามคาํอธิบาย 

1.3.3 ขอ้มูลการเลือกกินอาหาร 

1.3.3.1 เลือกกินอาหารตามท่ีแนะนาํ 

1.3.3.2 เลือกซ้ืออาหารตามท่ีตอ้งการในรายการท่ีแนะนาํ 

1.3.4 ขอ้มูลผูใ้ช ้

1.3.4.1ตรวจสอบ รอบแขน/รอบอก/รอบเอว/รอบขา 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูท่ี้ใชง้านระบบออกกาํลงักาย 

1.4.2 สามารถออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถูกวิธีมากยิง่ขึ้น 

1.4.3 มีความมัน่ใจในรูปร่างมากขึ้น 

1.5 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานปริญญานิพนธ์ 

1.5.1 การรวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน ( Detailed Study ) 

รวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมกันระหว่างคณะผูจ้ ัดทาํและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ทดลองการใชแ้อปพลิเคชนัออกกาํลงักายต่างๆ และนาํขอ้ดี ขอ้เสีย ของแต่ละแอปพลิเคชนัมา

วิเคราะห์ในการออกแบบระบบ ว่ามีความสามารถทาํอะไรบา้งขอบเขตของการทาํงานเป็น

อย่างไร รวบรวมปัญหาท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อนําไปแก้ไขและปรับปรุงให้ระบบมี

ประสิทธิภาพการทาํงานท่ีดีขึ้น 

1.5.2 การวิเคราะห์ระบบงาน ( System Analysis ) 

นาํขอ้มูลต่างๆท่ีไดร้วบรวมมานาํมาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบติังานและกาํหนดขอบเขตท่ี

ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการออกแบบระบบเพือ่ใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้

อยา่งสมบูรณ์  

1.5.3 การออกแบบระบบงาน ( System Design ) 

ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันา โครงงาน

เป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
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ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) ฐานขอ้มูลของระบบมีปริมาณของขอ้มูลจาํนวน

มาก การออกแบบฐานขอ้มูลจึงมีความซับซ้อน การออกแบบฐานขอ้มูลตอ้งใช้เวลาในการ

ดาํเนินการพอสมควรและจาํเป็นตอ้งออกแบบ อยา่งเหมาะสมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ช ้และความรวดเร็วในการประมวลผลขอ้มูล ฐานขอ้มูลท่ีเลือกใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์

ซ่ึงออกแบบโดยยดึหลกักฎความบูรณภาพเพื่อลดความซํ้าซอ้นของขอ้มูลดงัน้ี 

กฎความบูรณภาพของเอนทิต้ี (Entity Integrity Rule) คือการระบุไวว้่าแอททริบิวต์ใด

ท่ีเป็นคียห์ลกั ขอ้มูลในแอททริบิวตน์ั้นจะเป็นค่าวา่ง (Null) ไม่ได ้ความหมายของ การเป็น

ค่าวางไม่ได(้Not Null) หมายความถึง ขอ้มูลของแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกัจะไม่ทราบค่าท่ี

แน่นอนหรือไม่มีค่าไม่ได ้

กฎความบูรณภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity Rule) การ อ้างอิงข้อมูล

ระหว่างรีเลชัน่ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะใช้คียน์อกของรีเลชัน่หน่ึงไปตรวจสอบกบัค่า

ของแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกัของอีกรีเลชนัหน่ึงเพื่อเรียกดูขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวขอ้งหรือค่า

ของคียน์อกจะตอ้งอา้งอิงให้ตรงกบัค่าของคยีห์ลกัไดจึ้งจะสามารถเช่ือมโยง ขอ้มูลระหวา่ง

สองรีเลชั่นได้สําหรับคีย์นอกจะมีค่าว่างได้หรือไม่ขึ้ นอยู่กับกฎเกณฑ์การออกแบบ

ฐานขอ้มูล 

ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User Interface Design) ส่วนติดต่อผูใ้ช้หรือหน้าจอ แต่ละ

หน้าของแอปพลิเคชนัโครงสร้างการทาํงาของสถาปัตยกรรม Android ไดมี้การออกแบบการ

พฒันาแอปพลิเคชนัเพื่อบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการทางานหลกัและส่วน ติดต่อกบั

ผูใ้ช้โดยส่วนติดต่อกับผูใ้ช้พฒันาโดยใช้ภาษา XML (Extensible Markup Language) ทาํให้

สะดวกต่อการจดัการแอปพลิเคชนัจากนั้นจึงเขียนชุดคาสั่งในการติดต่อตวัควบคุม (Controller) 

ต่าง ๆ ในส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้

1.5.4 การพฒันาระบบ ( System Develop ) 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการนาํขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เคราะห์และออกแบบไวม้าทาํ

การสร้างและเขียนชุดคาํสั่งดว้ยโปรแกรม Android Studio โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

Code สาํหรับใชใ้นการเขียนชุดคาํสั่งสาํหรับเวบ็ไซตข์องผูดู้แลระบบและโปรแกรม Netbeans 

ide 8.2 สําหรับเขียนชุดคาํสั่งของเว็บเซอร์วิสเพื่อใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้

โปรแกรม MySQL Workbench 
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1.5.5 การทดสอบระบบ ( System Testing ) 

Unit Testing ตรวจสอบความผิดพลาดของแต่ละฟังก์ชนัการทาํงาน ตรวจสอบโดยผูจ้ดัทาํ

เอง  เป็นการทดสอบแอปพลิเคชันในระดบั Function Call เพื่อเป็นการยืนยนัการทาํงานของ

ระดบัยอ่ยท่ีสุดของแอปพลิเคชนัวา่ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Integration Testing ทดสอบการทาํงานของแอปพลิเคชันโดยทดสอบการตอบสนองของ

แต่ละความตอ้งการของอาจารยท่ี์ปรึกษา แต่ละหนา้ของแอปพลิเคชนัวา่มีการทาํงานท่ี สมบูรณ์

และถูกตอ้งโดยทาํการเช่ือมต่อส่วนยอ่ย ๆ ของ Module นาํมาประกอบกนัเป็นแอปพลิเคชนั 

System Testing ทดสอบการเช่ือมต่อของแอปพลิเคชันกับ Server โดยการ เช่ือมต่อผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทดสอบการเช่ือมต่อแอปพลิเคชันกับ Server ผ่านเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือและผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย 

Acceptant Testing นําแอปพลิเคชันไปให้ผูใ้ช้กลุ่มลูกค้า ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อ

ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชนัสามารถทาํงานไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่พร้อมกบัรับ

ขอ้เสนอแนะมาปรับแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

Usability Testing หลงัจากการพฒันาแอปพลิเคชนัสร็จส้ินสมบูรณ์แลว้ นาํแอปพลิเคชัน

ให้ผูเ้ช่ียวชาญทาํการทดสอบโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ อาจารยจ์รรยา แหยมเจริญ

ทดสอบการใช้ของแอปพลิเคชนัเพื่อบอกปัญหาของแอปพลิเคชนัและเสนอแนะแนวทางใน

การแกไ้ข 

1.5.6 จัดทําเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ ( Documentation ) 

จัดทาํเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์แนวทางในการจัดทาํปริญญานิพนธ์วิธีการและ

ขั้นตอน การดาํเนินปริญญานิพนธ์เพื่อแสดงรายละเอียดการพฒันาแอปพลิเคชนัละเป็นคู่มือใน

การใช้งาน แอปพลิเคชันอีกทั้งยงัเป็นเอกสารสําหรับการนําแอปพลิเคชันไปพฒันาต่อใน

อนาคต 
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1.6 แผนและระยะเวลาดําเนินงานปริญญานิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาในการดาํเนินงานปริญญานิพนธ ์

ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน 

2563 2564 

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

1. รวบรวมความตอ้งการ          

2. วิเคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัทาํเอกสาร 

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันา 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ครุ่น ACER  Intel core i7-8700 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ 

• ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10  

• โปรแกรม Android Studio 

• โปรแกรม Adobe illustrator 

• โปรแกรม Visual studio code 

• โปรแกรม Microsoft Office 2010 

• โปรแกรม Google Chrome 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับ 

1.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

โทรศพัทมื์อถือแอนดรอยดท่ี์ทุกรุ่นท่ีมีขนาดหนา้จอ 7 น้ิวลงไป 

1.8.2 ซอฟต์แวร์ 

ระบบปฏิบติัแอนดรอยด ์Android (OS) ตั้งแต่เวอร์ชัน่ 4.4 (Kitkat) เป็นตน้ไป 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

สุขภาพของคนเป็นส่ิงสําคญั ทาํให้คนเร่ิมหันมาใส่ใจกบัสุขภาพกนัมาขึ้นและแอปพลิเค

ชันออกกาํลงักายในปัจจุบนัได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะแอปพลิเคชันออกกาํลงักายมี

ฟังก์ชนัท่ีสามารถช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายไดเ้ร็วขึ้น เช่น การมีหุ่นท่ีดี และสุขภาพท่ีแข็งแรง และ

การออกกาํลงักายของแต่ละคนมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่เหมือนกนั บางคนออกกาํลงักายเพื่อลดนํ้ าหนกั 

บางคนออกกาํลังกายเพื่อสุขภาพ และบางคนออกกาํลังกายเพื่อสร้างกล้ามเน้ือ โดยการจัดทาํ

แอปพลิเคชัน่แอปพลิเคชนัแนะนาํเทคนิคในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย

หรือจุดประสงค์ของการดูแลสุขภาพและสร้างกลา้มเน้ือได ้โดยการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้าง

กลา้มเน้ือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานน้ีใหดี้ยิ่งขึ้น แอปพลิเคชนัน้ีเป็นระบบโม

บาย แอปพลิเคชนัครอสแพลตฟอร์ม( Cross - Platform ) เพื่อท่ีจะรันแอปพลิเคชนัไดท้ั้งระบบ IOS 

และทั้ง Android โดยใช ้Firebase ในการจดัเก็บขอ้มูล 

2.1 Cross Platform1 

Cross platform คือระบบปฏิบติัการท่ีสามารถทาํงานไดห้ลายแพลตฟอร์ม Cross platform 

เรียกกันอีกอย่างว่า  Hybrid Mobile App เช่น ซอฟต์แวร์สามารถรันในระบบ windows บน

สถาปัตยกรรม x86 และ Mac OS X บน PowerPC แพลตฟอร์ม 

2.1.1 รูปแบบสําคัญของ Cross Platform ใน Java 

การทาํงานขา้มระบบของ java คือการสร้างส่ิงท่ีเรียกว่า Runtime ท่ีจาํเป็นตอ้งติดตั้งลงไป

ในเคร่ืองคอม พิวเตอร์ก่อน ถึงจะเรียกใชง้านดปรแกรมท่ีเขียนดว้ยภาษาJavaได ้

ดงันั้น Runtime จะทาํหนา้ท่ีเหมือนเป็น “ล่ามทอ้งถ่ิน” ท่ีประสานการทาํงานระหวา่งภาษา 

java กบัระบบปฏิบติัการบนเคร่ืองเป้าหมาย Java จึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีทาํให้แนวคิดการทาํงาน

ขา้มระบบเป็นจริง ได ้การเรียนรู้วิธีใชภ้าษา java ก็สามารถพฒันาโปรแกรมใชง้านระบบต่างๆได ้

ตราบท่ีติดตั้ง Java Runtime ลงไป 

2.1.2 Mobile Application : เป้าหมายท้าทายของ Cross Platform 

ความแตกต่างหน่ึงระหว่างโปรแกรมติดตั้งใชง้านดั้งเดิม กบัเวบ็แอปพลิเคชนัคือตอนเปิด

ใชง้าน ซ่ึงแบบโปรแกรมดั้งเดิมจะเร็วกว่ามาก เพราะทั้งหมดอยู่บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่แลว้ ไม่

ตอ้งต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเรียกไฟลจ์ากผูใ้หบ้ริการมาอีก 

 
1 https://nextflow.in.th/2016/10-year-cross-platform-application-development-thai 
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ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ ไดถู้กบงัคบัให้เลือกฝ่ายอีกคร้ัง ว่าจะไปทาง Android ใชภ้าษา Java 

เวอร์ชัน่ปรับแต่ง หรือไปทาง IOS ใชภ้าษา Objective-C หรือ Swift โดยจะเรียกการพฒันาโมบายล์

แอพ พลิเคชัน่ตามเคร่ืองมือ และภาษาท่ีเจา้ของระบบกาํหนดมาว่า เนทีฟแอพ (Native Application 

Development) 

2.1.3 Cross Platform Native Application อกีแนวทางเลือก 

ในช่วงยุคท่ี  1 ของ Hybrid App ก็ มีนักพัฒนาบางกลุ่มคิดว่า  บางทีอาจจะมีวิ ธี อ่ืน

นอกเหนือจากการ ใชเ้ทคโนโลยเีวบ็ก็ไดโ้ดยมีแนวคดิแตกออกเป็น 2 ทางดงัน้ี 

1. น่าจะมีระบบสักอยา่งท่ีสามารถแปลงโคด้เป็นโมบายแอปพลิเคชนัในแต่ละระบบได ้

2. น่าจะมีระบบสักอยา่งท่ีสามารถควบคุมโมบายลแ์อปพลิเคชนัในแต่ละระบบได ้

นั้นคือแนวคิดน้ีไม่เลือกท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีวบ็เป็นตวัแสดงหนา้แอพ แบบเดียวกบั Hybrid 

App แต่เลือกท่ีจะหาทางควบคุมการพฒันา ให้ได้ผลลพัท์เป็น Native App ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

สําหรับ Xamarin. Forms ใชวิ้ธีการแปลงระบบ C# ของตวัเองให้ทาํงานไดก้บัระบบ Native รวมถึง

การสร้างส่วน ติดต่อผูใ้ชแ้บบ Native UI จาก XAML หรือจะเป็น React Native ของ Facebook ท่ีใช้

แนวคิดส่วนติดต่อ ผูใ้ช้บนเว็บของตวัเอง มาใช้สร้าง และควบคุมการทาํงานของส่วนติดต่อผูใ้ช้ 

Native UI บนระบบ IOS หรือ Android สําหรับ React Native พกัหน่ึง มนัจะง่ายและใช้เวลาน้อย

กวา่ปัจจุบนัในการนาํมาใชง้านในโปรเจ็คจริง 

และในช่วงท่ี Cross Platform Native Application ขึ้นมาเป็นตวัเลือกอีกตวั นอกจาก Hybrid 

Application คือยคุท่ี 3 ของ Cross Platform ฝ่ัง Mobile Application ในปัจจุบนั 

2.1.4 จุดอ่อนของ Cross Platform Native App 

เช่นเดียวกบัเทคโนโลยี Hybrid App ทาง Cross Platform Native App ก็มีส่ิงท่ีตอ้งแลกมา 

และจากการ นาํ Xamarin และ React Native มาใชง้านในหลายๆโปรเจคจุดอ่อนของมนัคือ 

1. ความซบัซอ้นของตวัเฟรมเวิร์คเอง 

2. การสนบัสนุนต่อเน่ืองของผูส้ร้าง 

3. ปัญหาเร่ืองความเขา้กนัไม่ไดใ้นระบบต่างๆ 
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2.2 Flutter2 

เม่ือเปลายเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2018  google เปิดตวั flutter framework แบบ beta เวอร์ชัน

แรก น่ีเป็น เคร่ืองมือ การสร้าง native interface สําหรับ android และ iOS และในเดือนสิงหาคม ปี 

2019 ก็ไดอ้อกเวอร์ชนั 1.7.8 เป็นเวอร์ชนัล่าสุด ณ ตอนน้ี 

Framework สามารถพฒันา native app แบบ cross-platform ได ้การรวบรวมขอ้มูล Native 

ให้ตวั ประมวลผล ARM นั้น ช่วยให้การพฒันาง่ายขึ้น มีการ render ท่ีง่ายขึ้น พวกชุดเคร่ืองมือ, 

widgets, และ features ก็มีส่วนช่วยให ้process นั้นง่ายขึ้นเช่นกนั แลว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกล่ะ นอกจาก

การเป็น Framework แบบ open source ก็อย่างท่ีบอกไปท่ีว่ามนัเป็นแบบ open-source Developer ท่ี

ไหนก็สามารถ แกไ้ขงานใน Frame work ท่ี GitHub ไดแ้บบ real-time ดงันั้น Developer จึงมีส่วน

ช่วยพฒันาให ้Flutter นั้นดีขึ้น 

ในดา้นของ features นั้น หน่ึงใน feature ท่ีน่าสนใจทีสุดเลยก็คือ ปุ่ ม Hot reload ถา้คุณกด

ปุ่ มน้ี การเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีเขียนภายใน code จะปรากฎขึ้นท่ีหน้าจอทันที เราจึงสามารถ

ปรับแต่ง ตวั UI ได้อย่างง่ายดาย แต่มนัก็มี surprise อย่างหน่ึงท่ีไม่เหมือน framework อ่ืนๆของ 

google คือ framework ตวัน้ีใช ้Dart ในการพฒันาแอพ 

2.2.1 Flutter เวอร์ชันล่าสุดมีอะไร 

• DevTools เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้แก้ bug ได้ดีใน Flutter และ Dart ผูพ้ฒันาสามารถ 

วิเคราะห์ layout และ state ในแอพได ้สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัความจาํ ใน Flutter appได ้

หรือวา่ปัญหา command line ใน Dart และแกไ้ข bug อ่ืนๆอีกมากมาย 

• Widget ใหม่ google ให้ความสนใจกับ widget อย่างมาก เพื่อให้ผูใ้ช้ ใช้งานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ Flutter เวอร์ชนัล่าสุด ไดส้ร้าง Slider ตวัใหม่มา เพื่อสร้าง range ท่ีดูดี 

ตวัอย่างเช่นเม่ือผูใ้ช้ตอ้งการจะเปล่ียนช่วงราคาในแอพ mCommerce พวกเขาจึงตอ้งใช้ 

widget ท่ีดึงความสนใจได ้

• Plugin ท่ีสามารถซ้ือในแอพได้เลย ตอนน้ี มีการเพิ่ม plugin ใหม่ใน Flutter ท่ี

สามารถใชซ้ื้อส่ิงต่างๆไดใ้น แอพ 

• รองรับ AndroidX google ไดมี้การ support Android มากขึ้น โดยการนาํ Android 

x เขา้มาใช ้ทาํใหก้ารสร้างแอพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• รองรับ Android bundles ในเดือนสิงหาคม ปี 2019 แอพทั้งหมดท่ีสร้างสําหรับ 

Android pie ตอ้งรองรับในทั้งเวอร์ชนั 32-bit and 64-bit ใน Google play store 

 
2 https://www.thaiprogrammer.org/2019/11/flutter-framework/ 
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• Fonts ใหม่ UI ในเวอร์ชัน่ล่าสุดนั้น มีการออกแบบตวัพิมพใ์หม่ทีเพิ่มตวัเลขและ

ตัวอักษร ใหม่ๆหลาย style ขึ้นมา การ Interaction กับ fonts ใน iOS ก็ได้รับการพฒันา

เช่นกนั 

2.2.2 ทําไมถึงต้องใช้ Flutter 

Flutter สามารถจดัการไฟล์ท่ีไม่เป็นระเบียบได้ในโหมด Development การรวบรวม Jit 

ช่วยให้การ พัฒนาและการแก้ bug นั้ นเร็วขึ้ น นอกจากนั้ น Framework ตัวน้ียงัรองรับ plugins 

หลายๆอย่างๆ เช่น Firebase หรือ SQLite   Pub.dev จะช่วยหา plugins ท่ีคุณตอ้งการ Flutter ยงัมี

ความคลา้ยคลึงกบัองคป์ระกอบของภาษา ในการเขียนโปรแกรมมาตรฐานอีกดว้ย 

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีควรใช้ Flutter ก็คือ Developer จะสามารถทํางานได้ทั้ งใน Web และ 

Desktop แค่ลองคิดภาพดูว่าทีมของเราจะสร้าง app ท่ีสามารถรันได้ทั้ งใน Android, iOS, Web, 

MacOS, Linux, และ Windows 

2.2.3 การทํางานของ Flutter 

แอพท่ีใช ้Flutter สร้างสามารถใชไ้ดใ้น iOS, Android, พร้อมกบั Desktop และใน Website 

ได ้แต่ tool ท่ีใชท้าํมีลกัษณะท่ีแตกต่างจาก UI framework ทัว่ๆไปสําหร้บระบบปฏิบติัการทั้งสอง 

ในความเป็นจริงแลว้ แอพใน Web และ Desktop ยงัเร็วเกินไปท่ีนาํมาใช ้ดงันั้น Flutter ก็ยงัคงไดรั้บ

การพฒันาต่อไป 

Flutter ไม่ได้ compiled โดยตรงไปท่ี Android หรือ iOS เลย แอพจะเปิดขึ้นได้ด้วยการ

ทาํงานร่วมกัน ของ rendering engine สร้างจาก C++ และ ใช้ Flutter Design UI ท่ีสร้างจาก Dart 

ไฟลท์ั้งหมดท่ีถูกสร้าง ดว้ยวิธีน้ีก็จะอยูใ่นแอพแต่ละแอพ และในแต่ละแอพก็จะมี SDK assemblies 

สาํหรับ platform โดยเฉพาะ 

อาจส่งผลต่อขนาดของแอพท่ีสร้างจาก Flutter โดยท่ีมนัอาจจะกินพื้นท่ีเยอะกว่าแอพปกติ 

อยา่งไรก็ตามประสิทธิภาพของแอพดงักล่าวนั้นดีกวา่แอพทัว่ไป การ render อาจจะทาํใหเ้ร็วขึ้นสูง

ถึง 120 FPS เลยทีเดียว 

2.2.3 ข้อดีของ Flutter 

• Hot Reload Featureน้ีนอกจากจะช่วยให้  Developer ทํางานเร็วขึ้ น  มันเป็น

เคร่ืองมือท่ีฉลาด ถา้คุณต้องการ จะเปล่ียนบางอย่างใน Data ของคุณในการสร้าง app 

interface คุณสามารถเปล่ียนแปลงภายใน code ขณะท่ี Software กาํลงัดาํเนินการอยู่ การ

เปล่ียนแปลงทุกอย่างก็จะปรากฎให้เห็นในแอพเลย ราวกบัว่าคุณกาํลงัสร้าง website ใน

การเปิดใชง้าน เพียงแค่กดปุ่ ม Hot reload 
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• การพัฒนาท่ีรวดเร็ว นอกจากจากปุ่ ม Hot reload แล้วยงัมี widgets, ตัวควบคุม 

และ libraries จาํนวนมากท่ีคุณสามารถปรับแต่งไดเ้องตามท่ีคุณตอ้งการ และกระบวนการ

การพฒันา UI ของมนัยงัมีความรวดเร็วมากๆอีกดว้ย 

• Screen reader เป็น Software ชนิดหน่ึงสําหรับ Developer ท่ีมีปัญหาเก่ียวกับตา

หรือวา่การมองเห็น มนัช่วยโดยการบอกดว้ยเสียงหรือวา่ใช ้signals 

• การ REnder ท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากมีการ Render ท่ีเร็ว จึงสามารถสร้าง รูปและ 

โมเดล 2D ไดเ้ร็วขึ้น 

• Cross-platform Flutter ทาํให้เราสามารถสร้าง UI ท่ีใช้ได้ใน iOS และ Android 

ด้วยความช่วยเหลือของหลายๆเคร่ืองมือ อย่างเช่น intelliJ, Android Studio และ Visual 

Studio Code 

• Open source และฟรี ส่ิงเดียวท่ี Developers ควรมีคือ ความตอ้งการในการพฒันา

แอพ เพราะ Flutter นั้นไมมี่ขอ้จาํกดัในการใช ้ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทุกคนสามารถใชง้าน

ไดเ้ลย 

• Themes Themes และ Flutter UI ท่ีหลากหลาย ทาํให้ Developers สามารถสร้าง

ทีมท่ีไเม่เหมือนกนัใหก้บั Android และ iOS 

2.2.4 ข้อเสียของ Flutter 

• รองรับแค่ใน Mobile ตอนน้ี Flutter ทาํงานไดแ้ค่ในแอพมือถือเท่านั้น ยงัไม่มี web 

browser ท่ีรองรับ แต่มนัก็เป็นเร่ืองของเวลา เด๋ียวขอ้เสียน้ีจะหายไปในไม่ชา้ แต่ก็ยงัตอ้งรอ

ต่อไป 

• ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ Dart ไม่เหมือนกบัพวก Java หรือ Kotlin ซ่ึงเป็นภาษาส่วน

ใหญ่ท่ีคนนิยมใชพ้ฒันาแอพกนั Dart ยงัไม่มีความนิยมเท่าไร นัน่คือเหตุผลท่ี Developers 

ส่วนใหญ่ภาษาใหม่ๆ เพราะมีคนท่ีใช ้Java เป็นประจาํอยู่แลว้ และ UI Frame ท่ีมีอยู่หลาย

หลายก็เพียงพอสําหรับพวกเขาอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม Dart นั้นมีขอ้ดีมากกว่า Java ในการ

พฒันาแอพ แต่ก็ยงัน้อยกว่า Kotlin ในขณะเดียวกนั ฟังก์ชนั ของ Flutter เช่น Ho Reload 

จะไม่ทาํงานถา้หากไม่มี Dart 

• ไม่รองรับอุปกรณ์ท้ังหมด ตวัอย่าเช่น แอพท่ีสร้างไม่สามารถใชไ้ดใ้น 32-bit iOS 

ดงันั้น iOS รุ่นแรกๆทั้งหมดเช่น iPhone 5 ลงไป จึงไม่ใช่กลุ่มท่ีตลาดท่ีเป็นเป้าหมายใน

การสร้างแอพขึ้นมา 
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• มี libraries ท่ีจํากัด เน่ืองจาก Flutter เป็น Framework ท่ียงัใหม่อยู่ จึงยงัไม่ค่อยมี 

libraries ท่ีเป็นประโยชน์อย่างเช่นภาษาอ่ืนๆ นั้ นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไม Developers 

จาํเป็นตอ้งสร้าง libraries ส่วนใหญ่ดว้ยตวัเอง มนัก็เลยตอ้งเสียเวลาไปมากกวา่เดิม 

2.3 Dart3 

Dart เป็นภาษา Programming ตวันึงซ่ึง เหล่า Developers ท่ี Google และ ท่ีอ่ืน ๆ ใช้ เพื่อ

สร้าง applications ท่ีมีคุณภาพสูง  

• Designed by Lars Bak and Kasper Lund 

• Developed by Google 

First appeared: 2011 หรือเม่ือ 6 ปีท่ีแลว้ แต่เพิ่งจะ release เม่ือ 2017 น่ีเอง หลงัจากนั้นก็

เร่ิมมีการ release version อ่ืน ๆ มากขึ้น 

2.3.1 Productive 

Dart มี syntax ท่ีค่อนขา้งเคลียร์ไม่ซับซ้อน เหมาะสําหรับพฒันา web app, android และ 

iOS 

2.3.2 Fast 

Dart ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง และ คุณ

สามารถเร่ิมตน้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้งงานบนมือถือ และ บนเวบ็ไซต ์

2.3.3 Portable 

Dart compiles ARM และ x86 code ทาํให ้source ท่ีเขียนจาก Dart สามารถรันแบบ natively 

บน android, iOS และ อ่ืน ๆ ได ้สาํหรับ web apps Dart จะเปล่ียนเป็น JS ใหด้ว้ย 

2.3.4 Approachable 

Dart language มีไวยากรณ์ คลา้ย ๆ กบัพวก C++, C# หรือ Java ถา้คุณพอจะมีความรู้ภาษา

ท่ีกล่าวมาขา้งตน้อยูแ่ลว้หละก็ คุณจะใชเ้วลาในการเรียนรู้ Dart ไม่นาน 

2.3.5 Platform 

Dart มีอยูด่ว้ยกนั 3 Platform ใหญ่ ๆ 

• Flutter สาํหรับเขียน mobile app ใชรั้นไดท้ั้ง iOS และ Android 

• Web สาํหรับเขียน web application 

 
3 https://iamgique.medium.com/dart-flutter-is-f61778caa6a0 
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• Server สาํหรับเขียนฝ่ัง Server side 

รูปท่ี 2.1 Dart Platform 

 

2.4 Firebase4 

Firebase คือ Project ท่ีถูกออกแบบมาให้เป็น API และ Cloud Storage สําหรับพัฒนา 

Realtime Application รองรับหลาย Platform ทั้ง IOS App, Android App, Web App 

Firebase ถูกสร้างขึ้นจากคุณสมบติัเสริมว่านกัพฒันาสามารถผสมและจบัคู่เพื่อให้พอดีกบั

ความตอ้งการของตน บริษทั ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 โดยแอนดรูลีและเจมส์ เทมปลิน สินคา้เร่ิมตน้ 

Firebase ป็นฐานขอ้มูลเรียลไทม์ซ่ึงมี API ท่ีช่วยให้นักพฒันาในการจดัเก็บและซิงค์ขอ้มูล โดย 

Google Firebase 2.0 กูลเกิลไดซ้ื้อกิจการ Firebase และมีการพฒันาให้สามารถ จากบริการ backend 

เก็บขอ้มูลอย่างเดียว มาเป็น แพลตฟอร์ม ครบวงจรสําหรับนักพฒันาแอพ รองรับบริการแทบทุก

อยา่งท่ีนกัพฒันาแอพตอ้งใชง้าน 

2.4.1 บริการของ Firebase 

• Firebase Analytics บ ริการวิ เคราะห์ข้อมูล  ดึง เทคโนโลยีมาจาก  Google 

Analytics แถมยงัเปิดใหใ้ชฟ้รีแบบไม่จาํกดัปริมาณขอ้มูลใดๆ 

• Firebase Cloud Messaging (FCM) ระบบส่งข้อความแจ้งเตือน ใช้งานฟรีไม่

จาํกดัปริมาณขอ้ความ 

• Firebase Storage บริการพื้นท่ีเก็บขอ้มูล เอาไวเ้ก็บภาพ วิดีโอ หรือไฟล์ขนาด

ใหญ่จากแอพของผูใ้ช ้สร้างอยูบ่น Google Cloud Storage 

• Firebase Remote Config ตวัช่วยอพัเดตคอนฟิกของแอพ สําหรับปรับแต่งค่า

ต่างๆ ในแอพจากระยะไกล (เช่น เกมท่ีอยากปรับสมดุลของเกมตลอดเวลา) สามารถใช้

ร่วมกบั Firebase Analytics เพื่อกาํหนดผูใ้ชง้านแยกเป็นกลุ่มๆ ได ้

 
4 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3921-what-is-firebase-backend.html 
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• Firebase Crash Reporting ตวัรายงานการแครชของแอพ รองรับทั้ง iOS และ 

Android 

• Firebase Test Lab for Android บริการทดสอบแอพบนฮาร์ดแวร์จริง 

• Firebase Notifications เป็นคอนโซลสาํหรับนกัพฒันา เพื่อยงิขอ้ความผา่น FCM 

ไปยงัผูใ้ช้ สําหรับโปรโมทหรือกระตุน้ให้ผูใ้ช้กลบัมาเปิดแอพของเรา (เช่น แจกของใน

เกม) 

• Firebase Dynamic Links บริการ URL กลางท่ีสามารถช้ีทางไปยงัเพจต่างๆ แปร

ผนัตามอุปกรณ์หรือคุณสมบติัของผูใ้ช ้(เช่น แต่ละประเทศกดลิงก์เดียวกนั เขา้คนละเพจ

กนั) 

• Firebase Invites ระบบเชิญเพื่อนมาใช้แอพ มีฟีเจอร์ referral คนชวนได้สิทธิ

ประโยชน์ 

• Firebase App Indexing เป ล่ี ย น ช่ื อม า จา ก  Google App Indexing ท่ี ช่ วย ใ ห้  

Google Search คน้เจอเน้ือหาภายในแอพ 

 



บทที่ 3  

การวิเคราะห์และออกแบระบบ  

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์  

 แอปพลิเคชนัเวิร์คเอาท ์เป็นแอปพลิเคชนัช่วยออกกาํลงักายสําหรับคนท่ีคิดจะออกกาํลงั

กายสร้างกลา้มเอง โดนสามารถใชแ้อปพลิเคชนั workout ช่วยสอนท่าออกกาํลงักายอย่างถูกตอ้ง

และทาํตามตารางการแแกกาํลงักายไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูใ้ชส้ามารถลงทะเบียนใชง้านแอปพลิเค

ชนัได ้โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกสัดส่วนก่อนเร่ิมออกกาํลงักาย และกรอกสัดส่วนท่ีตอ้งการให้เพิ่มขึ้น 

โดยผูใ้ชส้ามารถดูตารางการออกกาํลงักาย อาหารท่ีควรกินสําหรับสร้างกลา้ม และหมวดการออก

กาํลงัการแต่ละส่วนได ้และหลงัออกกาํลงักายไประยะหน่ึงผูใ้ชส้ามารถไปกรอกสัดส่วนอพัเดทได้

เพื่อเทียบสัดส่วนก่อนและหลงัออกกาํลงักายวา่มีการเป็นแปรงหรือไม ่  

 ดงันั้นการพฒันาระบบ จะประกอบดว้ยการวดัค่าสัดส่วนของผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านจะตอ้ง

ลงทะเบียนเขา้ใชง้านก่อนโดยใช้เพียงอีเมล  (Email Address)  และรหัสผ่าน  (Password)  สําหรับ

คร้ังแรกของการเขา้ใช้งานแอปพลิเคชันผูใ้ช้จะตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลสัดส่วนร่างกายก่อนออก

กาํลงักาย และกรอกสัดส่วนท่ีตอ้งการ หลงัจากการออกกาํลงักายไประยะหน่ึงผูใ้ชส้ามารถมากรอก

สั ด ส่ ว น ห ลั ง อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ไ ด้   แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น พั ฒ น า โ ด ย ใ ช้  Flutter ใ น ก า ร

สร้าง Native Interface สําหรับแอนดรอยด์และไอโอเอส ข้อมูลของผู ้ใช้งานจะถูกจัดเก็บลง

ใน Firebase และเขียนชุดคาํสั่งดว้ยภาษา Dart เคร่ืองมือท่ีใชค้ือ Visual Studio Code  
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3.2 แสดงฟังก์ชันการทํางานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

 

  

UC:Work Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login 

Register 

proportion 

calendar 

Program 
workout 

food 

shop 

profile 

USER 

Menu 
workout 

รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของแอปพลิเคชนั Workout 
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3.3 คําอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส Use Case Description 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case Login 

Use Case Name LOGIN 

Use Case ID UC1 

Brief Description สาํหรับยนืยนัตวัตน โดยใชอี้เมลและรหสัผา่น เพื่อเขา้ใชง้านแอป

พลิเคชนั 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions จะตอ้งทาํการลงทะเบียนก่อนเขา้ใชง้านระบบ 

Main Flow • ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั 

• ระบบแสดง Field สาํหรับป้อนขอ้มูลเพื่อเขา้สู่ระบบ โดย

ใชอี้เมลและรหสัผา่น 

• ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ถูกตอ้ง 

2.1.1 ระบบแสดงหนา้ Feed หลกั 

• ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล อีเมล และ รหสัผา่น ไม่ถูกตอ้ง 

3.2.1 ระบบแสดง ขอ้ความ ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้

3.2.2 ผูใ้ชต้อ้งป้อนขอ้มูล เพื่อเขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

Post Condition เม่ือเขา้สู่ระบบสาํเร็จ ระบบแสดงหนา้หนา้ Feed หลกั 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use case Register 

Use Case Name REGISTER 

Use Case ID UC2 

Brief Description สาํหรับลงทะเบียน เขา้ใชง้านแอปพลิเคชนั 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow • ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชท้าํการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ช ้

• ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลสาํหรับลงทะเบียนผูใ้ชง้าน ดงัน้ี อีเมล

, รหสัผา่น 

• ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูครบตามท่ีกาํหนด 

• ระบบแสดงหนา้ proportion เพื่อใหผู้ใ้ชท้าํ

การกรอกสัดส่วนร่างกาย 

• ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 

2.2.1 ระบบแสดงขอ้ความใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลให้

ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 

• ผูใ้ชง้านทาํการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ชง้าน จดัเก็บขอ้มลูใน 

Firebase ท่ีมีช่ือวา่ UserData โดยจดัเก็บขอ้มูล email, 

proportion 

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case Proportion 

Use Case Name PROPORTION 

Use Case ID UC3 

Brief Description สาํหรับกรอกขอ้มูลสัดส่วน 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow • ยสูเคสจะเร่ิมเขา้ไปหนา้หลกัไดห้ลงักรอกขอ้มูลสัดส่วน

แลว้ 

• ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลสัดส่วน ดงัน้ี ช่ือ, ส่วนสูง, นํ้าหนกั, 

อาย,ุ 

รอบหนา้อก, รอบแขน, รอบเอว, รอบขา 

• ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มลูครบตามท่ีกาํหนด 

• ระบบแสดงหนา้ workout เพื่อใหผู้ใ้ชท้าํการ

เลือกเมนูอ่ืนๆต่อตามตอ้งการ 

• ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 

2.2.1 ระบบแสดงขอ้ความใหผู้ใ้ชป้้อนขอ้มูลให้

ถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด 

ผูใ้ชง้านทาํการลงทะเบียนขอ้มูลผูใ้ชง้าน จดัเก็บขอ้มูลใน Firebase 

ท่ีมีช่ือวา่ UserData โดยจดัเก็บขอ้มูล name, height, weight, age, 

chest, aroundthear, aroundtheleg, waistline 

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case Program workout 

Use Case Name PROGRAM WORKOUT 

Use Case ID UC4 

Brief Description สาํหรับดูตารางออกกาํลงักาย 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ program workout เพื่อดูตารางการออกกาํลงั

กาย  

Post Condition - 

Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use case calendar 

Use Case Name CALENDAR 

Use Case ID UC5 

Brief Description สาํหรับบนัทึกกิจกรรมท่ีตอ้งการ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ calendar เพื่อบนัทึกกิจกรรมต่างๆ  

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use case food 

Use Case Name FOOD 

Use Case ID UC6 

Brief Description สาํหรับดูอาหารแนะนาํท่ีควรกิน 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ food เพื่อดูอาหารท่ีควรกิน  

Post Condition - 

Alternative Flows - 

 

ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use case shop 

Use Case Name SHOP 

Use Case ID UC7 

Brief Description สาํหรับเลือกซ้ือสินคา้ 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow • ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ shop เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ 

• ผูใ้ชง้านเลือกซ้ือสินคา้ 

• กดซ้ือสินคา้ 

• ระบบจะทาํการหกัคะแนนออกตามราคา

สินคา้ 

• ระบบจะทาํการส่งรหสัสินคา้ใหผู้ใ้ช ้

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดของ Use case profile 

Use Case Name PROFILE 

Use Case ID UC8 

Brief Description สาํหรับกรอกสัดส่วนหลงัออกกาํลงักาย 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow • ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ profile เพื่อกรอกค่าสัดส่วนหลงัออก

กาํลงักาย 

• ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลสัดส่วน ดงัน้ี รอบอก, รอบแขน, รอบ

เอว, รอบขา 

• ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลสัดส่วนแลว้กดปุ่ ม cal 

• ระบบจะทาํการเทียบสัดส่วนก่อนและหลงั

ออกกาํลงักาย 

• ถา้ผูใ้ชง้านป้อนขอ้มูลสัดส่วนแลว้กดปุ่ ม edit 

• ระบบจะทาํการบนัทึกสัดส่วนใหม ่

 

Post Condition ระบบทาํการแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

Alternative Flows - 

 

  



22 

 

ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดของ Use case menu workout 

Use Case Name MENUWORKOUT 

Use Case ID UC9 

Brief Description สาํหรับเลือกเมนูออกกาํลงักาย 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow • ยสูเคสจะเขา้ไปหนา้ menu workout เพื่อเลือกเมนูออก

กาํลงักาย 

• ผูใ้ชง้านทาํการเลือกเมนูออกกาํลงักาย 

• ผูใ้ชง้านกด start เร่ิมออกกาํลงักาย 

• ผูใ้ชง้านกด next เพื่อไปท่าต่อไป 

• เม่ือผูใ้ชง้านออกกาํลงักายควบทุกท่าแลว้กดปุ่ ม 

Return to home จะกลบัไปหนา้ menu workout 

Post Condition - 

Alternative Flows - 
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3.4 Sequence Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 Sequence diagram : Login 

sd Login 

: User 
: Login_ui : Firebase 

Select login 

input (email, 
password) Validati

on 
(email, 

alt [Login success] 
Return Login 
success Return Login 

success 

[Login fail] 

Return Login 
failed 

Return Login 
failed 
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รูปท่ี 3.3 Sequence diagram : Register 

sd Register 

: User 

: Register_ui : Firebase 

alt 

Validati
on 
(name, 
email, 
passwor
d) 

input (name, email, 
password) 

[Register success] 

Return register 
success Show proportion 

[Register fail] 

Return register 
failed Return register 

failed 
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sd proportion 

alt 

: Proportion_ui : Firebase 

: User 

Input(name,age,heig
ht,weight,chest,arou
ndthearm,aroundthel
eg,waistline) 

[input success] 

Return proportion 
success Show 

workour.dart 

[input fail] 

Return proportion 
failed Return proportion 

failed 

รูปท่ี 3.4 Sequence diagram : Proportion 
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รูปท่ี 3.5 Sequence diagram : Program workout 
 

sd program 
 

: User 

: Firebase : Prrgram workout_ui 

Select progeam 
workout 

Return 
workout 

Return 
workout 



27 

 

  
sd Calendar 

: Firebase : Calendar_ui 

: User 

Select 
calendar 

Return 
carlendar Return 

carlendar 

รูปท่ี 3.6 Sequence diagram : Calendar 
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sd food 

: Firebase : Food_ui 

: User 

Select 
food 

Return 
food Return 

food 

รูปท่ี 3.7 Sequence diagram : Food 
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รูปท่ี 3.8 Sequence diagram : Show 
 

 sd shop 

User  
: Firebase  : shop_UI 

Request shop 
getshop() 

Return product Select product 

Confirm product Updatescor
 Return show success Return show 
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รูปท่ี 3.9 Sequence diagram : Profile 
 

sd profile 

User  

: Profile_ui : Firebase 

Select profail 

Return ค่าสดัส่วนหลงัออก
กาํลงักาย 

Return ค่าสดัส่วนหลงัออก
กาํลงักาย 

Int รอบอก, รอบแขน, รอบเอว, 
รอบขา) 

alt [Select 
 

Select cal 

Return ค่าสดัส่วนหลงัออก
กาํลงักาย 

Return ค่าสดัส่วนหลงัออก
กาํลงักาย 

[Select edit] 
Select edit 

Return 
Return 
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  sd menu 
 

: Menu workout_ui : Firebase 

User  

Select menu 
workout 

Return menu 
workout Return menu 

workout 

alt [select start] 

select start 

Return start 
workout Return start 

workout 
[Select 

 Select 
next 

return 
next 

return 
next 
[end stad] 

Select return to 
home 

Return menu 
workout Return menu 

workout 

รูปท่ี 3.10 Sequence diagram : Menu workout 
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3.5 Class Diagram 

 

 

  

Leg raises 

Elbow plank 

1 Flutter kicks 
Bicycle crunches 

Reverse crunches 

Abs 

Sit-ups 

Biceps 1 

m Leg curls 

Chin ups 

1 

m 

Doorframe rows 

1 

m 

Body rows 

Sltting pull-ups 

Pseudo planche 

m 

1 

m 

1 

m 

1 

1 

Calendar 

Program workout 

Start Login Signup 

proportion 

1 
m 

m 
m 

1 
1 

Menupage 1 
1 

Tap 1 
m 

1 

m 

1 
m 

Food 

1 
m 

Shop 

Profile 

1 

m 

1 

m 

Chest 

1 

m 

Push-ups 

1 

m 

Plank rotations 

1 

m 

Chest squeezes m 

Shoulder press 

1 

m 

Shoulder taps 

1 

m 

1 

m Clapping push-ups 

Back 1 

m Pull-ups 

Elbow lifts 

1 

m 

Superman 

1 

m 

Star plank 

Alt arm/leg plank 

Full arch 

m 

1 

m 

1 

m 

1 

1 
m 

1 

m 

Punches 

Side-to-side chope m 

1 
m 

1 

Get-ups 

m 

Tricep extensions 

Tricep dips 

Triceps 1 

m Close grip push-ups 

1 

m 
1 

m 
1 

Plank jump-ins 

Lunges step-ups m 

1 
m 

1 

Climbers 

m 

Turning kicks 

High knees 

Quads 1 

m Lunges 

1 

m 
1 

m 
1 

1 

m 

1 

m 1 

m 
1 

m 

1 
m 1 m 1 

m 

m 

รูปท่ี 3.11 แผนภาพ Class Diagram workout 
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Start 

- 

+ navigateToLogin() 

+ navigateToRegister() 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signup 

- name : String 

- email : String 

- password : String 

+ checkAuthentication() 

+ signUp() 

+ showError() 

Login 

- email : String 

- password : String 

+ checkAuthentification() 

+ login() 

+ showError() 

+ navigateToSignUp() 

Proportion 

- name : String 

- height : String 

- weight: String 

- age: String 

- chest: String 

- aroundthearm: String 

- waistline: String 
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- aroundtheleg: String 

+ savespoportion() 
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Menupage 

- time  : Timestamp 

- score1 : var 

- score2 : var 

- score3 : var 

- score4 : var 

- score5 : var 

- score6 : var 

+ getlikes() 

+ gettoke() 

+ getpoint() 

Tap 

- user : User 

-isloggedin : bool 

+ checkAuthentification() 

+ getUser() 

+ signOut() 

+ initState() 

Program workout 

- 

+ 
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Calendar 

- selectedDay : DateTime 

- name : String 

+ initState() 

+ dispose() 

+ events() 

+ storeNewUser() 

+ create() 

+ showDialog() 

+ fetchEvents() 

+ addEvent() 

+ deleteEvent() 

+ calendar() 

+ eventTitle() 

Food 

- 

+ 
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Shop 

- score1 : int 

- totalscore : int 

- price : int 

- getscore1 : int 

- getscore2 : int 

- getscore3 : int 

- getscore4 : int 

- getscore5 : int 

- getscore6 : int 

+ setinterest() 

+ gettoke() 

+ getscore() 

+ getscore3() 

+ getscore4() 

+ getscore5() 

+ getscore6() 

+ gettotalscore() 

+ initState() 
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Profile 

- dataController : var 

- chestAF : var 

- aroundthearmAF : var 

- waistlineAF : var 

- aroundthelegAF : var 

- chest : var 

- aroundthearm : var 

- waistline : var 

- aroundtheleg : var 

- totalchest : var 

- totalaroundthearm : var 

- totalwaistline : var 

- totalaroundtheleg : var 

+ getpro() 

+ initState() 

+ showAlertDialog() 

Chest 

- 

+ 

Push-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Plank rotations 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Chest squeezes 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Shoulder press 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Shoulder taps 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Chapping push-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Back 

- 

+ 

Pull-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Elbow lifts 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Superman 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Strar plank 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Alt arm/leg plank 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Full arch 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 



42 

 

 

  Bicpes 

- 

+ 

Leg curls 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Chin-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Doorframe rows 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Body rows 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Sitting pull-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Pseudo planche 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Tricpes 

- 

+ 
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  Close grip push-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Tricpes dips 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Triceps extensions 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Get-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Punches 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Side-to-side chops 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Quads 

- 

+ 

Lunges 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 



46 

 

 

  High knees 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Turning kicks 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Climbers 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Plank jump-ins 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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Lunges step-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Abs 

- 

+ 

Sit-ups 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Reverse crunches 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

- totalcount : var 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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  Bicycle crunches 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Flutter kicks 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Leg raises 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 

Elbow plank 

- timer : Timer 

- start : int 

- count : int 

+ startTimer() 

+ dispose() 
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3.6 โครงสร้างของข้อมูลใน Firebase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

work
 

CalendarDat Proportio scoreab scoreticeps scorequadscorechascorebicepscorebac

nam ag

aroundthear

aroundthele

ch

hig

waistlin

nam

weig

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

scor

รูปท่ี 3.12โครงสร้างของขอ้มูล (Firebase) 
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ตารางท่ี 3.10 Calendar Data 

name Description Data Type 

name บนัทึกของ user String 

 

ตารางท่ี 3.11 Proportion 

name Description Data Type 

Age อาย ุ String 

Aroundthearm รอบแขน String 

Aroundtheleg รอบขา String 

Chest รอบอก String 

Hight ส่วนสูง String 

Name ช่ือ String 

Waistline รอบเอง String 

Weight นํ้าหนกั String 

 

ตารางท่ี 3.12 scoreabs 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 

 

ตารางท่ี 3.13 scoreback 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 
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ตารางท่ี 3.14 scorebiceps 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 

 

ตารางท่ี 3.15 scorechat 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 

 

ตารางท่ี 3.16 scorequads 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 

 

ตารางท่ี 3.17 scoreticeps 

name Description Data Type 

Score คะแนน Int 

Score คะแนน Int 

 

 

 



บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ( User Interface Design ) 

แอปพลิเคชัน Workout (M) ออกแบบโดยยึดหลกั UX ( User Experience ) เป็นหลกัโดย

คาํนึงถึงความพึงพอใจและการใชง้านท่ีง่ายต่อผูใ้ช ้ดว้ยการออกแบบท่ีเรียบง่าย โดยผูใ้ชง้านเป็นได้

ทั้งผูส้ร้างกิจกรรมและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้ Welcome 

จากรูปท่ี 4.1 แสดงหนา้ Welcome โดยใหผู้ใ้ชง้านเลือก เขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั หรือ 

ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม่ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้เขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบแอปพลิเคชนัโดยใหผู้ใ้ชป้้อน อีเมล และรหสัผา่น เพื่อ

เขา้สู่ระบบ หรือผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่ระบบแอปพลิเคชัน่ 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม่ 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้ลงทะเบียนผูใ้ชใ้หม่ ท่ีจะตอ้งใส่ขอ้มูลสัดส่วนร่างกายก่อนออก

กาํลงักายเม่ือกรอกขอ้มูลครบสามารถกดปุ่ ม Next Step เพื่อสมคัร ถา้ผูใ้ชง้านสมคัรสมาชิกสาํเร็จ 

ระบบจะแสดงหนา้ หมวดหมู่การออกกาํลงักายดงัรูปท่ี 4.4  
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รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้หมวดหมู่การออกกาํลงักาย 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหนา้หมวดหมู่การออกกาํลงักาย โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งเลือกหมวดการ

ออกกาํลงักายตามตารางการออกกาํลงักายตามภาพท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้ตารางการออกกาํลงักาย 

 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนา้ตารางการออกกาํลงักาย เม่ือผูใ้ชง้านรู้วา่ตอ้งออกกาํลงักายส่วน

ไหนถึงจะไปเลือกหมวดการออกกาํลงักายตามภาพท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้การสอนออกกาํลงักาย 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้การสอนออกกาํลงักาย,เวลาพกัและหนา้สรุปคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ออกกาํลงักาย คะแนนท่ีไดก้็จะสะสมเพื่อนาํไปแลกสินคา้ไดต้ามภาพ 4.7 
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รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้การนาํคะแนนมาแลกสินคา้ 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้การนาํคะแนนมาแลกสินคา้ท่ีตอ้งการและจะไดโ้คด้รหสัเพื่อนาํไป

แลกสินคา้ 
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รูปท่ี 4.8 แสดงหนา้ปฏิทินและกิจกรรม 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้ปฏิทินและกิจกรรมท่ีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นเอง ผูใ้ชง้านสามารถเพิ่ม

กิจกรรมในวนัไหนก็ไดต้ามท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้รายการอาหารแนะนาํ 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้รายการอาหารแนะนาํใหก้บัผูใ้ชง้านไดเ้ลือกกินตามตอ้งการเป็น

รายการอาหารท่ีช่วยเสริมสร้างกลา้มเน่ือ  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

แอปพลิเคชนัออกกาํลงักายเป็นแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้าน แอปพลิเคชนัน้ีจะเป็นตวัช่วยสอนให้ผูใ้ชอ้อกกาํลงักายไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ เลือกกิน

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเน้ือได้ดีมากยิ่งขึ้ นโดยผูใ้ช้งาน

สามารถหาซ้ืออาหารไดต้ามท่ีแนะนํา และออกกาํลงักายไดต้ามตารางท่ีมีให้ รวมถึงการเทียบค่า

สัดส่วนก่อนออกกาํลงักายและหลงัออกกาํลงักายไดอี้กดว้ยแถมยงัมีการเอาคะแนนจากการออก

กาํลงักายไปแลกซ้ือของไดอี้กดว้ย 

5.2 ข้อดีของระบบ 

 5.2.1 ผูใ้ชส้ามารถออกกาํลงักายท่ีบา้นเองไดต้ามตาราง 

 5.2.2 ผูใ้ชส้ามารถออกกาํลงักายไดอ้ยา่งถูกวิธีมากยิง่ขึ้น 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ควรมีการพฒันาฟังชนัการทาํงานเพิ่ม อาทิเช่น 

5.3.1 ควรมีระบบจดัการการแลกซ้ือของกบัทางร้านคา้ 

5.3.2  ควรมีระบบแอดมินสาํหรับอพัเดทขอ้มูล 
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