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บทที่  1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกโลกาภิวัตนอันเนื่องมาจากสภาพสงัคม 
ที่มีการแขงขันทางดานขาวสารสารสนเทศและเทคโนโลยี จึงทําใหวีถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป 
เนื่องจากเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหหลายคนมองขาม
การใสใจในสุขภาพรางกายของตนเองโดยที่สาเหตุมาจากสภาพแวดลอม จากสถิติของคนไทยใน       
ป 2555 กระทรวงสาธารณะสุขพบวาคนไทยกวา 43 ลานคน เสี่ยงตอการปวยสูงมาจากการที่ไม    
ออกกําลังกาย จึงเปนสาเหตุใหสุขภาพรางกายออนแอลงและอาจประสบปญหาการเจ็บปวยดวย     
โรคตาง ๆ ตามมาภายหลัง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ
หลายหนวยงานไดหันมาใหความใสใจ โดยจัดใหมีการรณรงคการออกกําลังกายขึ้นเพื่อสงเสริมให
ประชาชนออกกําลังกายไมใหอวน มีรูปรางดี จิตใจแจมใส รวมทั้งเปนการสรางภูมิตานทานใหแก
รางกายอีกทั้งปองกันการติดเชื้ออื่น ๆ      

ผลสํารวจการวิจัยพฤติกรรมคนไทยกับการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือพบวา
ขณะนี้คนไทยมีโทรศัพทมือถือใชสูงถึง 106 เปอรเซ็นต สวนผูใชอินเทอรเน็ตมีประมาณ 24 ลานคน
และมีผูใชงานสมารทโฟน 28 เปอรเซ็นต หรือ 18 ลานคน ไมวาจะเปนเด็กนักเรียนนักศึกษาตลอดจน
คนทํางานพบวาคนสวนใหญนิยมใชงานอินเตอรเน็ตบนมือถือเปนจํานวนมาก ซึ่งมือถือก็ออกมา
จําหนายมากมายหลายยี่หอแตละยี่หอมีระบบที่แตกตางกันออกไป เชน ระบบซิมเบียน (Symbian) 
ไอโฟน (iPhone) วินโดวโมบาย (Window Mobile) และแอนดรอยด (Android) ซึ่งสงผลใหเกิด
ความตองการแอปพลิเคชนัเกิดขึ้น 

การที่สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม โดยที่เทคโนโลยีไดเขามามี   
บทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นดังที่กลาวมาขางตนผนวกกับคนไทยที่ยังขาดการใสใจ
สุขภาพรางกายของตนเองซึ่งเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยตาง ๆ ทําใหเกิดการพัฒนาแอปพลิเคชัน         
Run with me เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนใหผูใชหันมาใหความใสใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนการ
กระตุนใหผูใชหันมาออกกําลังกายโดยการวิ่ง ซึ่งมุงเนนใหผูใชมีสุขภาพที่แข็งแรงมีแรงจูงใจในการ    
ออกกําลังกายและรูสึกเพลิดเพลินกับการออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังสามารถออกกําลังกายโดยไม
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ประมาท คําวาประมาทในที่นี้คือออกกําลังกายอยางพอดีไมมากเกินไปไมนอยเกินไป และยัง 
สอดคลองกับโครงการของ สสส. ซึ่งเปนหนวยองคประกอบหนึ่งของระบบสุขภาพไทย มีบทบาท
หนาที่ในการจุดประกายกระตุนและสนับสนุนพัฒนาการของระบบสุขภาพใหเปนไปในทิศทางที่พึง
ประสงคคือ “เพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน” หมายถึงการมีสุขภาพดีในสี่มิติ ไดแก กาย จิต สังคม
ปญญา มีการรณรงคใหประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสําคัญของการออกกําลงักาย 
เปนแรงจูงใจใหกลุมเปาหมายหันมาสนใจในสุขภาพรางกายตนเองมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค 

1. สรางแอปพลิเคชันเพื่อเปนแรงจูงใจใหผูใชตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพที่ด ี
และการออกกําลังกายอยางมีความหมาย 1 แอปพลิเคชัน 

2. เพื่อสงเสริมใหผูใชมีสุขภาพรางกายแข็งแรงโดยออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปน  
กิจวัตร 

3. ลดภาวะการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ 
4. ใหผูใชมีทัศนคติเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ดีขึ้น มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับ 

การออกกําลังกาย 
5. เพื่อใหผูใชออกกําลังกายอยางถูกวิธีอยูในสภาวะที่พอดกีับรางกาย 
6. สนับสนุนกลไกและมาตรการสงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพทั้ง 4 

มิติในพื้นที่และองคกร ไดแก กาย จิต สังคม ปญญา 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

        1.  ผูใชจําเปนตองสมัครสมาชิกกอนเพื่อใหระบบนําขอมูลเขาสูฐานขอมลู                          
        2.  ผูใชจะตองกรอกขอมลูลงไปจากนั้นจะไดสัตวเลี้ยงมา 1 ตัวภายหลังกรอกขอมลู     
            3.  การวิ่งสามารถบอกระยะทางการวิง่ ความเรง จํานวนระยะทางและแคลลอรี่ที่   
    เผาผลาญได         
   4.  มีภารกจิโดยแบงออกเปน 2 ภารกิจจากกรณีศึกษาสวนลุมพีนี      
              5.  เก็บขอมูลการวิ่งของผูใชเพือ่นํามาทําเปนสถิตกิารวิ่ง    
        6.  การแจงเตือนเพื่อเปนการจัดระบบชีวิตของผูใชใหแนนอนยิ่งขึ้น   
        7.  สัตวเลี้ยงสามารถโตไดตามประสบการณการวิ่ง              
        8.  เก็บตัวละครสะสมได         
        9.  สามารถเผยแพรการวิ่งและตัวละครผานทาง Facebook ได 
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ขั้นตอนการศึกษา         
 1. เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจากทางเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 
ตาง ๆ ที่มีความใกลเคียงหรือเกี่ยวของ 
   2. นําขอมูลมาแยกประเภทแบงหมวดหมูการใชบริการตาง ๆ 

3. วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของ 
   - วิเคราะหกลุมเปาหมาย       

     - วิเคราะหจากตัวอยางที่เกี่ยวของ เชน กรณีศึกษาโดยคํานึงถึงขอดีขอเสียของ
ผลงานที่เกี่ยวของ          
 4. การออกแบบและพัฒนารวมถึงการศึกษาจากกรณีตัวอยางเพื่อใหเหมาะสมกับการ 
ออกแบบโปรแกรมสรุปผลโดยประเมินจากการทํางาน 

 
 แผนการดําเนินงาน 

ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
    ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 

 

กิจกรรม 
2554 2555 

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

  เก็บรวบรวมศึกษาขอมูล         

  วางแผนขั้นตอนการทํางาน         

  ออกแบบระบบ         

  พัฒนาระบบงาน         

  ทดสอบระบบงาน         

  เก็บขอมูลความคิดเห็นขอเสนอแนะ         

  ปรบัปรุงพฒันา         

  สรปุผลดําเนินงาน         

  จัดทําเอกสาร         
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เครื่องมือท่ีใช           
 1.  Hardware อุปกรณสื่อสาร iPhone     
 2.  Software โปรแกรม Xcode          
 3.  API         
 4.  Database 
 
ขอจํากัดในการศึกษา (ถามี) 
      ในบางฟงกชันการใชงานจําเปนตองใชอินเตอรเน็ต 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

สําหรับแอปพลิเคชันวิ่งกันเถอะแอปพลิเคชันสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด ี 
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Run with me: Exercise for Healthy and Welbeing Application 
นี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจใหผู ใชหันมาใหความสําคัญกับการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังกระตุนใหผูที่ออกกําลังกายมีการจัดวางแบบแผนในชีวิตประจําวัน มีการวางระบบ 
ในการออกกําลังกายพรอมเพลิดเพลินไปกับการออกกําลังกายเปลี่ยนทัศนคติที่วาการออกกําลังกาย 
เปนเรื่องที่นาเบื่อไมนาสนใจ โดยกระตุนใหผู ใช เกิดความพยายามที่จะแขงขันกับตนเอง 
และออกกําลังกายอยูในสภาวะที่พอดีไมสงผลเสียตอรางกาย พรอมทั้งยังเปนการรณรงคสงเสริม 
การออกกําลังกายเพื่อใหคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงหลีกเลี่ยงโรคภัยไขเจ็บ 

 



 

บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ในปจจุบันสังคมไดมองขามการใสใจทางดานสุขภาพรางกายของตนเอง อันเนื่องมาจาก 

สภาพแวดลอม จึงเปนสาเหตุใหสุขภาพรางกายออนแอลงและอาจประสบปญหาการเจ็บปวยดวยโรค 
ตาง ๆ ตามมา เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอวน โรคมะเร็ง ความเครียด ฯลฯ ทําใหเกิดแนว 
คิดที่วาหากสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการออกกําลังกายและใหผูใชรูสึกเพลิดเพลินกับการออกกาํลงักาย 
จะสงผลใหผูใชมีสุขภาพแข็งแรง จึงเปนที่มาของการพัฒนามาวิ่งกันเถอะแอปพลิเคชันสงเสริมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและไดมีการศึกษาคนควาทฤษฎีและความรูที่
เกี่ยวของสามารถนํามาใชในการวิเคราะหโครงงานจุลนิพนธได โดยมีทฤษฎีดังตอไปนี้        

              
แนวคิดและทฤษฎี 

 1. ทฤษฎีวาดวยการออกกําลังกาย      
 2. แรงจูงใจการกีฬา  

   3. จิตวิทยาแหงสี                              
 4. iOS SDK                

                                                                                              
1. ทฤษฎีวาดวยการออกกําลังกาย                                                 
การออกกําลังกายหมายถึงการที่เราทําใหรางกายไดใชแรงงานหรือกําลังที่มีอยูในตัวนั้น

เพื่อใหรางกายหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเกิดการเคลื่อนไหวนั่นเอง เชน การเดิน การวิ่ง การ
กระโดด การทํางานหรือการเลนกีฬา การออกกําลังกายแตละกิจกรรมรางกายตองใชกําลังมากนอย
แตกตางกันไปตามลักษณะของงานนั้นวาจะมากหรือนอยหรือเบาแคไหน                
 สําหรับความถี่ของการออกกําลังกายยิ่งบอยครั้งมากขึ้นจะชวยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  
การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและพัฒนาความ       
ออนตัว ควรออกกําลังกายอยางนอย 3 วันตอสัปดาห และถาตองการเพิ่มความแข็งแรงของกลาม
เนื้อตองการใหกลามเนื้อทํางานหดตัวเหยียดตัวหรือเกร็งตัวติดตอกัน ควรกระทําวันเวนวันปริมาณใน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรวมระยะเวลาที่ออกกําลังกายติดตอกันทั้งสิ้นอยางนอย 20–30 นาที   
ตอวัน  
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 อนงค  บุญอดุลยรัตน (2542 : 34-37) ไดกลาวถึงลักษณะการออกกําลังกายที่มีหลาย
ลักษณะจําเปนตองเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละคน โดยตองคํานึงถึงองคประกอบสําหรับการ
ออกกําลังกายเพื่อใหการออกกําลังกายเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดโทษ ปจจัยที่ควรคํานึงถึงกอน 
ออกกําลังกายมีดังนี้ อายุผูที่จะออกกําลังกายทุกคนควรจะรูขอบเขตของวัยหรืออายุตนเองโดยการ 
เลือกออกกําลังกายแตละชนิดหรือแตละแบบใหเหมาะสมกับชวงวัยหรืออายุเพื่อไมใหเกิดอันตราย   
เชน ถาเริ่มมีอายุมากขึ้นควรจะระมัดระวังในเรื่องการออกกําลังกายใหมากขึ้น เพราะเลือกกิจกรรมได 
เฉพาะอยางเทานั้น แตถาอยูในชวงวัยรุนก็สามารถเลือกการออกกําลังกายไดทุกกิจกรรมเพราะเปน   
ชวงที่รางกายมีการเจริญเติบโตพัฒนามากที่สุด สําหรับการออกกําลังกายบางชนิดเหมาะสมกับคน 
ทุกเพศทุกวัยข้ึนอยูกับเพศเพศชายหรือหญิงมากกวา เพราะความแตกตางดานรางกายของเพศชาย
และหญิงไมเหมือนกัน เชน กิจกรรมที่ตองใชความแข็งแรงผูชายจะมีความเหมาะสมมากกวาเพราะ
ขนาดและปริมาณของกลามเนื้อมีมากกวาผูหญิง การเลนกีฬาผูหญิงสวนมากเลนกีฬาเพื่อรกัษารปูราง 
ทรวดทรงใหสวยงาม ดังนั้นการเลนกีฬาเพื่อรักษารูปรางทรวดทรงใหสวยงามอยูเสมอจึงเปนการ     
เลนกีฬาที่บริหารรางกายไดทุกสวนไมเนนสวนใดสวนหนึ่งควรใชกลามเนื้อทุกสวน เชน วายน้ํา  
ยิมนาสติก แอโรบิก แบดมินตัน เปนตน สวนกีฬาที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก กีฬาที่มีการปะทะกัน เพราะ
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดสภาพรางกายกอนที่จะออกกําลังกายจะตองคํานึงถึงสภาพรางกายของ
ตนเองกอน ถาไมเคยออกกําลังกายหรือไมคอยไดออกกําลังกายตองเริ่มออกกําลังกายไมใหหักโหม
มากเกินไป เพราะจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย หรือถาอยูในสภาวะที่มีอาการเจ็บปวย การทํางาน
ของอวัยวะหนักมากเกินไป การออกกําลังกายจะใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากจะตองคํานึงถึงเรื่อง
เกี่ยวกับตัวผูออกกําลังกายแลว ควรตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย เพราะสภาพแวดลอมเปนสวน
สําคัญในการที่ชวยใหการออกกําลังกายเกิดประโยชนไดมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะอากาศการ    
ออกกําลังกายในขณะที่อากาศรอนจัดจะทําใหรางกายเหนื่อยเร็วเสียเหงื่อมากและไดปริมาณของ
การฝกซอม ในเวลาที่อากาศรอนจัดควรหลีกเลี่ยงการมาออกกําลังกายในสถานที่ที่มีการปรับอากาศก็
จะทําใหออกกําลังกายไดปริมาณฝกเพียงพอ สําหรับสุขภาพความเจ็บปวยอาการแพอากาศเปนหวัด  
ถาไมมีอาการอื่นรวม เชน มีไขเจ็บคอ สมรรถภาพลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนไขซึ่งรางกายมี
อุณหภูมิสูงกวาปกติหัวใจตองทํางานมากขึ้นเพื่อระบายความรอน เมื่อไปออกกําลังกายเขาการระบาย
ความรอนและหัวใจจึงตองทํางานหนักขึ้นแมแตงานเบา ๆ ก็อาจจะกลายเปนงานหนักเกินไปไดและ  
ถาหากเปนไขที่เกิดจากเชื้อโรคการไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นจากการออกกําลัง อาจทําใหเชื้อโรค
แพรกระจายไปตามสวนตาง ๆ ของรางกายกอใหเกิดการอักเสบทั่วรางกายหรืออวัยวะที่สําคัญ ซึ่ง   
เปนอันตรายตอชีวิตในที่สุด ดานจิตใจตามหลักจิตวิทยาการออกกําลังกายมีผลตอจิตใจในการลด
ความเครียด ดังนั้นระหวางการฝกซอมและออกกําลังกายจึงควรทําจิตใจใหปลอดโปรงพรอมที่เลน  
พยายามขจัดปญหาเรื่องที่รบกวนจิตใจหากไมสามารถขจัดไดจริง ๆ ก็ควรงดการฝกซอม                                                                            
 การออกกําลังกายชวยใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมีการทํางานรวมกันไดอยางมี     
ประสิทธภิาพ ทําใหรางกายมีความแข็งแรงสมบูรณมีภูมิตานทานโรคและสามารถประกอบกิจกรรม   
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางเต็มที่ ซึ่งการออกกําลังกายนั้นอวัยวะตาง ๆ ในรางกายจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เชน ระบบไหลเวียนโลหิตการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหปริมาณของโลหิตใน   
รางกายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะขณะออกกําลังกายมีความจําเปนตองใชโลหิตในการรักษาระดับอุณหภูมิ
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ปริมาณของโลหิตทําใหปริมาณของโลหิตแดงมีมากขึ้น เสนเลือดจึงจําเปนตองขยายและหดตวับอยขึน้
การยืดหยุนตัวของเสนเลือดดีข้ึน ซึ่งเปนการชวยปองกันไมใหเสนเลือดแข็งตัวหรือเปราะไดงาย และ
สามารถนําโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของกลามเนื้อไดมากขึ้นและนอกจากนี้การออกกําลังกายเปน 
ประจําอยางสม่ําเสมอจะทําใหการสะสมกรดแลกติกที่เปนตัวการที่ทําใหเกิดการเปนตะคริวที่         
กลามเนื้อเปนไปไดชาสวนระบบหัวใจ เมื่อรางกายมีการออกกําลังกายกลามเนื้อหัวใจจะทําหนาที่  
สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายและถาบุคคลมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอในแตละ
ครั้งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาพบวาปริมาณโลหิตที่สูบฉีดในแตละครั้งในคนที่ไมคอยออก
กําลังกายในขณะออกกําลังกายสูงสุดจะมีปริมาณเลือดเพียง 15-20 ลิตร/นาที แตในคนที่ออกกําลัง 
เปนประจําในขณะออกกําลังกายสูงสุดจะมีปริมาณเลือดถึง 35-40 ลิตร/นาที การออกกําลังกาย
นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรงแลวยังทําใหจิตใจราเริงแจมใส ชวยลดความเครียด ลดความวิตก
กังวล การตื่นเตน ความโกรธ ความกลัวและยังกอใหเกิดความมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีเหตุผล สุขุม
รอบคอบรูจักอดทน อดกลั้น มีสติสามารถควบคุมอารมณตนเองไดและชวยปองกันโรคจิตและโรค
ประสาทได สําหรับทางดานสติปญญาการออกกําลังกายทําใหสมองปลอดโปรงมีความคิดสรางสรรคมี
ความคิดในการหาหนทางเอาชนะคูตอสูในเกมกีฬาซึ่งบางครั้งสามารถนําไหวพริบและความคิดสราง
สรรคตาง ๆ ดังที่กลาวมาใชในการดําเนินชีวิตไดเพราะการออกกําลังกายรวมกบัคนหมูมากทําใหเกิด
ความเขาใจและสามารถเรียนรูพฤติกรรมผูอื่น กอใหเกิดความเอื้อเฟ อ ความอดกลั้น ความสุขุม
รอบคอบ ความมีมนุษยสัมพันธและสามารถอยูรวมกันในดานรางกาย ดานอารมณ และจิตใจ ดาน 
สติปญญาและดานสังคม สงผลตอการมีสุขภาพที่ดแีละสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สรุปได 
วาการออกกําลังกายมีประโยชนตอสุขภาพทางดานรางกาย ดานจิตใจและดานสติปญญา ตลอดจนทํา
ใหการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายทํางานไดอยางปกติ สามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ ได
ซึ่งหากรางกายมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอก็จะทําใหเปนผูที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 2.  แรงจูงใจการกีฬา     
  สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ไดศึกษาพบวามีแรงจูงใจในการเล นกีฬาและ 
ออกกําลังกาย 3 รูปแบบคือ      
  2.1 แรงจูงใจที่ทําใหคนเริ่มออกกําลังกาย (Motives to Initiate Participating 
Exercise) เหตุผลที่ เกี่ยวข องกับความสวยงาม (Physical  Appearance) และสมรรถภาพทาง 
กายตองการมีรางกายเปนกลามเนื้อไดสัดสวนที่นาสนใจจากเพศตรงขามและตองการมีสมรรถภาพ 
ทางกายดีรางกายแข็งแรง      
  2.2  แรงจูงใจที่ทําใหคนยังคงเลนกีฬา/การออกกําลังกาย (Motives to Continue 
Participating Sports and/or Exercise)         
  2.2.1  เหตุผลทางจิตวิทยา (Psychological Reasons)   
       2.2.2  มีแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivation)  ลักษณะของบุคลิกภาพแบบ A 
ที่ชอบสังคม ชอบการมีเพื่อน ชอบความทาทายการเสี่ยง ชอบการแขงขันมักรวมกิจกรรม 
การออกกําลังกาย        
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    2.2.3  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี (It Feels Good) มีความสนุกสนานทาทาย 
ความสามารถคลายเครียดลดความวิตกกังวลมีการรับรู ตัววาตนมีความสามารถ (Self-Efficacy) 
ประสบผลสําเร็จ (Percieve Competence) เปนที่ยอมรับจากคนทั่วไปทําใหมีความเชื่อมั่นมีความ 
ภาคภูมิใจในตัวเอง (Self-Esteem) จากการเลนกีฬา    
  2.3 เหตุผลทางสรีรวิทยา (Physiological Body Composition Reasons)  
    2.3.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน รางกายไดสัดสวนกลามเนื้อ  
แข็งแรง รางกายกระฉับกระเฉงทํางานไดนานข้ึนเหนื่อยนอยลงและหายเหนื่อยเร็วขึ้น อารมณแจมใส     
สุขภาพจิตดีข้ึน                
    2.3.2 พัฒนาสมรรถภาพแบบแอโรบิก (Aerobic  Fitness) ระบบหายใจและ 
ไหลเวียนโลหิตดีข้ึน           
  2.4 เหตุผลทางสิ่งแวดลอมและสังคม (Situational Reasons)    
    2.4.1  สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอยูในสภาวะครอบครัวที่มีเศรษฐกิจ 
ที่ดีพอควรจึงมีโอกาสที่จะเขารวมกิจกรรมมากกวาคนที่มีฐานะทางการเงิน   
    2.4.2  อาชีพและการทํางานเอื้อใหเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายได  
    2.4.3 มีเวลาและมีความสะดวกสบายในการเล นกีฬาหรือออกกําลังกาย 
    2.4.4  การไดพบเพื่อนใหมสังคมใหมที่ตางไปจากชีวิตประจําวัน  
    2.4.5  เปนกิจกรรมใหมไดเรียนรูสิ่งใหมตางไปจากที่เคยจําเจ  
    2.4.6  อยูในครอบครัวที่รักการเลนกีฬาหรือเปนสังคมที่สนับสนุนใหเลนกีฬา   
  2.5 แรงจูงใจที่ทําใหคนเลิกเลนกีฬาและ/หรือเลิกออกกําลังกาย (Motive to 
Discontinue Participating Sports and/Exercise)   
    2.5.1  มีปญหาสวนตวั (Personal Factor)   
    2.5.2 พฤติกรรมสุขภาพสวนตัวไมเหมาะสมทําใหหยุดหรือเลิกเลนกีฬา เชน 
คนที่สูบบุหรี่ หรืออวนหรือมีโรคที่เกิดอันตรายไดเมื่อออกกําลังกาย เชน โรคไขขออักเสบ โรคตับ 
ทําใหออกกําลังกายไดอยางมีขอจํากัด     
    2.5.3 ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมบางทองถิ่นไมเอื้อให        
ออกกําลังกายรวมทั้งอาย ุเพศลวนมีผลตอการออกกําลังกายและเลนกีฬาหลายคนมีความเชื่อที่ผิดวา
การออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนกิจกรรมของคนหนุมสาวหรือของเพศชายเทานั้น 
  2.6 เหตุผลจากสถานการณและสิ่งแวดลอมโดยรอบ (Environmental Factors)     
  2.7 เหตุผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม (Activity Variables)  
    2.7.1  ความเขมของกิจกรรมหรือความหนักหนวงในการฝกซอมไมเปนที่พอใจ 
เชน เบาเกินไปหรือหนักเกินไปหรือไมสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไวทําใหเสียการเรียนการทํางาน 
หรือสังคมสวนอื่น ๆ        
    2.7.2  ไดรับบาดเจ็บจากกิจกรรมนั้น ๆ   
    2.7.3  กิจกรรมนาเบื่อไมหลากหลายไมมีตัวใหเลือกตามตองการ 
       2.7.4 สนใจกิจกรรมอื่นจึง เลิกเล นกีฬาหรือออกกําลังกายนั้น ๆ โดย 
เฉพาะเด็กหรือเยาวชนที่มักเปลี่ยนความสนใจตลอดเวลา   
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    2.7.5  ไมประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไวในการเขาร วมกิจกรรมแรงจูงใจ   
เหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับการเริ่มเลน คงเลน และเลิกเลนกีฬาหรือออกกําลังกายขอมูลจึงเปน 
ประโยชนตอนักพละศึกษา นักจัดการ และนักจิตวิทยาการกีฬาจะเขาใจถึงสาเหตุและแรงจูงใจใน 3  
สถานการณดังกลาวทําใหมีความเขาใจ เพื่อเตรียมการและดําเนินการปองกันแกไขปรับปรุงทีจ่ะทาํให
คนเลนกีฬาเพิ่มจํานวนมากข้ึนและเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตประจําวัน 

การที่บุคคลที่เริ่มออกกําลังกายและยังคงพฤติกรรมหรือเลิกออกกําลังกายลวนมี       
แรงจูงใจเปนสาเหตุที่ทําใหแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ออกมาแตละสาเหตุขึ้นอยูกับแตละบุคคลอยางไร     
ก็ตามแรงจูงใจเปนสิ่งที่สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดหากมีการกระตุนและใหการสนับสนุนที่ถูกตอง
เหมาะสม ทั้งนี้แรงจูงใจตอการออกกําลังกายมักจะไมไดเกิดจากแรงจูงใจเดียวแตเกิดจากแรงจูงใจ
หลาย ๆ อยางรวมกันและเปลี่ยนแปลงทั้งระดับความเขมจุดหมายของการออกกําลังกายไปตาม
ประสบการณการเรียนรูรวมถึงอุปสรรคตาง ๆ ดวย      
 3. iOS SDK                                                                                                           
      iOS SDK ถือวาเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการพัฒนาโปรแกรมบน iOS โดยเมื่อกอน 
เราจะรูจักตัวนี้ในช่ือของ iPhone SDK ตามช่ือของ iPhone OS แตเมื่อมีทั้ง iPod touch และ iPad  
ออกมาซึ่งใชงานระบบเดียวกันหมดทาง Apple จึงไดเปลี่ยนชื่อตัวระบบจาก iPhone OS มาเปน 
iOS และเปลี่ยนชื่อ SDK ใหสอดคลองกันโดย iOS SDK นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทตามรุนของ 
iOS อยูตลอดเวลาซึ่งก็เปนหนาที่ของนักพัฒนาที่จะตองอัพเดทตามเรื่อย ๆ ไมเชนนั้นก็ใชความ 
สามารถใหม ๆ ที่เพิ่มขึ้นมาไมไดในชุดพัฒนานี้มีสวนประกอบหลายอยางซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของ 
การพัฒนาโปรแกรมบน iPhone     
     Xcode IDE (Integrated Development Environment) เปนตัวที่เราใชเวลาอยู  
ดวยมากที่สุดในการเขียนโคดแกไขโคด Build&Run โปรแกรมทดสอบเบื้องตนดู Developer 
Documentation  & API Reference ซึ่งภายในตัว Xcode IDE นี้เองก็ยังประกอบดวยเครื่องมือ 
ยอย ๆ มีความสามารถอยางครบครันมีระบบการจัดการสภาพแวดลอมในการพัฒนารวมถึงตัวแกไข 
โคดที่ชาญฉลาดเอกสารที่ละเอียดและดีบั๊กเกอร (Debugger) แบบกราฟก Xcode นี้ใชสวนประกอบ 
หลายอยางที่เปนซอฟตแวรโอเพนเซอรสของ GNU เชน GCC (คอมไพเลอร) และ GDB (ดีบั๊กเกอร)                       
 Instruments เปนเครื่องมือตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมบน iPhone โดยจะ 
สุมดูการใชงานหนวยความจําและคอยตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม เครื่องมือนี้ชวยคนหา 
ตนตอของปญหาในโปรแกรมไดงาย Instruments สามารถแสดงการทํางานออกมาอยูในรูปกราฟ 
ตามลําดับเวลาซึ่งจะบงชี้วาโปรแกรมสวนไหนใชทรัพยากรของระบบมากที่สุด                                
  Dashcode ใชสรางโปรแกรมแบบ Web-based ที่สามารถรันไดดวยตัวเองโดยไม 
ตองผานเว็บบราวเซอรในทางทฤษฎีแลวโปรแกรมประเภทนี้เวอรชั่นที่ใชบน iPhone จะทํางาน 
เหมือนกับบนคอมพิวเตอรแตจะเพิ่มเครื่องมือจัดเลยเอาตและดีบั๊กเกอรเขามาซึ่ง Dashcode 
ยังเสนออีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการใชภาษา Objective-C นั่นคือการพัฒนาโปรแกรมแบบ   
Web-based ดวย                 
  Simulator จะจําลองการทํางานของ iPhone บนเครื่องแมคเพื่อใหสามารถพัฒนา
และทดสอบโปรแกรมบนคอมพิวเตอรไดโดยไมตองพึ่ง iPhone จริง ๆ Simulator มี API แบบ 
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เดียวกับ iPhone และจะแสดงตัวอยางของโปรแกรมที่สรางขึ้นเพื่อใหคุณเห็นภาพเวลาที่มันทํางาน 
จริงเมื่อเรียกใช Simulator โปรแกรม Xcode จะคอมไพล โคดเปนแบบ x86 เพื่อใหทํางานบนเครื่อง
แมคไดแทนที่จะเปน ARM ที่ทํางานบน iPhone เครื่องจริง                                                 

  Interface Builder เปนตัวชวยสรางสวนติดตอผูใชแบบเรขภาพและเชื่อมตอมันเขา 
กับโคดที่เขียนใน Xcode ซึ่งจะชวยใหเราสรางโปรแกรมตนแบบไดรวดเร็วมากข้ึนขั้นตอนการทํางาน
ของ IB คือจะตองออกแบบหนาตาของโปรแกรมดวยเครื่องมือแบบกราฟกจากนั้นก็เชื่อมตอ
สวนประกอบที่เห็นบนจอเขากับอ็อบเจ็กตและเมธอดทางโปรแกรมมิ่งในโปรแกรม 
 
กรณีศึกษา       

กรณีศึกษาที่ 1 แอปพลิเคชันบนไอโฟนชื่อ Nike+Running          
เปนแอปพลิเคชันที่จะทําใหไอโฟนกลายเปนอุปกรณชวยในการวิ่งไดเปนอยางดีโดย     

เฉพาะการวิ่งออกกําลังกายโดยที่สามารถจับเวลา, วัดระยะทาง, เก็บสถิติการวิ่งของเรา, เปดเพลง 
ระหวางวิ่งและทาทายเพื่อนใหมาแขงกับเราได          

 

รูปที่ 2-1 หนาจอแสดงผลการวิ่ง http://www.iphoneapptube.com 

ที่มา: iPhoneAppTube หนาแสดงขอมลู. เขาถึงเมื่อ 15 กนัยายน 2556.           
เขาถึงไดจาก http://www.iphoneapptube.com 

  

 แสดงผลการวิ่งยอนหลังโดยบอกสถานะการวิ่งวามีความเรงอยูในระดับใด ซึ่งใชสีของ 
เสนแทนความเร็วโดยวัดจากกสีแดงคือความเร็วชารองลงมาคือสีเหลืองและสีเขียวบอกวาผูใชมีความ 
เร็วมากที่สุดขณะนั้น นอกจากนี้ยังบอก เวลา ระยะทาง แคลลอรี่ที่เผาผลาญไปและอารมณ  
ความพึงพอใจนอกจากนี้ยังสามารถเผยแพรลงใน Facebook, Twitter, Pinterest ไดอีกดวย 
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รูปที่ 2-2 หนาเผยแพรประวัติการวิ่ง http://www.iphoneapptube.com     
ที่มา: iPhoneAppTube หนาเผยแพรขอมลู. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.iphoneapptube.com 

 

 
รูปที่ 2-3 หนาจัดลําดบัการวิ่ง http://www.iphoneapptube.com      
ที่มา: iPhoneAppTube หนาจัดอันดับขอมูล. เขาถึงเมือ่ 15 กันยายน 2556.        
เขาถึงไดจาก http://www.iphoneapptube.com 

 
 ในหนาจอเมื่อเราวิ่งเสร็จอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนถึงสถิติการวิ่ง 
ที่โดดเดนกวาใครผาน Facebook ตัวแอปพลิเคชนัเองก็จะคอยผลักดันใหเราออกไปวิ่งอยูตลอด 
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รูปที่ 2-4 หนาจอแสดงการแขงขันกับเราและเพื่อน http://www.iphoneapptube.com 
ที่มา: iPhoneAppTube  หนาจัดอันดับขอมลู. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.      
เขาถึงไดจาก http://www.iphoneapptube.com 

         
 จะมีการจัดอันดับของเราและเพื่อนในการแขงขันเกิดขึ้น เพื่อใหเรามีความรูสึกทาทาย 
สนุกสนานอีกทั้งยังเห็นพัฒนาการไมใชแคของเราแตอาจเปนเพื่อนของเราอีกดวย 
 

จุดเดน      
 1. มีการแบงหมวดหมูไดอยางชัดเจน    
 2. มีการแสดงผลรายละเอียดการวิ่งไดอยางดีอาทิเชนระยะทาง  แผนที่  เวลา แคลลอรี่
ที่เผาผลาญไป เปนตน      
 3. มีการเลือกในการวิ่งหลายรูปแบบ    
 4. มีการแขงขันเกิดขึ้นเพื่อใหผูใชรูสึกทาทาย   
 5. มีการเผยแพรในโลกสังคมออนไลนเพื่อดึงดูดคนใหเขามาใชแอปพลิเคชนันี้มากยิ่งขึ้น  

 
จุดดอย           
1. การจัดวางของแอปพลเิคชันดูใชงานยาก   

 2. บางไอคอนไมสื่อถงึความหมาย    
 3. ขอมูลของการจัดอันดบัมีนอยเกินไป    
 4. บางฟงกชั่นมีความซับซอนมากเกินไป  
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การใชส ี(Color) และรูปแบบการวางตําแหนง (Layout) 

 

รูปที่ 2-5 สีที่ใชในแอปพลิเคชัน 
 

แอปพลิเคชันจะใชสีสมเปนสีหลักในสวนของพื้นหลังจะใชสีเทาหากตองการเนนในสวน 
ของรายละเอียดใหเดนข้ึนจะใชสีสมเพื่อใหสังเกตงาย 

 

 
รูปที่ 2-6 การจัดวางตําแหนงในหนาจัดอันดับผูใช 
       
 โดยนําอันดับของผูใชมาวางไวตรงกลางของหนาเพื่อเนนใหผูใชเดนซึ่งมีจํานวน 2 อันดับ 
ทางดานบนบอกรายละเอียดการวิ่งตาง ๆ  
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รูปที่ 2-7 การจัดวางในหนาแขงขัน 
 

สําหรับรูปแบบการจัดวางในหนานี้ไดจัดวางโดยระยะเวลาที่กําหนดอยูตรงกลางดานลาง
ของระยะเวลาที่กําหนดคือผูที่ตองการเขารวมการแขงขันเรียงลงมาโดยผูที่มีระยะทางสูงสุดจะอยูทาง
ดานบนสุด 

 
สรุปกรณีศึกษาที่ 1 
จ ากก า ร ศึ กษาพบ ว า แอป พลิ เ คชั น Nike+Running จ ะ เ น น สํ า ห รั บ ผู ส น ใ จ 

การออกกําลังกาย มีการเผยแพรผานทางแอปพลิเคชันและยังมีการบอกรายละเอียดที่ครบถวน 
ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับจุลนิพนธได นอกจากนี้การใชสียังแสดงถึงการเผาผลาญและ 
เลือกใชสีที่ดูสดชื่นมคีวามกระฉับกระเฉงเหมาะสมกับแอปพลิเคชนัโดยทําใหผูใชมีความสนใจที่จะเขา
มาใชแอปพลิเคชันอีกดวย 
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 กรณีศึกษาที่ 2 หนาหลักของแอปพลิเคชัน Tamagotchi Life  
 แอปพลิเคชนั Tamagotchi นําเสนอการเลี้ยงสัตวบนโทรศัพทมือถือซึ่งผูใชงานสามารถ
เลี้ยงทามาก็อตตัวโปรดไดอยางสนุกสนานโดยเวอรชั่นนี้จะตางจากที่แลวมา คือตัวเกมมีการเพิ่มสีสัน
สดใสโดยเวอรชั่นกอนจะแสดงผลแคสีดําและขาวเทานั้น 

        

รูปที่ 2-8 เปนหนาหลกัของแอปพลิเคช่ัน https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com  หนาแรก. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                      
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 

 

 
รูปที่ 2-9 เปนหนาแอปพลิเคช่ันระหวางเลี้ยงสัตว https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com  หนาเลี้ยงตัวละคร. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 
 

 ในการเลี้ยงสัตวจะถูกแยกออกเปนหมวดหมู เชน อาหาร ยา กิจกรรมการอาบน้ําโดย
ผูใชจะตองทําตามที่สัตวเลี้ยงตองการเพื่อใหสัตวเลี้ยงมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
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รูปที่ 2-10 หนาจอแสดงผล https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com  หนาเลี้ยงตัวละคร. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 

  

 

รูปที่ 2-11 หนาเลนเกม https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com หนาเลนเกมเพื่อเลี้ยงตัวละคร. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 

  
 จุดเดน 
 1. เปนการนําเกมที่ทุกคนรูจักมาทําใหดูนาสนใจมากข้ึน 
 2. สามารถเผยแพรออกตอสาธารณะไดหลายชองทาง      
 3. การจัดวางเรียบงายและงายตอการใชงาน   
 4. มีการเตบิโตเสมือนเลี้ยงสัตวเลี้ยงจริงจรงิ 
 
 จุดดอย        
 เมื่อเขาแอปพลิเคชนัมาตัวเกมยังไมคอยนาสนใจและยังไมมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ 
เดิมมากนัก 
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 การใชสี (Color) และรูปแบบการวางตําแหนง (Layout) 

 

รูปที่ 2-12 สีที่ใชในแอปพลเิคชัน 
 
 แอปพลิเคชันใชสีเหลืองออนเปนสีหลักเนื่องจากกลุมเปาหมายเปนเด็กจนกระทั้งบุคคล
วัยทํางานจึงเนนความสดใส รองลงมาคือสีสมซึ่งเขามาเนนในสวนของปุมกดและสีฟา ซึ่งเนนใหเดน
มากยิ่งขึ้น การจัดวางตําแหนงแอปพลิเคชันเนนตัวละครอยูตรงกลางเพื่อใหตัวละครเดนดานบน 
ดานลางเปนในสวนของเมนูมีการเนนปุมตามเมนูที่เลือก 
 

 
รูปที่ 2-13 การจัดวางตําแหนงในแอปพลิเคชัน 

ไดจัดใหมีการนําตัวละครมาไวตรงกลางเพื่อความเดนชัดเนื่องจากตัวละครเปนสวนที่ 
สําคัญของแอปพลิเคชัน 
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รูปที่ 2-14 การจัดวางตําแหนงในแอปพลิเคชัน 
 เปนหนาเมนูซึ่งจัดเรียงแบบสีเหลี่ยมเนื่องจากเปนแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับเด็กจึงมี 
การจัดเรียงอยางงาย 
 
สรุปกรณีศึกษาที่ 2 
 เปนแอปพลิเคชันที่สรางขึ้นมาเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเสมือนผูใชไดเลี้ยงสัตวจริงจริง   
โดยผานทางแอปพลิเคชนัเหมาะสําหรับผูที่รักสัตวแตอาจจะยงัไมมีความพรอมในการเลี้ยงสัตว โดยมี 
ผูดาวนโหลดแอปพลิเคชันนี้จํานวนมาก 
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 กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชันบนไอโฟนชื่อ Runtastic    
Runtastic เปนแอปพลิเคชันตัวนี้หนาที่ของมันคือจะบันทึกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ใน

การวิ่งของเราแตละครั้งพรอมบอกตําแหนงหรือระยะทางใน Map ซึ่งใชการเซนเซอรจาก GPS   

 
รูปที่ 2-15 หนาแสดงผลการวิ่งเวลาและแผนที ่https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com หนาหลักของแอปพลิเคชัน. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 

       
 เปนหนาที่แสดงเวลาระยะทางและรายละเอียดของการวิ่งพรอมทั้งบอกแผนที่โดยจะจับ
พิกัดจาก GPS มาใชในแอปพลิเคชนั 

      
รูปที่ 2-16 แสดงรายละเอียดของการวิ่ง https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com หนาแสดงแผนที.่ เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 
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 ในสวนของ Map จะโชวแผนที่ที่เราวิ่งดวยตองบอกกอนวาเราตองเปดการใชงาน GPS 
ขณะวิ่งดวยในรูปจะเห็นวาบางชวงเสนสีเขียนบางชวงเสนสีแดงหรือสีเขียว เสนสีเขียวคือเราวิ่งชา 
และเสนสีแดงคือว่ิงเร็ว  
 

       
รูปที่ 2-17 หนาประวัติการเขาใชงาน (History)  https://itunes.apple.com 

ที่มา: https://itunes.apple.com หนาบอกรายละเอียด. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 

 
                 แสดงรายละเอียดของการเขาใชงานเพื่อใหเราไดรูถึงพัฒนาการของตนเองวามีความ  
คืบหนาแคไหนแลวอีกทั้งยังบอกรายละเอียดในการวิ่งแตละครั้งอยางครบถวน 
 

        

รูปที่ 2-18 หนาฟงเพลง https://itunes.apple.com 
ที่มา: https://itunes.apple.com หนาฟงเพลงระหวางวิ่ง. เขาถึงเมื่อ 15 กันยายน 2556.                
เขาถึงไดจาก https://itunes.apple.com 
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 จุดเดน      
 1. บอกรายละเอียดของผูใชงานไดเปนอยางด ี   
 2. มีการแสดงผลตาง ๆ ไวอยางละเอียด   
 3. สามารถบันทึกขอมลูการวิ่งและสามารถกลบัมาดูใหมอีกครั้งได  
 4. มีการคํานวนผลประเมินออกมาวาเราใชพลงังานไปเทาไรตอการวิ่งทกุครั้ง 
 5. เมื่อเริ่มการวิ่งจะมีการสไลด เพื่อปลดล ็อค   
 6. สามารถเปดเพลงระหวางวิ่ง 
 
 จุดดอย 

 1. ในชวงของการคํานวนเพื่อประมวณผลขั้นตอนดซู้ําซอนเกินไป                  
 2. การจัดวางใชงานยาก     
 3. ปุมกดตาง ๆ ไมดึงดูดทําใหไมนากด 
 

การใชส ี(Color) และรูปแบบการวางตําแหนง (Layout) 

 
รูปที่ 2-19 สีที่ใชในแอปพลิเคชัน 
 การใชสีเนื่องจากเปนแอปพลิเคชนัเกี่ยวกับการวิ่ง จึงเนนสีที่สบายตาเพื่อใหผอนคลาย 
โดยใชสีพื้นหลังเปนสีเทาในสวนเมนูใชเปนสีฟาและเนนสวนตาง ๆ ดวยสีเขียวการจัดวาง       
ตําแหนงเนนความเรียบงายเปนหลักโดยมีการแบงเมนูที่ชัดเจน 

 

 
รูปที่ 2-20 การจัดวางตําแหนงหนาเริม่ตนการวิ่ง 
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รูปที่ 2-21 การจัดวางตําแหนงหนาแสดงรายละเอียดการวิ่ง 
 

สรุปกรณีศึกษาที่ 3   
 แอปพลิเคชนัตองการจะชวยใหผูใชหันมาใสใจสุขภาพตนเองมากขึ้นมีการบันทึกการวิ่ง 
ในแตละครั้งทําใหดูนาสนใจในการวิ่งในแตละวัน 



บทที่  3 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 

ผูจัดทําโครงการจุลนิพนธเรื่องมาวิ่งกันเถอะแอปพลิเคชนัสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพที่ดีนั้นไดทําการวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการในแตละขั้นตอนเพื่อใหการจัดทํา 
โครงงานสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายและเวลาที่วางไว       
          
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1. ศึกษาขอมูลการเขียนแอปพลิเคชนับนโทรศัพทไอโฟนศึกษาวิธีการเขียนแอปพลิเคชัน 
บนไอโฟนและกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชนั โดยเริ่มทําการศึกษาภาษา Objective-C ที่ใชในการ 
เขียนโปรแกรมและจัดหาอุปกรณที่จําเปนตอเขียนแอปพลิเคชนั เชน เครื่องคอมพิวเตอร Macintosh 
และซอฟตแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เปนตน  

2. ติดตั้งซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมดและทดสอบการใชงานทําการ    
ติดตั้งโปรแกรม Xcode ลงบนคอมพิวเตอร Macintosh สําหรับใชพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท 
ไอโฟน  

3. ศึกษาการออกแบบและทําการออกแบบพัฒนาการสวนติดตอผูใช (User Interface) 
บนโทรศัพทไอโฟนศึกษาวิธีการสรางสวนแสดงผลบนโทรศัพทไอโฟน (User Interface) ลักษณะการ 
ใชงานความสามารถในการแสดงผลรูปแบบตาง ๆ เพื่อการนําเรขภาพไปใชในการออกแบบและ      
ทําการศึกษาการใชงานโปรแกรม Interface Builder โดยมีหนาที่ตองแสดงผลดังตอไปนี้  

   - Logo ของแอปพลิเคชันในขนาดหนาจอทั่วไป (57x57 px) และหนาจอ Retina 
(114x114 px) 
 - รปูแบบ Icon บน Tab bar         
 - ปุมกดรูปแบบตาง ๆ ที่ใชภายในแอปพลิเคชันอยางเปนมาตรฐาน  
 - หนา Splash Screen      
 - หนารายการการวิ่ง       
 - หนาภารกจิ        
 - หนาสะสมตัวละคร       
 - หนา History&Analysis      
 - หนาแสดงสถานะของตัวละคร      
 - หนาจัดลําดับคะแนน    
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 4. วิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อศึกษาขอดีขอเสียประกอบการ
ออกแบบระบบรวบรวมขอมูลสวนตาง ๆ ที่ไดศึกษาและนําขอมูลจากการทําแบบสํารวจออนไลนเพื่อ
นําไปปรับปรุงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม      
 5. ออกแบบโครงสรางของแอปพลิเคชันโดยทําการออกแบบฟงกชันวางกระบวนการ
ทํางานของแตละฟงกชัน โดยเนนการใชงานที่งายตอผูใชงาน     
 6. วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล     
 7. ออกแบบสวนติดตอผูใชนําเสนอขอมูลจากการสํารวจผูใช (Survey) เปนสวนหนึ่งใน
การออกแบบสวนติดตอผูใชใหตรงกับความตองการของผูใชมากที่สุด   
 8. เขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันโดยใชโปรแกรม Xcode และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 9. ทดสอบใชแอปพลิเคชนัดวยตนเองเพื่อหาจุดที่โปรแกรมทํางานผิดพลาด 
 10. ปรับปรุงแกไขโปรแกรมทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดจากการทดลองโปรแกรม 
     11. ใหบุคคลอื่นทดลองใชแอปพลิเคชันบนโทรศัพทไอโฟนนําแอปพลิเคชันที่ทําการ
ปรับปรุงในขั้นตอนที่แลวใหผูอื่นทดสอบใชงาน  เพื่อหาขอผิดพลาดหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมและ 
นําไปปรับปรุงแกไขกอนการตรวจสอบความถูกตองครั้งสุดทาย    
 12. ปรับปรุงแกไขโปรแกรมและตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขโปรแกรมตาม    
ขอเสนอแนะจากผูใชและตรวจสอบความเรียบรอยและถูกตองของโปรแกรม   
 13. จัดทําเอกสารจุลนิพนธตามบทตาง ๆ และตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร 

 
แผนการดําเนินงาน        
 1. การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ         
     ในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมเอกสารไดมีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของรวมถึง 
กรณีศึกษาที่มีผลการศึกษาที่เกี่ยวของทําใหทราบถึงขอดีขอเสียระบบโดยนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบครั้งนี ้       
 2. วิเคราะหขอมูล              
     ผูจัดทําไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล นํามาศึกษา    
โครงสรางการทํางานวาทํางานอยางไร เพื่อใหทราบภาพรวมของระบบเกี่ยวกับการทํางานของ    
แอปพลิเคชันรวมถึงการศึกษาของวิธีการจัดเก็บขอมูลของผูใชไอโฟนวาวิธีการเก็บขอมูลอยางไร 
สําหรับนํามาพัฒนาระบบงานที่ทําการพัฒนาขึ้น     
 3. ออกแบบและพัฒนาผูจัดทําไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ รวมถึง
จากการศึกษาจากกรณีตัวอยาง (Case Study) โดยระบบที่จัดทําขึน้ภาษาที่ใชในการพัฒนาคือภาษา 
Objective-C รวมกับฐานขอมูล SQL Light โดยใชโปรแกรม Xcode ในการพัฒนารวมกับโปรแกรม
Interface Builder  
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 4. การสรุปผลการศึกษา        
    สรุปผลการศึกษาประเมินผลการทํางานและสรุปผลการทํางานของระบบงานทั้งหมด 
เพื่อใหไดการออกแบบระบบและการออกแบบโครงสรางของฐานขอมูลที่ตรงกับความตองการและ 
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

 

 
     
 

 



 

บทท่ี  4 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

  ในการวางขั้นตอนแผนการดําเนินงานนั้น เพื่อที่จะใหระบบสามารถตอบสนองความ 
ตองการของผูใชไดอยางตรงตามวัตถุประสงคโดยไดแบงกระบวนการออกเปนขั้นตอนหลัก ๆ ไดแก 
แนวคิดในการออกแบบ อารมณและโทนสี การออกแบบสัญลักษณของแอปพลิเคชั่น, การออกแบบ 
ตัวละคร, รูปแบบตัวอักษรที่ใชความสัมพันธกับระบบยอย (Use case Diagram) และการออกแบบ 
ฐานขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้                                                       
 
แนวคิดในการออกแบบ        
 1. แนวคิดในการออกแบบ 
     สําหรับการออกแบบไดทําการศึกษาคนควาตลอดจนลักษณะการใชงานของโปรแกรม 
บนโทรศัพทไอโฟนโดยอางอิงจากโปรแกรมที่พัฒนามาอยูแลวและวิเคราะหพฤติกรรมของกลุม 
ผูใชงานเพื่อใหตอบโจทยผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงเพื่อ 
ใหงายตอการใชงาน 
  2. อารมณและโทนสี 
   จากผลสํารวจพบวาแอปพลิเคชันสวนใหญที่เหมาะสําหรับการวิ่งมักจะใชสีสมเพราะ 
สีสมทําใหมีความรูสึกสดใสกระฉับกระเฉง นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเผาผลาญที่ดีทําใหแอปพลิเคชัน 
ไมนิง่รูสึกมีการขยับเขยื้อนตลอดเวลา จึงเลือกโทนสีสมมาใชกับแอปพลิเคชัน 

 

รูปที่ 4-1 อารมณและโทนส ี
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 3. การออกแบบสัญลักษณของแอปพลเิคชัน (Logo and Icon) 

 

รูปที่ 4-2 สัญลักษณของแอปพลิเคชัน 
 
 4. รูปแบบตัวอักษรที่ใช               
  สําหรับรูปแบบตัวอักษรที่ เลือกใชจากการสํารวจแอปพลิ เคชันสําหรับการ  
ออกกําลังกายและสังคมออนไลนสําหรับนักออกแบบแอปพลิเคชัน พบวากวา 100 แอปพลิเคชัน 
ทั่วโลกสวนใหญเลือกใช Proximanova และ Bebas เนื่องจากมีความเรียบงายสงผลให 
แอป พลิ เ คชั น เ ข า ถึ ง ก ลุ ม เ ป า ห ม าย ได ง า ย ยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ไ ด เ ลื อ ก ใ ช ฟ อ นท  Proximanova 
สําหรับตัวหนังสือภาษาอังกฤษและ Bebas สําหรับตัวเลขเพื่อใหแยกตัวหนังสือและตัวเลข 
ออกอยางชัดเจนและงายดาย  

 
รูปที ่4-3 ตัวอักษรที่ใช 
 
 5. การออกแบบตัวละคร         

  สําหรับการออกแบบตัวละครไดเลือกใชลักษณะที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ซึ่งทําใหแอปพลิเคชันนาใชงาน โดยอางอิงมาจากสิ่งที่เปนอยูในธรรมชาติมีสีหนาที่สามารถ 

เปลี่ยนไดตามอารมณที่เปนอยูขณะนั้นโดยกระตุนใหผูใชรูสึกอยากใชงานมากยิ่งขึ้น การเจริญเติบโต 

เปลี่ยนลักษณะทางกายภาพตามคะแนนที่เปนอยูซึ่งไดมาจากการวิ่ง 
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รูปที่ 4-4 ตัวละคร 

 

 

รูปที่ 4-5 ตัวละครแรกตามระยะทาง 
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รูปที่ 4-6 ตัวละครทีส่องตามระยะทาง 

 

 

รูปที่ 4-7 ตัวละครทีส่ามตามระยะทาง 
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รูปที่ 4-8 ตวัละครวิ่งในแตละตัว       
  

 6. สวนออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน (User Interface)    
     การออกแบบแอปพลิเคชัน    

 
รูปที่ 4-9 หนา Splash Screen 
  

 หนาแรกของแอปพลิเคชนัเมื่อเขามาจะพบไอคอนแอปฯ ซึ่งเปนรูปรองเทาสื่อถึงการวิ่ง 
เลือกที่จะทําเปนแบบใสเพื่อใหรูสึกโปรงและเปนมิตร ดานลางของไอคอนแอปฯ เปนช่ือแอปพลิเคชัน 
พรอมคําอธิบายเปนตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกวาเพื่อไมใหดึงดูดความสนใจจากแอปพลิเคชันไป 
โดยพื้นหลังเลือกเปนภาพเบลอที่มีสีโทนไปทางเขมเพื่อใหตัวกับตัวอักษรและมีความกลมกลืนแสดง 
ถึงการเผาผลาญ 
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รูปที่ 4-10 หนากรอกขอมูลเพื่อเขาสูระบบ  

 

 ผูใชตองกรอกชื่อผู ใชและรหัสผานถึงจะสามารถเขาสูระบบไดและสามารถเขาสู 

ระบบผานทาง Facebook หรือจะทําการสมัครสมาชิกขึ้นมาใหมไดเชนกัน 

 
รูปที่ 4-11 หนากรอกขอมูลเพื่อทําการสมัครสมาชิก    

 
 สําหรับการสมัครสมาชิกจําเปนตองตั้งชื่อผูใชงาน, รหัสผาน, เพศ, สวนสูง, น้ําหนัก, 

อาย ุเพื่อเปนการสมัครสมาชิก 
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รูปที่ 4–12 หนาหลักของแอปพลิเคชันเลี้ยงตัวละคร 
 

  

รูปที่ 4–13 แสดงของพิเศษซึ่งไดมาจากการทําภารกิจ  
 
 สําหรับของพิเศษที่ไดมาจากการทําภารกิจจะชวยลดคาความหิว ซึ่งมาจากตัวละครได 

โดยเมื่อเราเลือกของพิเศษ ตัวละครก็จะอิ่มเปนการชะลอไมใหตัวละครเสียชีวิต 
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รูปที่ 4–14 หนาสะสมตัวละคร 

 

 
รูปที่ 4–15 หนาเริ่มตนของการวิ่ง 
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รูปที่ 4–16 หนาระบเุวลาที่ตองการวิ่ง 

 

  
รูปที่ 4-17 หนาระบ ุระยะทางที่ตองการวิ่ง 
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รูปที่ 4-18 หนาแสดงการวิ่ง 
 

 

รูปที่ 4-19 หนาเลอืกแผนที่ในการทําภารกิจ 

 

 ในการทําภารกิจผูใชสามารถเลือกแผนที่ไดวาตองการวิ่งในระยะทางใด ซึ่งเมื่อผานใน 

ตําแหนงที่มีของพิเศษก็จะไดรับของพิเศษนั้น 
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รูปที่ 4-20 หนาแสดงการวิ่งในภารกจิ 

 

 
รูปที่ 4-21 หนาแสดง History&Analysis  
 
 แสดงขอมูลประวัติการวิ่งในแตละสัปดาหเพื่อบอกถึงพัฒนาการวาเปนอยางไรในรูป 
แบบของกราฟ ิคซึ่งจัดวางไวทางดานบน ถัดลงมาเปนผลสรุปในสัปดาหนั้น ๆ  วามีระยะทางรวมเทาใด 
แคลลอรี่ที่เผาผลาญไปและเวลาทั้งหมดที่ใชไปกี่ชั่วโมง 
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รูปที่ 4–22 หนาแสดง History&Analysis ในแตละครั้ง  
 
 แสดงขอมูลการวิ่งในแตละครั้งโดยบอกจํานวนระยะทางที่วิ่ง, วัน, เดือน, ป, จํานวน 
แคลลอรี่ที่เผาผลาญ, เวลาที่วิ่ง โดยจัดเรียงในลักษณะของตารางเพื่อใหงายตอการดูและใชสัญลักษณ 
ตาง ๆ แทนการเขียนมีเนนระยะทางโดยใชตัวอักษรที่ใหญกวา 
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 7. การวิเคราะหการออกแบบ (Usecase Diagram) 

 

 

รูปที่ 4-23 Usecase Diagram 
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ตารางเก็บรายละเอียดฐานขอมูล (Data Dictionary)                                                  

ตารางที่ 4-1 Register 

Usecase ID UC01 

Usecase Name Register 

Brief Description ผูใชทําการสมัครสมาชิก 

Actor User 

 Actor Action System Response 

 
1. ผูใชกรอกชื่อ, รหัสผาน, ราย                
   ละเอียดเพื่อทําการสมัครสมาชิก 

1.1 ระบบประมวลผลขอมูลและทาํ                    
     การจัดเก็บลงในฐานขอมูล 

Exception - 

 
ตารางที่ 4-2 Login 

Usecase ID UC02 

Usecase Name  Login 

Brief Description ผูใชกรอกชื่อและรหสัผาน 

Actor User 

 Actor Action System Response 

 1. ผูใชกรอกชื่อและรหัสผานเพื่อทํา                         

การเขาสูระบบ      

1.1 ระบบตรวจสอบชื่อและรหัส       

ผูใชงานกับฐานขอมูล 

1.2 หาก รหั ส ผ า นตร ง ตามกั บ 
ฐ า น ข อ มู ล จ ะ เ ข า สู ร ะ บ บ 
หากไมถูกตองจะกลับไปยังหนา 
กรอกขอมูลอีกครั้ง 

Exception - 
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ตารางที ่4-3 Run 

Usecase ID UC03 

Usecase Name  Run 

Brief Description ผูใชเลือกลกัษณะการวิ่ง 

Actor User 

 Actor Action System Response 

  1. ผูใชเขาสูหนาเลือกลักษณะการ   
   วิ่ง                                    
2. ผูใชเลือกการวิ่งที่ตองการ  
3. ผูใชกําหนดระยะเวลาหรือ           
   ระยะทางที่ตองการ                    
4. ผูใชกดเริ่มการวิ่ง 

1.1 แสดงหนากจิกรรม  
2.1 ระบบประมวลผลลักษณะการ    
     วิ่งที่ผูใชเลือก  
3.1 ระบบเริม่เกบ็ขอมลูทีผู่ใชเลอืก 
4.1 ระบบเริม่ทํางานจับเวลานับ    
     ถอยหลงั                             
4.2 เก็บขอมลูลงฐานขอมลู 

Exception - 

 
ตารางที่ 4-4 Mission     

Usecase ID UC04 
Usecase Name  Mission 

Brief Description ผูใชเลือกภารกจิ 

Actor User 
 Actor Action System Response 

 1. ผูใชเขาสูหนาภารกิจ  
2. ผูใชเลือกภารกิจซึ่งในแตละ    
   ภารกิจมรีะดับความยากงาย   
   แตกตางกัน                           
3. ผูใชกดเริ่มภารกิจ 

1.1 แสดงหนาภารกจิ 
2.1 ระบบแสดงรายละเอียดของ   
     ภารกิจ   
3.1 ระบบเริม่ตนการทํางานโดยวัด
     จากแผนที ่ 
3.2 เก็บขอมลูรายละเอียดกิจกรรม
     พรอม Item พิเศษ 

Exception - 
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ตารางที่ 4-5 Avatar Item 

Usecase ID UC05 

Usecase Name  Avatar Item 

Brief Description ผูใชเลือก Item 

Actor User 

 Actor Action System Response 

 1. ผูใชงานเลือก Item 1.1 แสดงหนาหลัก 

1.2 ระบบคํานวนคะแนนของ Item     

Exception - 

 
ตารางที่ 4-6 History&Analysis 

Usecase ID UC06 

Usecase Name  History&Analysis 

Brief Description ผูใชดูประวัติการวิ่งยอนหลัง 

Actor User 

 Actor Action System Response 

 1.  ผูใชเลอืกประเภทของประวัติ 

    การวิ่งยอนหลัง                        

2.  ผูใชกดดูรายละเอียด 

1.1 ระบบดงึประวัติการทําว่ิงขึ้น    

     มาและประมวลผลเฉลี่ยราย    

     เดือนและแสดงผลเฉลี่ยแก           

     ผูใช 

2.1 ระบบแสดงรายละเอียดประวัติ

     การวิ่งแคลลอรีท่ี่เผาผลาญ      

     ระยะทางวันที่เวลาที่วิ่งในแต   

     ละครัง้ 

Exception - 
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ตารางที่ 4-7 Share on Facebook 

Usecase ID UC07 
Usecase Name  Share on Facebook 
Brief Description ผูใชเผยแพรผานทาง Facebook 
Actor User 
 Actor Action System Response 

 1. เขาไปสูหนาสะสมตัวละคร         
2. เลือกตัวละครที่ตองการเผยแพร   
3. กดเผยแพรตัวละคร 

1.1 ระบบแสดงหนาของตัวละครที ่

     สะสม  

2.1 ดึงขอมูลของตัวละครจากฐาน  

     ขอมูล                  

3.1 ทําการเชื่อมตอพรอมเผยแพร    

     สูสาธารณะผาน Facebook 

Exception - 
 
ตารางที่ 4-8 Ranking 

Usecase ID UC08 
Usecase Name  Ranking 
Brief Description ผูใชดูลําดับคะแนน 
Actor User 
 Actor Action System Response 
 1. เขาไปสูหนาจัดลําดบัคะแนน 1.ระบบดึงขอมลูผูใช เชน ตัวละคร, 

รูปถาย, แคลลอรี,่ ระยะทาง, เวลา 
ของผูใชแอปพลิเคชันทีเ่ปนเพื่อนกัน
บน Facebook มาแสดงตามลําดับ 
คะแนน 

Exception - 
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Activity Diagram01: เริ่มการวิ่งในระบบ 

รูปที่ 4-24 Activity Diagram 
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Activity Diagram02: เริ่มตนการทําภารกิจ 

 
รูปที่ 4-25 Activity Diagram 
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Activity Diagram03: การเลือกใชของพิเศษ 

 

รูปที่ 4-26 Activity Diagram 
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  Activity Diagram04:การจัดอันดับ 

 

 รูปที่ 4-27 Activity Diagram 
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Database Diagram 

 

รูปที่ 4-28 Database Diagram 
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การวิเคราะหการออกแบบฐานขอมูล 

 การออกแบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการใชงานโดยใชระบบฐานขอมูล MySql  มีราย  

ละเอียดดังตอไปนี้ 

   

ตารางที่ 4-9 เก็บตัวละครของ User (User_Avatar) 

Name Description Type Null Key 
Iduser_Avatar ลําดับตัวละคร Int Not Null Primary_Key 
Level ระดับ Int Not Null  
Status สถานะ Varchar (45) Not Null  
Exp คาประสบการณ Int Not Null  
HP คาความหิว Int Not Null  
User_Avatar_
Name 

ชื่อของตัวละคร Varchar (45) Not Null  

 

 

ตารางที ่4-10 เก็บขอมลู User (User) 

Name Description Type Null Key 
Iduser ลําดับขอมลู Int Not Null Primary_Key 
Usename ชื่อผูใช Varchar (45) Not Null  
Password รหสัผาน Varchar (45) Not Null  
Heigh สวนสูง Int Not Null  
Weight น้ําหนัก Int Not Null  
Gender เพศ Int Not Null  

Age อาย ุ Int Not Null  
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ตารางที่ 4-11 เก็บตัวละคร (Avatar_List) 

Name Description Type Null Key 
Idavatar_List ลําดับตัวละคร Varchar (45) Not Null Primary_Key 
Avatar_Name ชื่อตัวละคร Varchar (45) Not Null  
Avatar_Pic รูปภาพตัวละคร Varchar (45) Not Null  

 

 

ตารางที่ 4-12 บันทึกการวิ่งแตละครั้ง (Time_Stamp) 

Name Description Type Null Key 
Idtime_Stamp ลําดับการวิ่ง Int Not Null Primary_Key 
Location_x ตําแหนงแกน x Int Not Null  
Location_y ตําแหนงแกน y Int Not Null  

 

 

ตารางที่ 4-13 ประวัติการวิ่ง (Trip _History) 

Name Description Type Null Key 
Idtrip_History ประวัติการวิ่ง Int Not Null Primary_Key 
Distance ระยะทาง Int Not Null  
Date วันที่ Date Not Null  
Calories แคลลอรี่ที่เผาผลาญ Int Not Null  
Time เวลา Int Not Null  

 

ตารางที่ 4-14 เก็บของพิเศษ 

Name Description Type Null Key 
Id_Item ลําดับของพิเศษ Int Not Null Primary_Key 
Item_Info ชื่อของพิเศษ Varchar (45) Not Null  

 



บทท่ี  5 

ผลการดําเนินงาน ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 
 

 จากการดําเนินงานและวิเคราะหรวบรวมขอมูลมาวิ่งกันเถอะแอปพลิเคชันสงเสริมการ 
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีใหกับผูที่ตองการออกกําลังกาย เพื่อลดสภาวะความเสี่ยงตอการเกิดโรค 
ตาง ๆ จึงเปนที่มาของหัวขอจุลนิพนธและไดขอจํากัดในการพัฒนา รวมไปถึงสิ่งที่ผูจัดทํามีความคิดที่
พัฒนาขึ้นมาใหมอยางสรางสรรคโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม   
 การจัดทําโครงงานจุลนิพนธนี้สําเร็จขึ้นไดจากการศึกษารวบรวมขอมูลและฝกปฏบิตักิาร
พัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลลัพทที่ใกลเคียงและเปนไปตามรูปแบบที่ไดกําหนดไวใน
ครั้งแรกโดยสิ่งที่ไดรับจากการดําเนินโครงงานมีดังนี้ 

 1. ผูใชงานไดรับความสนุกเพลิดเพลินจากการใชแอปพลิเคชันโดยการเลี้ยงตัวละครซึ่ง
เกิดจากการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ       
 2. ผูใชงานมีสุขภาพที่แข็งแรงจากการใชงานแอปพลิเคชนัและลดความเสี่ยงตอการเกิด
โรคตาง ๆ           
 3. ผูใชงานสามารถเผยแพรกิจกรรมการวิ่งโดยผานทาง Facebook ได 

 
สรุปผลการประเมินจากผูใชงาน 
 จากการทดสอบการใชงานจริงกับกลุมบุคคลจํานวนทั้งหมดแยกเปนชาย 10 คน หญิง 
16 คน แยกตามการศึกษามัธยมปลาย 6 คน ปริญญาตรี 18 คน และอนุปริญญา 2 คน จากผูทดสอบ 
26 คน แยกตามอายุ 16-18 ปจํานวน  6 คน, อายุ 21-30 ปจํานวน 18 คน, อายุ 31 ปขึ้นไปจํานวน 
8 คน     
 ผลประเมินทางดานการออกแบบ 
 ไม พบความผิ ดพลาดของ โปร แกรมมี ผู ป ระ เ มิ นส วน ใหญ ใน  5  ระดับ  คื อ 
ความพึงพอใจมากที่สุดจํานวน 13 คน และระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน 
เท ากันทางลั กษณะตัวอักษรเหมาะสมกับง านมีจํ านวนผู ประ เมินส วนใหญ ในระดับ  4 
คือความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 12 คน และระดับ 3 คือ 
ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน ทางการใชสีภายในแอปพลิเคชันความเหมาะสมและเปนไปใน 
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ทางเดียวกันมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 5 คือความพึงพอใจมากที่สุดจํานวน 17 คน และ 
ระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 9 คน 
 ผลประเมินทางดานการทํางานความผิดพลาดของโปรแกรม  
 ระบบสามารถทํางานไดถูกตองมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความ 
พึงพอใจมากจํานวน 11 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน และระดับ 3 คือ 
ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 คน ผู ใช งานสามารถเรียนรู ขอมูลและใชงานง าย
มีจํานวนผู ประเมินส วนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 9 คนระดับ 5 คือ 
ความพึงพอใจมากจํานวน 11 คน และระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 6 คน ระบบ
สามารถใชงานสะดวกใชงานฟงกชันตาง ๆ ไดงายมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือ 
ความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 12 คน  และระดับ 3 คือ 
ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน   
 การประเมินการทํางานเฉพาะดาน 
 ผูใชงานรูสึกสนุกเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 
คือ ความพึงพอใจมากจํานวน 18 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 6 คน และระดับ 3 คือ 
ความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 คน ผู ใชงานจดจําเอกลักษณของแอปพลิเคชันมีจํานวน         
ผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 11 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจ 
มากจํานวน 14 คน และระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน สามารถบอกขอมูลได
อยางครบถวนระยะทาง, แคลลอรี่, เวลาซึ่งเปนประโยชนตอผูใชงานมีจํานวนผูประเมินสวนใหญ 
ในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 9 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 12 คน และ 
ระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 2 คน การเผยแพรผานทาง Facebook ทําใหผูใชงานมี
ความสนใจมากยิ่งขึ้นมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 5 คน 
ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 17 คน และระดับ 4 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน 
ฟงกชั่นการเจริญเติบโตของตัวละครทําใหแอปพลิเคชันมีความนาสนใจและตรงเปาหมาย
มีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 16 คนระดับ 5 คือ 
ความพึงพอใจมากจํานวน 9 คน และระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน  
 ผลการประเมินดานภาพรวมของโครงงาน 
 ผู ใชงานเกิดความพึงพอใจมีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ  4  คือความ 
พึงพอใจมากจํานวน 8 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 15 คน และระดับ 3 
คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 3 คนผู ใชงานเกิดการจดจําเอกลักษณไดมีจํานวนผู 
ประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 13 คน ระดับ 5 คือความพึงพอใจมาก 
จํานวน 10 คน และระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 3 คน ความเปนมิตรกับผูใชงาน    
ใชงานงาย เรียนรูงาย มีจํานวนผูประเมินสวนใหญในระดับ 4 คือความพึงพอใจมากจํานวน 7 คน 
ระดับ 5 คือความพึงพอใจมากจํานวน 18 คนและระดับ 3 คือความพึงพอใจปานกลางจํานวน 1 คน 
ความเปนมิตรกับผูใชงาน 
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ผลการประเมินโดยผูใชงาน 

 
หัวขอการประเมินผล 

 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

  หมวดการออกแบบ 

1. การวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงานเหมาะสม
เขาใจงายเปนมิตรกับผูใชสําหรับครั้งแรกเมื่อเขาใชงาน 

 
50% 

 

 
50% 

 

 
- 
 

- 
 
- 
 

2. ลักษณะขนาด และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อานงาย

กับเวลาที่ว่ิงและใชแอปพลิเคชัน 
- 47% 46% 7% - 

3. การใชสีในงานออกแบบ เชน โลโก, สัญลักษณ, ปุมกด, 
ไอคอนเมน,ู ภาพกราฟก ฯลฯ ดูงายตอการใชงานสามารถสื่อ 
วาเปนแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการวิ่งไดเปนอยางดี 

33% 52% 33% - - 

4. การออกแบบเขาถึงกลุมผูใชงานเหมาะสมกับชวงวัยที่ได              20% 62% 18% - - 
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หัวขอการประเมินผล 

 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

  หมวดฟงกชั่นการทํางาน 

1. ความผิดพลาดของโปรแกรม ระบบสามารถทํางานไดถูกตอง
แมนยําอาทิเชน สามารถบอกระยะทาง เวลา และแคลลอรี่ที่
เผาผลาญไปไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถบอกสถานที่
ที่ผูใชอยูณ ขณะนั้นอยางแมนยํา 

 
9% 

 

 
53% 

 

 
38% 

 
- 

 
- 
 

2. ผูใชงานสามารถเรียนรูขอมูลและใชงานงายในการเขามาใช

แอปพลิเคชันในครั้งแรกโดยที่มีความเขาใจทางดานสวน

ติดตอประสานงานของผูใช 

12% 47% 41% - - 

3. สามารถใชงานสะดวก ใชงานฟงกชันตาง ๆ ไดงายไมซับซอน
ยุงยากจนอาจเกิดความไมพึงพอใจและไมประสงคที่จะใช
แอปพลิเคชัน 

9% 41% 47% - - 
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ปญหาที่พบ   
 จากการพัฒนาโครง ง านตามแผนงานและระยะ เ วลาที่ ว า งแผนแล วไวนั้ น  
โครงงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในสวนที่เปนโครงหลักของระบบแตยังพบ    
ปญหาในบางสวน เชน เทคโนโลยีหลายตัวที่นํามาปรับใชเขาดวยกันรวมถึงความแปลกใหมของ   
โปรแกรมที่ ใ ช ในการสร า งผลงานขึ้ นมาจึ งจํ า เป นตอ งมี การปรั บปรุ ง ส วนต าง  ๆ ให มี
ความเหมาะสมและสามารถใชรวมกันไดโดยแยกเปนกรณีไดดังนี ้
 1. ขอจํากัดในการศึกษาขอมูลเนื่องจากทาง Apple ไดมีการอัพเดทโคดซึ่งใชเขียน    
แอปพลิเคชันอยูตลอดเวลาบางครั้งรูปแบบที่ทําเคยใชไดมากอน แตเมื่อมีการอัพเดทแลวทําใหโคด 
นั้นไมสามารถใชงานไดหรือสามารถใชใน iOS นั้น ๆ 
 2. ตองมีการปรับปรุงดัดแปลงแกไขโคด็ใหสามารถใชงานกับแอปพลิเคชันที่ออกแบบมา 
ในเบื้องตนไดอยางถูกตองและเปนไปตามตรรกะที่ไดวางแผนไว   
 3. มีการปรบัปรุงลักษณะการทํางานใหเหมาะสมกบัผูใชงานอาจมีความแตกตางจากการ 
วางแผนในเบือ้งตนเล็กนอย 
 
 
 
 

 
หัวขอการประเมินผล 

 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

  หมวดภาพรวมของโครงงาน 

1. การวางรูปแบบ และการจัดองคประกอบของงานเหมาะสม
เขาใจงายเปนมิตรกับผูใชสําหรับครั้งแรกเมื่อเขาใชงาน 

 
9% 

 

 
59% 

 

 
32% 

 
- 

 
- 
 

2. ผูใชงานจดจําเอกลักษณของแอปพลิเคชันไดและเขาใจการใช

งานไดอยางงายดาย 
26% 26% 9% 6% - 

3. การสามารถบอกขอมูลไดอยางครบถวนระยะทาง, แคลลอรี่, 
เวลา ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชงาน 

9% 91% - - - 

4. การเผยแพรทาง Facebook ทําใหผูใชงานมีความสนใจมาก 

     ยิ่งขึ้น 
68% 29% 3% - - 

5. ฟงกชั่นการเจริญเติบโตของตัวละครทําใหแอปพลิเคชันม ี             
     ความนาสนใจและตรงกับเปาหมาย 

24% 71% 6% - - 
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ขอจํากัดของระบบ        
 1. ผูใชงานจะตองมีเครื่องโทรศัพทไอโฟนหรือไอพอด เนื่องจากการทดสอบหลังจาก 
มีการพัฒนาโปรแกรมแลวจําเปนจะตองมีการทดสอบลงเครื่องจริงดวย   
 2. หลังจากมีการพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลวหากตองการนําขึ้น App Store จําเปนจะ 
ตองสมัครเปนนักพัฒนาของไอโฟน (IPhone Developer) และจะตองเสียรายปคาใชจายปละ $99 
เพื่อที่จะทํางานขึ้นไปบนตลาดออนไลนและแอปพลิเคชันจะตองถูกตรวจสอบโดยบริษัท Apple 
อีกครั้ง 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. สําหรับผูที่สนใจทําแอปพลิเคชันบนไอโฟนสามารถหาขอมูลและศึกษาไดดวย 
ตนเองผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งอาจจะศึกษาผานทางวีดีโอผานทางเว็บไซตยูทูป (YouTube) หรือ 
หากตองการเรียนแบบจริงจังก็มีสถานที่เรียนแตเนื่องจากราคาคอนขางแพงจึงแนะนําวาศึกษา 
ดวยตนเองดีกวา และไมจําเปนตองไปซื้อหนังสือราคาแพงใหสิ้นเปลืองเนื่องจากมีใหโหลด 
ใชงานทางอินเทอรเน็ต        
 2. หากตองการนําโครงงานนี้ไปพัฒนาตอควรที่จะสนใจในการเลนที่เสมือนจริงมาก 
กวาน้ีหรือนําไปพัฒนาตอในแนวทางของ Social Network อาจทําใหแอปพลิเคชันมีความสนุกสนาน 
มากยิ่งขึ้น             
 3. หากสนใจตองการคําแนะนําจากผูจัดทําโครงงานสามารถติดตอผูจัดทําไดยินด ี
ชวยเหลืออยางเต็มที่ในการพัฒนาโครงงานที่ดีและสมบูรณยิ่งขึ้นไป 
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