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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
การท่องเที่ยวถือเป็น สถานที่ที่มีความนิยมกันเป็นอย่า งมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดหรือช่วง
เทศกาลเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ การท่องเที่ยวถือเป็น
อุ ต สาหกรรมประเภทของการให้ บ ริ ก าร อี ก ทั้ ง การท่ อ งเที่ ย วยั ง มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งท าให้ เ กิ ด
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิด การจ้าง
งานในระดับต่าง ๆ ก่อให้เกิดการลงทุน ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงถือว่า เป็นอุตสาหกรรมที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่งและเป็นอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
สวนสัตว์นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ดึงดูดผู้ชมเป็นจานวนมาก การจัดแสดงมักมีการ
แบ่งเป็นโซน โดยเน้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ หรือจัดกลุ่มสัตว์เป็นประเภท ๆ เช่น จัดประเภทตาม
ความแตกต่าง นอกจากนี้สวนสัตว์อาจมีสนามเด็กเล่น มีร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการเปิดสวนสัตว์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสงวนพันธุ์สัตว์ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความสมดุลของระบบทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นการให้ความรู้ท างด้านการเรียนการศึกษา การ
วิจัยค้นคว้า และการนันทนาการ ที่สาคัญอีกอย่างคือ เพื่อให้เป็นสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
เมื่อไปเที่ยวสวนสัตว์เราอาจได้ดูสัตว์ต่าง ๆ มากมาย บางครั้งเราก็ดูได้ไม่ครบทุกตัว เพราะเดิน
ไม่ทั่วถึงและไม่รู้เส้นทางของทางสถานที่ว่าหากเดินไปทางนี้จะเห็นสัตว์อะไร เราเดินผ่านทางนี้ไปแล้ว
หรือไม่ การแสดงสัตว์ของที่นี่มีอะไรบ้าง จะแสดงเวลาไหน และหากเราต้องการดูสัตว์ที่เราอยากดูก็
ไม่สามารถรู้ได้ว่าสัตว์ชนิดนั้นอยู่ในส่วนใด เมื่อเห็นถึงความต้องการของคนไปเที่ยวสวนสัตว์ซึ่งเป็น
สถานที่กว้างใหญ่ จึงมีแนวคิดการทาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองสิ่งเหล่านั้น ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมสวน
สัตว์ได้มีความสะดวกสบาย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อระบุตาแหน่งของสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการบอกตาแหน่งสถานที่บริการภายในสวน
สัตว์ได้อย่างชัดเจน
2. เพื่อแจ้งเตือนเวลาการแสดงของสัตว์ ทาให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมการแสดงของสัตว์ได้ตรง
ตามเวลาที่ทางสวนสัตว์กาหนดไว้
3. เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องเส้นทางให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชม
4. เพื่อแนะนาเส้นทางให้กับผู้เข้าชมที่มีเวลาจากัด
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์
1. ส่วนของผู้ใช้งาน
1.1 สามารถบอกตาแหน่ งของสั ตว์ และตาแหน่งของจุดบริการ แผนที่โดยรวมของทาง
สถานที่ รวมถึงการบอกตาแหน่งการจัดแสดงของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
1.2 ตั้งเวลาสาหรับการแจ้งเตือนรอบการแสดงสัตว์ หากเลือกรอบการแสดของสัตว์เอาไว้
โดยจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลา เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าชมการแสดงของสัตว์ตรงเวลาที่ทางสวนสัตว์
กาหนดไว้
1.3 Check in ด้วย QR Code ตลอดเส้นทาง เพื่อสะสมสติ๊กเกอร์สัตว์ เป็นการทาภารกิจ
ตลอดเส้นทางการเดินทางในสวนสัตว์
1.4 เข้าชมสวนสัตว์ได้อย่างทั่วถึงแม้จะมีเวลาจากัด แอปพลิเคชันจะแสดงเส้นทางตามระยะ
เวลาทีผ่ ู้ใช้งานเลือก
2. ส่วนของผู้ดูแล
2.1 อัพเดต แก้ไขข้อมูลของทางสวนสัตว์
2.2 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนกำรศึกษำ
1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์ดุสิต และหลักการออกแบบให้เข้าถึงข้อมูลและทาความ
เข้าใจ เพื่อนามาออกแบบระบบให้สามารถใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Java ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้
โปรแกรม Eclipse รวมถึง SDK Emulator
3. ศึกษาการทางาน API ต่าง ๆ เช่น Google Map, การใช้งาน GPS, Facebook API
4. ศึกษาระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเชื่อต่อกับแอปพลิเคชัน
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

3
6. ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้งานสามารถใช้ได้จริง
7. สรุปผลดาเนินงานและวิเคราะห์ผลการทางานของแอปพลิเคชัน เพื่อนากลับมาปรับปรุง
แก้ไขให้แอปพลิเคชันสมบูรณ์มากที่สุด
8. จัดทาเอกสาร
เครื่องมือที่ใช้
1. Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android
2. SQ Lite / MySQL
3. Eclipse ADK
4. Adobe Photoshop
5. Adobe Illustrator
6. Adobe Dreamweaver
ข้อจำกัดในกำรศึกษำ
1. ในสวนสัตว์มีสัตว์ในปริมาณที่มากถึง 244 ชนิด 1,390 ตัว ทาให้ไม่สามารถสร้าง QR
Code สาหรับเก็บค่าสติ๊กเกอร์สัตว์ทุกตัวได้ จึงคัดเฉพาะสัตว์ที่มีลักษณะโดดเด่นของแต่ละกลุ่มมา
เท่านั้น
2. แอปพลิเคชันสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้เข้าชมสามารถรู้ตาแหน่งที่อยู่ของตนเองได้
2. รู้ตาแหน่งของสัตว์ชนิดต่าง ๆ และเส้นทางเดิน
3. เข้าชมการแสดงของสัตว์ได้ตรงเวลา
4. เข้าชมสวนสัตว์ได้อย่างทั่วถึงในเวลาที่มีอย่างจากัด
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
1. แอนดรอยด์
แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานจากลีนุกซ์ ถูกออกแบบมาสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้
จอสัมผัส เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท แอนดรอยด์ ซึ่งต่อมากูเกิลได้
ทาการซื้อต่อบริษัทในปีพ.ศ. 2548 แอนดรอยด์ถูกเปิดตัวเมื่อปีพ.ศ. 2550 พร้อมกับการก่อตั้งโอเพน
แฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ (Open Handset Alliance) ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์
และการสื่อสารคมนาคมที่ร่วมมือกันสร้างมาตรฐานเปิด สาหรับอุปกรณ์พกพา โดยที่สมาร์ทโฟนที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เครื่องแรกของโลกคือ เอชทีซี ดรีม วางจาหน่ายเมื่อปีพ.ศ. 2551
แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซ (Open Source) และกูเกิลได้เผยแพร่อยู่
ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช (Apache) ซึ่งโอเพนซอร์ซ (Open Source) จะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและ
วางจ าหน่ า ยได้ ร วมไปถึ ง นั ก พั ฒ นาและผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยด้ ว ย อี ก ทั้ ง แอนดรอยด์ ยั ง เป็ น
ระบบปฏิบัติการที่รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์มากมายภายใต้ภาษาจาวาในเดือนตุลาคม
ปีพ.ศ. 2555 มีโปรแกรมที่มากกว่า 700,000 โปรแกรมสาหรับแอนดรอยด์ รวมถึงยอดดาวน์โหลด
จากกูเกิล เพลย์ (Google Play) มากถึง 2.5 หมื่นล้านครั้ง การสารวจช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
ในปีพ.ศ. 2556 พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกที่จะพัฒนามากที่สุดถึง 71%
ปัจจัยเหล่านี้ทาให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
และยังเป็นทางเลือกของผู้ผลิ ตที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่าตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี
สาหรับอุปกรณ์ในสมัยใหม่ แม้ว่าแอนดรอยด์จะดูเหมือนได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กับสมาร์ ทโฟนและ
แท็บเล็ต แต่มันยังสามารถใช้ได้กับโทรทัศน์ , เครื่องเล่นวิดีโอเกม, กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ แอนดรอยด์เป็นระบบเปิด ทาให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ ได้
ตลอดเวลา
ส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ ทโฟนแอนดรอยด์โดยซัมซุงสูงถึง 64% ในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากถึง
11,868 รุ่นจาก 8 เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความสาเร็จของระบบปฏิบัติการทาให้
เกิดคดีด้านการละเมิดสิทธิ บัตรที่เรียกกันว่า "สงครามสมาร์ ทโฟน" ระหว่ างบริษัทผู้ผลิต ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โปรแกรม 4.8 หมื่นล้านโปรแกรมได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์จากกูเกิล เพลย์
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(Google Play) และในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่เลือกใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1 พันล้านเครื่องได้ถูกเปิดใช้งาน

ภาพที่ 2-1 แสดงหน้าจอแอนดรอยด์
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. แอนดรอยด์. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://th.
wikipedia.org /wiki/แอนดรอยด์_(ระบบปฏิบัติการ)
ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของแอนดรอยด์มีพื้นฐานอยู่บนอินเตอร์เฟซ (Interface) แบบไดเรกต์
มานิพูเลชัน (Direct Manipulation) ซึ่งจะใช้การสัมผัสที่สอดคล้องกับการกระทาในโลกความจริง
เช่น การปัด,การแตะ, การกวาดนิ้ว รวมไปถึงการใช้นิ้วหมุนบนหน้าจอ การตอบสนองการสัมผัสนี้
ได้รับการออออกแบบมาอย่างดี และมักจะใช้การสั่นของอุปกรณ์ตอบโต้ว่าผู้ใช้ได้สัมผัสแล้ว ฮาร์ดแวร์
เพิ่มเติมภายใน เช่น เข็มทิศดิจิทัล, ไจโรสโคป (Gyroscope) และเซ็นเซอร์วัดแสงจะมีการนามาใช้
เพิ่มเติมในการตอบสนองต่าง ๆ กับผู้ใช้ เช่น การหมุนหน้าจอจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือการเล่น
เกมแข่งรถที่ต้องใช้การหมุนอุปกรณ์ เป็นต้น
อุปกรณ์แอนดรอยด์จะบูตเข้าหน้าหลัก ซึ่งเป็นหน้าจอหลักในการนาทางไปทุก ๆ ที่ในอุปกรณ์
เหมือนกับเดสก์ท็อปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าจอหลักของแอนดรอยด์จะสามารถวางไอคอนของ
แอปพลิเคชัน และวิดเจ็ต โดยไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นสามารถแตะเพื่อกดเข้าแอปพลิเคชันได้
โดยตรง, สภาพอากาศ และพยากรณ์อากาศที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา, กล่องขาเข้าของอีเมลรวมไปถึง
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หน้าจอข่าวด้วย หน้าจอหลักสามารถสร้างได้หลายหน้า โดยผู้ใช้สามารถปัดเพื่อเลื่อนไปมา ระหว่าง
หน้าได้แม้ว่าหน้าจอหลักของแอนดรอยด์ที่จะสามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อที่จะ
ทาให้ผู้ใช้รู้สึกดีตามรสนิยมของตนเอง แอปพลิเคชันอื่น ๆ มีให้ดาวน์โหลดบน กูเกิล เพลย์ (Google
Play) และแอปหลายตัวสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบ หรือธีมของหน้าจอหลักได้แม้กระทั่งการเปลี่ยน
หน้าจอเลียนแบบระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น วินโดวส์โฟน ผู้ผลิตต่าง ๆ และผู้ให้บริการเครือข่ายบาง
ราย จะปรับแต่งให้หน้าตาของหน้าจอหลักเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่ง
2. แอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์มีแอปพลิเคชันที่เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถซื้อและดาวน์โหลดได้
จากกูเกิล เพลย์ (Google Play) หรือแอมะซอน แอปสโตร์ (Amazon App Store) และสามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ APK ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ แอปพลิเคชันจากเพลย์สโตร์ (Play Store) อนุญาตให้ผู้ใช้
สามารถดาวน์โหลดและอัปเดตได้จากกูเกิล นักพัฒนาที่พัฒนาแอปนั้น ๆ รวมไปถึงความสามารถใน
การติดตั้งกับอุปกรณ์ที่สามารถเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันซึ่งนักพัฒนาอาจจากัดด้วยเหตุผลทางด้าน
อุปกรณ์, ประเทศ หรือเหตุผลทางธุรกิจ เมื่อซื้อแอปแล้วสามารถขอคืนเงินได้ภายใน 15 นาทีหลังจาก
การดาวน์โหลด และบางผู้ให้บริการจะเก็บเงินด้วยใบเสร็จจากการซื้อแอปบนกูเกิล เพลย์ (Google
Play) ซึ่งจะคิดเงินเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการรายเดือน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 แอปพลิเคชัน
สาหรับแอนดรอยด์มีมากถึง 675,000 แอปพลิเคชัน และมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากเพลย์
สโตร์ทั้งหมด 2.5 พันล้านครั้ง
แอปพลิเคชันจะเขียนโดยใช้ภาษาจาวาและใช้แอนดรอยด์ซอฟต์แวร์ SDK โดย SDK จะ
ประกอบด้วยชุดเครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมไปด้วยแหล่งรวมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ,
โค้ดจาลอง และวิธีใช้ต่าง ๆ

ภาพที่ 2-2 การซื้อขายแอปพลิเคชัน
ที่มา : วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี. Google Play. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://th.
wikipedia.org /wiki/กูเกิล_เพลย์
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กูเกิล เพลย์ (Google Play) เป็นบริการกระจายมัลติมีเดียคอนเทนท์ หรือสื่อดิจิตอลจาก
กูเกิลรวมไปถึงร้านค้าออนไลน์ที่มีเพลง, ภาพยนตร์, หนังสือ และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันซึ่งในมือ
ถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมีชื่อแอปว่า เพลย์สโตร์ (Play Store) โดยการซื้อขายก็เปิด
บริการทางมือถือ
3. SQ Lite Database
แอนดรอยด์กับ SQLite Database ฐานข้อมูล SQLite เป็น Database ขนาดเล็กที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากกับแอปพลิเคชันที่ทางานบนสมาทร์โฟนประเภทต่าง ๆ รูปแบบการทางานของ
SQLite เป็นรูปแบบ Standalone ทางานอยู่ในแอปพลิเคชันนั้น SQLite มีโครงสร้างง่ายต่อการ
จัดเก็บและนาไปใช้ และไฟล์ที่จัดเก็บนั้นก็มีขนาดเล็กมากเกือบเท่ากับการเก็บข้อมูลจริง เพราะฉะนั้น
SQLite Database จึงเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ทางานบนสมาทร์โฟนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอัน
เนื่องจากข้อจากัดทางด้านฮาร์ดแวร์ และเมมโมรี่รวมทั้งความสามารถในการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
ในสมาร์ทโฟนย่อมน้อยกว่าเดสก์ท็อปพีซี (Desktop PC) เป็นธรรมดา

ภาพที่ 2-3 SQ Lite Database
ที่มา : ThaiCreate.Com. การเขียนแอนดรอยด์เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูลของ SQLite. เข้าถึงเมื่อ 8
สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://www.thaicreate.com/mobile/android-database.html
สาหรับ SQLite ถูกนาไปใช้กับ OS ที่ทางานอยู่ในสมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั่งแอนดรอยด์ก็
สามารถนา SQLite Database มาใช่ร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลในแอนดรอยด์มีแพ็คเกจของแอดรอยด์
Database ซึ่งเป็นไลบารี่ (Library) ที่สามารถเรียกใช้งานเกี่ยวกับ Database ของ SQLite ได้
ในทันที โดยการเริ่มทางานบน SQLite จะเริ่มต้นการการประกาศ Class ของ SQLiteOpenHelper
ซึ่งเป็น Class ที่ทาหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูล
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4. MySQL
MySQL เป็นระบบจัดการด้านฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โดยใช้ภาษา SQL ถึงแม้ว่า MySQL เป็น
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Software Open Source) แต่ต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Software
Open Source) ทั่วไปโดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ
MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรีและแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ
MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสาหรับฐานข้อมูลสาหรับเว็บไซต์ เช่น PHPBB และนิยมใช้งาน
ร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่งมักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่ จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่จะสอน
การใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู่กันไป นอกจากนี้หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทางานร่วมกับ
ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึงภาษา C, C++, C#, JAVA, PHP และภาษาอื่นใช้งานผ่าน API สาหรับ
โปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรือส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น เช่น ASP สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่าน
ทาง MyODBC, ADO, ADO.NET เป็นต้น เพื่อจัดการฐานข้อมูลหรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลแบบ GUI จากเว็บไซต์ของ MySQL

ภาพที่ 2-4 MySQL
ที่มา : ORACLE. MySQL. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จากhttp://www.oracle.com/us
/corporate/press/2020374
เพื่อให้เข้าถึงฟังก์ชันการทางานกับฐานข้อมูล MySQLอันเป็นมาตรฐานกลางที่กาหนดมา
เพื่อให้ใช้เป็นสะพานในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ เช่น MyODBC อันเป็นไดรเวอร์เพื่อ
ใช้สาหรับการเชื่อมต่อในระบบปฏิบัติการวินโดว์ , JDBC คลาสส่วนเชื่อมต่อสาหรับ Java เพื่อใช้ใน
การติดต่อกับ MySQL และมี API ต่าง ๆ มีให้เลือกใช้มากมายในการที่เข้าถึง MySQL โดยไม่ขึ้นอยู่
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กับภาษาการพัฒนาใดภาษาหนึ่ง ยังมีโปรแกรมอีกตัว เป็นโปรแกรมบริหารพัฒนาโดยผู้อื่นซึ่ งใช้กัน
อย่างแพร่หลายและนิยมกันเขียนในภาษา PHP เป็นโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชันชื่อ PHPMyAdmin
5. แนวคิดเกี่ยวกับสวนสัตว์
สวนสัตว์ คือสถานที่จัดแสดงสัตว์ป่าที่จับมาได้จากป่าใหญ่ หรือนาเข้าจากต่างประเทศ
และมีส่วนอนุรักษ์วิจัยเพื่อศึกษาชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิดจะเป็นสัตว์ป่า สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน และ
สัตว์น้าที่จับมาจากทะเลบ้าง แม่น้าบ้าง สวนสัตว์นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ดึงดูดผู้ชมเป็น
จานวนมาก การจัดแสดงมักมีการแบ่งเป็นโซนโดยเน้นให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ หรือจัดกลุ่มสัตว์เป็น
ประเภท ๆ เช่น ตามความแตกต่างหรือคล้ายกันของสัตว์ ตามถิ่นกาเนิด, ตามสภาพแวดล้อมของกลุ่ม
สัตว์, ตามพฤติกรรม, ตามความนิยม และสวนสัตว์เปิด
จนปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศได้ปรับปรุงสวนสัตว์ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับ
สัตว์มากขึ้น ได้แก่ การสร้างคูน้า หรือรั้วที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเปิดให้ดูเป็นแหล่งศึกษาหา
ความรู้ เช่น เดีย วกับ พิ พิธ ภัณฑ์ นอกจากนี้ ยั งพัฒ นาจนเป็นธุรกิจ ของสวนสั ตว์ ในภาคเอกชนอาจ
จัดสร้างสวนสัตว์ที่มีการผสมผสานสวนสนุกหรือสวนที่มีการจัดแสดงอื่น ๆ เข้าด้วยกัน หรือแบ่งเป็น
ประเภทย่อย ๆ ของสวนสัตว์ออกไป เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า, สวนสัตว์กลางคืน, สวนนก เป็นต้น และ
ยังให้มีการให้การศึกษาการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ และการจัดสวนสัตว์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนทั่วไป
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ผลงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีศึกษาที่ 1 London Zoo
แอปพลิเคชัน London Zoo เป็นคู่มือที่สมบูรณ์แบบสาหรับวันของคุณที่สวนสัตว์และอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังสามารถนามาใช้เป็นสารานุกรมสัตว์กระเป๋ากับข้อเท็จจริงสัตว์ที่ น่าตื่นตาตื่นใจกับภาพ
และวิดีโอสามารถวางแผนการเยี่ยมชมได้ ปัจจุบันจะเห็นว่า ZSL London Zoo ได้มีการพัฒนาขึ้น
เรื่อย ๆ มีแผนที่บอกตาแหน่งเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ตาแหน่งใดรวมถึงสถานที่ใกล้เคียง และทางด้านหน้าที่
กาลังจะเดินไปถึงมีคุณลักษณะการค้นหาเพื่อนที่จะหาเพื่อนของคุณรอบสวนสัตว์

ภาพที่ 2-5 ไอคอน London Zoo
ที่มา: กูเกิล เพลย์. London Zoo. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก https://play.google
.com/ store /apps/details?id=com.avai.amp.londonzoo

ภาพที่ 2-6 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน London Zoo
ที่มา: กูเกิล เพลย์. London Zoo. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก https://play.google
.com/ store /apps/details?id=com.avai.amp.londonzoo
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ภาพที่ 2-7 หน้าแผนที่แสดงตาแหน่งของแอปพลิเคชัน London Zoo
ที่มา: กูเกิล เพลย์. London Zoo. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก https://play.google
.com/ store /apps/details?id=com.avai.amp.londonzoo
จุดเด่น
1. มีแผนที่แสดงเส้นทางตาแหน่งของสัตว์บนแผนที่
2. มี VDO แสดงภาพสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์
จุดด้อย
สามารถใช้งานแบบออนไลน์เท่านั้น
สรุปกรณีศึกษาที่ 1
London Zoo Application จะมีจุดเด่นในเรื่องของการระบุตาแหน่งของผู้ใช้งานซึ่งการระบุ
ตาแหน่งนั้นจะมีความจาเป็นเป็นอย่างมากสาหรับการที่เราอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่แบบสวนสัตว์
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กรณีศึกษาที่ 2 10stamps
เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสะสมแสตมป์เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ แทนการเก็บสะสมเป็น
กระดาษหรือบัตรโบนัสมากกว่า

ภาพที่ 2-8 ไอคอนแอปพลิเคชัน 10stamps application
ที่มา : กูเกิล เพลย์ . 10stamps application. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
https://play.google.com/store /apps/details?id=de.contigua.tenstamps.release

ภาพที่ 2-9 วิธีการสะสมแสตมป์ของแอปพลิเคชัน 10stamps application
ที่มา : กูเกิล เพลย์ . 10stamps application. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
https://play.google.com/store /apps/details?id=de.contigua.tenstamps.release
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จุดเด่น
1. ใช้การ Scan QR Code ในการสะสมแสตมป์
2. บัตรสะสมไม่สูญหาย
3. ลดปัญหาการลืมนาบัตรสะสมติดตัว
จุดด้อย
หาก QR Code มีการชารุดก็จะมีปัญหาการ Scan ไม่ได้
สรุปกรณีศึกษาที่ 2
การทางานของแอปพลิเคชันนี้ เป็นเหมือนแอปพลิเคชันส่งเสริมการขาย และการใช้บริการ
อย่างมาก หากเมื่อมีการสะสมแสตมป์ตามกาหนดก็จะได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกด้วยจึงจะนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการทางานของแอปพลิเคชัน
กรณีศึกษาที่ 3 Trip Planning
การเดินทาง, การวางแผนการเดินทาง, การเดินทางวันหยุด, การเดินทางรถยนต์, การเดินทาง
บนถนน, ผู้จัดการการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การวางแผนการเดินทาง, การเดินทางกับ
เพื่อนควรมีการวางแผนให้ชัดเจนมีการประมาณค่าใช้จ่ายตลอดเส้นทางการเดินทาง เช่น ค่าใช้จ่าย
น้ามัน มีแผนที่นาทางบอกจุดเริ่มต้นและจุดปลายทางของการเดินทางว่าจะใช้น้ามันกี่กิโลเมตรต่อลิตร
หรือไมล์ต่อแกลลอน บอกราคาน้ามันสามารถคานวณได้จากการใส่จานวนของผู้ร่วมเดินทาง

ภาพที่ 2-10 ไอคอนของแอปพลิเคชัน Trip Planning
ที่มา : กูเกิล เพลย์. Trip Planning. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://play.google
.com/store/apps/details?id=br.com.android.mapeia
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ภาพที่ 2-11 หน้าจอแสดงผล ของแอปพลิเคชัน Trip Planning
ที่มา : กูเกิล เพลย์. Trip Planning. เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://play.google
.com/store/apps/details?id=br.com.android.mapeia
จุดเด่น
1. มีภาษาอังกฤษและภาษาโปรตุเกส
2. บอกจานวนระยะทางชัดเจน
3. คานวณค่าใช้จ่ายได้ง่าย เพียงกรอกข้อมูลและจานวนคนร่วมเดินทาง
4. วางแผนเส้นทางกับเพื่อนได้
จุดด้อย
สามารถทางานออนไลน์ได้เท่านั้น
สรุปกรณีศึกษาที่ 3
การทางานของแอปพลิเคชันนี้ เป็นแอปพลิเคชันเน้นการวางแผนที่สามารถจัดขึ้นเองได้ เช่น
การสารวจเส้นทางลัด, คานวณระยะทาง, บอกตาแหน่ง, คานวณค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง เพียงแค่
กรอกจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง พร้อมทั้งจานวนผู้ร่วมเดินทาง

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. วางแผนขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุและเสร็จตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานเพื่อใช้เป็นข้อมลในการจัดทา นาผลงานที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นถึงข้อดี ข้อเสีย และนามาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับโครงงานรวมทั้ง
การวิเคราะห์ผู้ใช้งานเพื่อนามาเป็นหลักในการออกแบบและพัฒนาระบบ
3. ออกแบบโครงสร้างของแอปพลิเคชัน การออกแบบระบบ การออกแบบโครงสร้างของ
ระบบ ตาแหน่งการจัดวาง การออกแบบรูปแบบการใช้งาน
4. พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง
5. ทดสอบระบบ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อผิดพลาด
6. ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์
7. สรุปผลดาเนินงานและวิเคราะห์ผลการทางานของแอปพลิเคชัน
8. จัดทาเอกสาร
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แผนกำรดำเนินงำน
การชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการดาเนินงาน
ปี
2556
แผนงำน/
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
เดือน
วางแผน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
ศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ออกแบบระบบ
และโครงสร้าง
การใช้งาน
พัฒนา
แอปพลิเคชัน
ทดสอบการ
ทางานของแอป
พลิเคชัน
ปรับปรุง แก้ไข
แอปพลิเคชัน
สรุปผล
วิเคราะห์ผล
การทางานของ
แอปพลิเคชัน

จัดทาเอกสาร

2557
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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บทที่ 4
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
แนวคิดในการออกแบบ
1. แนวคิดในการออกแบบ
เนื่ องจากกลุ่ มเป้ าหมายของแอปพลิ เคชันเป็นผู้ ที่เข้าชมสวนสั ตว์ดุสิ ต ซึ่งจะมีช่ว งอายุที่
แตกต่างกันออกไป หรือทุกเพศทุกวัย ดังนั้นจึงจะต้องออกแบบแอปพลิเคชันให้ดูเรียบง่าย ใช้งาน
สะดวก ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้ง่าย
2. อารมณ์และโทนสี
เนื่ องจากแอปพลิ เคชัน เน้นให้ผู้ ใช้งานท่องเที่ยวสวนสั ตว์ดุสิ ต ซึ่งเป็นการเที่ยวแบบเชิง
ธรรมชาติจึงใช้โทนสีเขียวเป็นหลักในการออกแบบ และใช้สีที่มีโทนใกล้เคียงกันมาช่วยเสริมในการ
ออกแบบ เพื่อให้แอปพลิเคชันมีสีสันมากขึ้น

ภาพที่ 4-1 โทนสีที่ใช้ในการออกแบบ
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ภาพที่ 4-2 ไอคอนของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-3 ไอคอนเมนูแผนที่ของแอปพลิเคชัน

19

ภาพที่ 4-4 ไอคอนเมนูวางแผนเส้นทางของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-5 ไอคอนเมนูเช็คอินสวนสัตว์ของแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 4-6 ไอคอนหน้าสะสมสติ๊กเกอร์ของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-7 ไอคอนการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 4-8 ไอคอนข่าวประชาสัมพันธ์ของแอปพลิเคชัน
Wireframe ของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-9 Wireframe หน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 4-10 Wireframe หน้าเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4-11 Wireframe หน้าแผนที่สวนสัตว์ของแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 4-12 Wireframe หน้าวางแผนเส้นทางเพื่อทาภารกิจตามหาสติ๊กเกอร์สัตว์

ภาพที่ 4-13 Wireframe หน้าเช็คอินสวนสัตว์เพื่อสะสมสติ๊กเกอร์
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ภาพที่ 4-14 Wireframe หน้าสะสมสติ๊กเกอร์ทั้งหมด

ภาพที่ 4-15 Wireframe หน้ารอบการแสดงสัตว์เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
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ภาพที่ 4-16 Wireframe หน้าข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าการใช้งานของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-17 หน้าสมัครสมาชิกของแอปพลิเคชัน
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หน้าสมัครสมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สาหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบของ
แอปพลิเคชัน

ภาพที่ 4-18 หน้าเข้าสู่ระบบ
หน้าเข้าสู่ระบบ สาหรับผู้ใช้งานใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้งาน
จะต้องสมัครสมาชิกก่อน

ภาพที่ 4-19 หน้าแผนที่สวนสัตว์ของแอปพลิเคชัน
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แสดงตาแหน่งสัตว์ต่าง ๆ และเส้นทางภายใน เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ตาแหน่งต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์

ภาพที่ 4-20 หน้าวางแผนเส้นทางเพื่อทาภารกิจตามหาสติ๊กเกอร์สัตว์
ผู้ใช้งานจะเป็นผู้เลือกช่วงเวลา เพื่อสร้างเส้นทางที่เหมาะสมสาหรับผู้ใช้งานตามความต้องการ

ภาพที่ 4-21 หน้าเช็คอินสวนสัตว์เพื่อสะสมสติ๊กเกอร์
เป็นการทาภารกิจตามเส้นทางที่ผู้ใช้งานเลือก เพื่อแนะนาเส้นทางและสัตว์ของทางสวนสัตว์
โดยการสแกน QR Code สะสมสติ๊กเกอร์สัตว์ตามเส้นทาง
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ภาพที่ 4-22 หน้าสะสมสติ๊กเกอร์ทั้งหมด
เป็นหน้าสะสมรูปสติ๊กเกอร์จากการทาภารกิจ ตามเส้นทางที่ผู้ใช้งานเลือก

ภาพที่ 4-23 หน้ารอบการแสดงสัตว์เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
แสดงเวลาการแจ้งเตือนรอบการแสดงสัตว์ของทางสวนสัตว์ เมื่อผู้ใช้งานเลือกช่วงเวลา และตั้ง
การแจ้งเตือนไว้
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ภาพที่ 4-24 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์
มีการอัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์ของทางสวนสัตว์
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Use Case Diagram

ภาพที่ 4-25 Use Case Diagram
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Use-Case Description
ตารางที่ 4-1 Use-Case Description สมัครสมาชิก
Use Case ID
UC01
Use case Name
สมัครสมาชิก
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานต้องการสมัครสมาชิก
2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
2.1 ระบบตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล
2.2 ระบบเก็บข้อมูลผู้ใช้งานลง
ฐานข้อมูล
ตารางที่ 4-2 Use-Case Description เข้าสู่ระบบ
Use Case ID
UC02
Use case Name
เข้าสู่ระบบ
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบ
2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
2.1 ระบบตรวจสอบข้อมูลว่าตรง
กั บ ฐานข้ อ มู ล หรื อ ไม่ ถ้ า ตรงให้
สามารถเข้าสู่ระบบได้
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ตารางที่ 4-3 Use-Case Description ดูแผนที่สวนสัตว์
Use Case ID
UC03
Use case Name
ดูแผนที่สวนสัตว์
Brief Description
ผู้ใช้งานสามารถดูแผนที่ของสวนสัตว์ได้
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานกดเลือกภาพสัตว์และ 1.1 ระบบจะแสดงชื่อของสัตว์
สถานที่บนแผนที่
และสถานที่ตามที่ผู้ใช้งานเลือก
ตารางที่ 4-4 Use-Case Description วางแผนเส้นทาง
Use Case ID
UC04
Use case Name
วางแผนเส้นทาง
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการประเภทการเข้าชม
จากัด
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
1. ผู้ใช้งานต้องการเลือกประเภท
การเข้าชม

แบบมีเวลาจากัดและแบบไม่มีเวลา

System Response
1.1 ระบบจะต้องแนะนาเส้นทาง
ให้กับผู้ใช้งานหากผู้ใช้งานจะต้อง
เข้าชมสวนสัตว์แบบมีเวลาจากัด
1.2 ระบบจะต้องจับตาแหน่งของ
ผู้ใช้งานที่มีเวลาจากัดในการเข้า
ชมเพื่อนามาสร้างเส้นทาง
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ตารางที่ 4-5 Use-Case Description เช็คอินสติ๊กเกอร์สัตว์
Use Case ID
UC05
Use case Name
เช็คอินสติ๊กเกอร์สัตว์
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการเช็คอินสติ๊กเกอร์สัตว์ เพื่อสะสมสติ๊กเกอร์
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานต้องการเช็คอิน
สติ๊กเกอร์สัตว์
2. ผู้ใช้งานต้องตามหาสติ๊กเกอร์
สัตว์เพื่อสะสม
3. ผู้ใช้งานแสกน QR Code
3.1 ระบบจะต้องตรวจสอบ QR
Code เพื่อดูว่าตรงกับฐานข้อมูลมี
อยู่หรือไม่ ถ้ามีให้แสดงสติ๊กเกอร์
3.1 บันทึกสติ๊กเกอร์สัตว์ที่ได้
ตารางที่ 4-6 Use-Case Description เลือกรอบการแสดงสัตว์
Use Case ID
UC06
Use case Name
เลือกรอบการแสดงสัตว์
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการเลือกรอบชมการแสดงสัตว์ และแจ้งเตือนเวลา
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานต้องการเลือกรอบการ 1.1 ระบบจะเก็ บ ช่ ว งเวลาการ
แสดงสัตว์
แสดงสัตว์ที่ผู้ใช้งานเลือก
2. ผู้ ใ ช้ ง านต้ อ งการให้ มี ก ารแจ้ ง 2.1 ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา
เตือนเมื่อถึงเวลาแสดง
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ตารางที่ 4-7 Use-Case Description ดูข่าวประชาสัมพันธ์
Use Case ID
UC07
Use case Name
ดูข่าวประชาสัมพันธ์
Brief Description
ผู้ใช้งานต้องการรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสวนสัตว์
Actor
ผู้ใช้งาน
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ใช้งานต้องการรู้ข่าว
1.1 แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของ
ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์
สวนสัตว์ให้กับผู้ใช้งาน
ตารางที่ 4-8 Use-Case Description อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์
Use Case ID
UC08
Use case Name
อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์
Brief Description
ผู้ดูและระบบต้องการอัพเดทข้อมูลของสวนสัตว์
Actor
ผู้ดูและระบบ
Flow of Event
Actor Action
System Response
1. ผู้ดูและระบบต้องการอัพเดต 1.1 ระบบอัพเดตฐานข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
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Activity Diagram
ตารางที่ 4-9 Activity Diagram สมัครสมาชิก
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-10 Activity Diagram เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล
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ตารางที่ 4-11 Activity Diagram ดูแผนที่สวนสัตว์
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-12 Activity Diagram วางแผนเส้นทาง
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล
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ตารางที่ 4-13 Activity Diagram เช็คอินสติ๊กเกอร์สัตว์
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-14 Activity Diagram เลือกรอบการแสดงสัตว์
ผู้ใช้งาน
แสดงผล
ระบบ

ฐานข้อมูล
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ตารางที่ 4-15 Activity Diagram ดูข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
แสดงผล

ระบบ

ฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-16 Activity Diagram อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ
แสดงผล
ระบบ

ฐานข้อมูล
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Database Description
ตารางที่ 4-17 ฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
ชื่อ
IDName
Name
Password
PasswordAgain

อธิบาย
รหัสผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
รหัสผ่านอีกครั้ง

ประเภท
Int
Varchar
Varchar
Varchar

ตารางที่ 4-18 ฐานข้อมูลสัตว์
ชื่อ
IDZoo
IDCode
Animal

อธิบาย
รหัสสัตว์
รหัส QR Code
ชื่อสัตว์

ประเภท
Int
Varchar
Varchar

ตารางที่ 4-19 ฐานข้อมูลผู้ดูและระบบ
ชื่อ
อธิบาย
IDName
รหัสผู้ดูและระบบ
Name
ชื่อผู้ดูและระบบ
Password
รหัสผ่าน

ประเภท
Int
Varchar
Varchar

ตารางที่ 4-19 ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อ
อธิบาย
IDNews
รหัสข่าว
Topic
หัวข้อข่าว
Content
เนื้อหา
Date
วันที่อัพเดต

ประเภท
Int
Varchar
Varchar
Date

บทที่ 5
ผลการดาเนินงาน ข้อจากัด และข้อเสนอแนะ
ผลการดาเนินโครงการ
การจัดทาโครงการจุล นิพนธ์นี้สาเร็จขึ้นได้จากการศึกษาหาความรู้ และพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยสิ่งที่ได้รับจากการดาเนินการมีดังนี้
1. กลุ่มผู้ใช้งานพบว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มความสนุกสนานในการท่องเที่ยวสวนสัตว์
มากยิ่งขึ้น และถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้คนมาเที่ยวที่สวนสัตว์
2. ผู้ใช้งานได้รับข้อมูล ข่าวสาร จากทางสวนสัตว์โดยตรง
3. ผู้ใช้งานสามรถรู้ตาแหน่งของสัตว์และสถานที่ภายในสวนสัตว์ รวมถึงเส้นทางภายในสวนสัตว์
อีกด้วย
ผลการทดสอบและการประเมินจากผู้ใช้งาน
จากการทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน
ผู้ลองใช้แอปพลิเคชันมีจานวนทั้งหมด 30 คน แบ่งแยกตามประเภทได้ ดังนี้
1.1 แยกตามเพศ
1.1.1 เพศชาย 12 คน
1.1.2 เพศหญิง 18 คน
1.2 แยกตามการศึกษา
1.2.1 ประถมศึกษา 10 คน
1.2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น 8 คน
1.2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน
1.2.4 ปริญญาตรี 4 คน
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ตารางที่ 5-1 ผลการใช้งานจากผุ้ใช้แอปพลิเคชัน
หัวข้อการประเมิน
หมวดการออกแบบ
1. การวางรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของงานมีความเหมาะสม
การออกแบบมีความเป็นระเบียบ ปุ่มกดต่าง ๆ วางอยู่ใน ตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์
2. ลักษณะและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย
3. ความเหมาะสมของงานที่สื่อถึงสวนสัตว์
4. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้, สัญลักษณ์, รูป, ปุ่มกด
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมเข้าใจง่ายเหมาะต่อการใช้บนโทรศัพท์
หมวดฟังก์ชันการทางาน
1. ระบบสามารถทางานได้ถูกต้อง ไม่ติดขัด หรือไม่มีปัญหาจากการ
ใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันค้าง
2. ประสิทธิภาพการทางานดี ทางานได้ลื่นไหล แสดงผลได้ต่อเนื่อง
3. สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจหลักการทางานของแอปพลิเคชันได้ง่าย
4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย
หมวดเฉพาะ
1. เข้าใจแนวคิดจุดประสงค์และการทางานของแอปพลิเคชัน
2. ฟังก์ชันมีประโยชน์ใช้งานได้จริง
3. รู้เส้นทางภายและตาแหน่งต่าง ๆ ในสวนสัตว์มากขึ้น
4. ได้ดูสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
5. เข้าชมสวนสัตว์ได้อย่างทั่วถึงทั้งสวนสัตว์ แม้จะมีเวลาที่จากัด
6. ช่วยให้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับสวนสัตว์มากยิ่งขึ้น
หมวดภาพรวมของโครงการ
1. ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ
2. แอปพลิเคชันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

22

6

2

0

0

18 10
19 9

2
2

0
0

0
0

16 12

2

0

0

16 13

1

0

0

15 15
20 8
22 8

0
2
0

0
0
0

0
0
0

20
19
22
20
18
14

10
11
8
8
10
14

0
0
0
2
2
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

20 8
20 10

2
0

0
0

0
0
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ระดับความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
ผลการใช้งานสามารถสรุปได้โดยแบ่งแยกตามหมวดหมู่ได้ ดังนี้
1. หมวดการออกแบบ
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 5 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 19 คน หรือ 63.33 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 4 โดยเฉลีย่ คิดเป็น 9 คน หรือ 30 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 3 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2 คน หรือ 6.67 %
2. หมวดฟังก์ชันการทางาน
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 5 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 18 คน หรือ 60 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 4 โดยเฉลีย่ คิดเป็น 11 คน หรือ 36.67 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 3 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 1 คน หรือ 3.33 %
3. หมวดเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 5 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 19 คน หรือ 63.33 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 4 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 10 คน หรือ 33.34 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 3 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 1 คน หรือ 3.33 %
4. หมวดภาพรวมของโครงการ
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 5 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 20 คน หรือ 66.67 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 4 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 9 คน หรือ 30 %
กลุ่มเป้าหมายให้ระดับความพึงพอใจ 3 โดยเฉลี่ยคิดเป็น 1 คน หรือ 3.33 %
นอกจากนี้ได้ทาการสอบถามความต้องการของการดาวน์โหลดและติดตั้งลงเครื่องเพื่อใช้งาน
พบว่าผู้ที่จะต้องการดาวน์โหลดมี ทั้งหมดโดยเฉลี่ย 18 คน หรือ 60 %
ปัญหาที่พบในการทาแอปพลิเคชัน
1. บางฟังก์ชันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยกาหนดไว้
2. ศึกษาข้อมูลไม่ละเอียดเท่าที่ควร สาหรับบางฟังก์ชัน จึงทาให้เกิดปัญหาในการทา
3. มีปัญหาเรื่องการออกแบบ เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
4. ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล เพื่อให้ทั้งสองอย่างสามารถทางาน
ร่วมกันได้โดยไม่ติดขัด
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต
1. หากต้องการให้แอปพลิเคชันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก็ควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม
2. สามารถศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ เพื่อนามาสร้างและพัฒนา
ฟังก์ชันใหม่ ๆ
3. เนื่องจะระบบปฎิบัติการมีการพัฒนาตลอกเวลาผู้ที่สนใจจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบ
ปฎิบัติการแอนดรอยด์จาเป็นจะต้องมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แอปพลิเคชันซูเควตส์
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แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ์
ซูเควสต์ : แอปพลิเคชันเน้นภารกิจเพื่อแนะนาและวางแผนเที่ยวสวนสัตว์ดสุ ิต
นางสาวจันทร์จิรา วัฒนา รหัสนักศึกษา 13530140
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปี 2556
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบประเมินสาหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
ปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................
3. อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา
พ่อบ้าน / แม่บ้าน
รับจ้าง
พนักงานบริษัท
รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................
4. อายุ
ต่ากว่า 15 ปี
15 – 20 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
5. ท่านต้องการให้แอปพลิเคชันนี้ดาวโหลดไปใช้งานได้จริง
ต้องการ
ไม่ต้องการ

มัธยมศึกษาตอน
ปริญญาเอก

พ่อค้า / แม่ค้า
ข้าราชการ /

21 – 25 ปี
36 – 40 ปี
มากกว่า 50 ปี
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คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจ จากความพึงพอใจมากที่สุด (ระดับ 5)
จนถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด (ระดับ 1)
ระดับความพึงพอใจ
หัวข้อการประเมิน
5 4 3 2 1
หมวดการออกแบบ
1. การวางรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบของงานมีความเหมาะสม
การออกแบบมีความเป็นระเบียบ ปุ่มกดต่าง ๆ วางอยู่ใน ตาแหน่ง
ที่เหมาะสม เหมาะกับการใช้งานบนโทรศัพท์
2. ลักษณะ และสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย
3. ความเหมาะสมของงานที่สื่อถึงสวนสัตว์
4. กราฟิกที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น โลโก้ , สัญลักษณ์, รูป, ปุ่มกด
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมเข้าใจง่ายเหมาะต่อการใช้บนโทรศัพท์
หมวดฟังก์ชันการทางาน
1. ระบบสามารถทางานได้ถูกต้อง ไม่ติดขัด หรือไม่มีปัญหาจากการ
ใช้งาน เช่น แอปพลิเคชันค้าง
2. ประสิทธิภาพการทางานดี ทางานได้ลื่นไหล แสดงผลได้ต่อเนื่อง
3. สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจหลักการทางานของแอปพลิเคชันได้ง่าย
4. สามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ง่าย
หมวดเฉพาะ
1. เข้าใจแนวคิดจุดประสงค์และการทางานของแอปพลิเคชัน
2. ฟังก์ชันมีประโยชน์ใช้งานได้จริง
3. รู้เส้นทางภาย และตาแหน่งต่าง ๆ ในสวนสัตว์มากขึ้น
4. ได้ดูสัตว์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง
5. เข้าชมสวนสัตว์ได้อย่างทั่วถึงทั้งสวนสัตว์ แม้จะมีเวลาที่จากัด
6. ช่วยให้รู้จัก และเข้าใจเกี่ยวกับสวนสัตว์มากยิ่งขึ้น
หมวดภาพรวมของโครงการ
1. ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจ
2. แอปพลิเคชันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโต้ตอบ) ปีการศึกษา 2556
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท์ : 0-2233-4995 เว็บไซต์ http://www.ict.su.ac.th
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ภาคผนวก ข
ภาพการทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
แอปพลิเคชันซูเควตส์
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