บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำของโครงงำน
บาสเกตบอลเป็ นกี ฬ าชนิดหนึ่งที่ จ ะต้ องเก็ บสถิ ติเพื่อบันทึกไว้ สถิ ติบางอย่าง
จัดเก็บไว้ เพื่อหาเปอร์ เซ็นต์ความสามารถของผู้เล่นในด้ านใดด้ านหนึ่ง แต่บางอย่างก็จดั เก็บ
ไว้ เพื่อให้ เห็นการมีพฒ
ั นาการของนักกีฬาได้ เช่นกัน
สถิตขิ องกีฬาบาสเกตบอลส่วนใหญ่จะบันทึกลงแผ่นกระดาษหรื อที่เรี ยกว่า สกอร์
ชีท ซึ่งบันทึกไม่ได้ ทกุ ค่าในกีฬาบาสเกตบอล บันทึกเพียงแต่ข้อมูลสาคัญ และก็ไม่ได้ บนั ทึก
สถิ ติ ผู้เ ล่นเป็ นรายบุคคล คณะผู้ จัดทาได้ เห็นจึง จุดอ่อนของการเก็ บสถิ ติแ บบบัน ทึก ลง
กระดาษนี ้จึงได้ คดิ จัดทาการเก็บสถิตแิ บบใหม่ให้ การเก็บสถิติอยู่บนแอ๊ ปพลิเคชัน่ เพื่อเป็ นตัว
ช่วยให้ โค้ ช ผู้ช่วยโค้ ช ได้ ใช้ วิเคราะห์ แก้ ไ ขเกม ในขณะทาการแข่ง ขัน โดยแอ๊ ปพลิเคชั่น
ดังกล่าวเป็ นแอ๊ ปพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ และสามารถจัดเก็บข้ อมูลเพื่อดู
ข้ อมูลนักกีฬาและข้ อมูลการแข่งขันย้ อนหลังได้ อีกด้ วย และแอ๊ ปพลิเคชัน่ นสามารถคานวน
ความสามารถของนักกีฬาออกมาเป็ นตัวเลขได้ อีกด้ วยจากสถิติที่ได้ ทาการบันทึกไว้ จากการ
แข่งขัน
1.2 คำสำคัญ (keyword)
บาสเกตบอล/ สถิต/ิ แอนดรอยด์สตูดโิ อ
1.3 วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
1.3.1 สร้ างแอ๊ ปพลิเคชัน่ เพื่อจัดเก็บสถิตนิ กั กีฬาบาสเกตบอล
1.3.2 จัดเก็บข้ อมูลสถิตินกั กีฬาลงบนสมาทโฟนหรื อแท็บเล็ต เพื่อโค้ ชและผู้ชว่ ยโค้ ชสามารถ
ใช้ ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นทีมคูแ่ ข่งก่อนเกมแข่งขัน
1.3.3 เพื่อใช้ ในการวางแบบแผนก่อนการแข่งขันและระหว่างเกมการแข่งขัน
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1.4 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน
1.4.1 ใช้ ง านผ่านสมาทโฟนหรื อ แท็ บเล็ ต ที่ รัน ระบบปฏิ บัติก ารแอนดรอยด์ 4.4.2 ขึน้ ไป
เท่านัน้
1.4.2 เก็บสถิตผิ ้ เู ล่นได้ 2 ทีมพร้ อมๆ กัน ทังคู
้ แ่ ข่งและทีมตัวเอง
1.4.3 มี แ ผนผัง การเล่น ทัง้ เกมบุก เกมตัง้ รั บ ในแอ๊ ป พลิ เ คชั่น เพื่ อ สะดวกต่อ การเปลี่ ย น
แผนการเล่น ขณะแข่งขัน ลดเวลาการตัดสินใจในการสัง่ การเปลี่ยนแผนการเล่น
1.4.4 สามารถวางแบบแผนผังล่วงหน้ า เพื่อใช้ วิเคราะห์ตดั สินใจก่อนการแข่งขัน
1.5 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 จัดเก็บข้ อมูลนักกีฬาและสถิตกิ ารแข่งขัน
1.5.2 ใช้ งานได้ หลากหลายทีมโดยไม่จากัด
1.5.3 ใช้ เวลาการตัดสินแก้ เกมระหว่างการแข่งขันน้ อยลง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นขณะ
แข่งขันได้
1.6 เครื่องมือ, เครื่องวัด, และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.6.1 คอมพิวเตอร์ CPU Core i7 / HDD 1 TB / RAM 8 GB

จานวน 2 เครื่ อง

1.6.2 SQLite

จานวน 1 ชุด

1.6.3 Android Studio 2.2.3

จานวน 1 ชุด

1.7 แผนกำรดำเนินงำน
ตารางที่ 1.1 การวางแผนการดาเนินงาน
ที่

หัวข้ องาน

%

1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
2 นาเสนอโครงงานและรูปแบบโครงงาน
3 วิเคราะห์ระบบการทางานของแอ๊ ปพลิเคชัน่

5 ออกแบบหน้ าจอแอ๊ ปพลิเคชัน่
6 พัฒนา และทดสอบแอ๊ ปพลิเคชัน่
7 ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ ไขโครงงาน
8 จัดทาปริญญานิพนธ์
ตามแผนงาน

ตามงานจริง

ก.ค.
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4 ออกแบบการทางานแอ๊ ปพลิเคชัน่

7
10
7
5
6
10
10
10
6
10
16
15
19
17
29
23

2559
2560
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