บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีสมำร์ ตโฟนมีกำรใช้งำนอย่ำงแพร่ หลำยและมีบทบำทในชี วิตประจำวัน
ของคนในยุคปั จจุบนั มำกขึ้น ประกอบกับกำรแข่งขันและควำมต้องกำรดึ งข้อมูลอย่ำงรวดเร็ วมีมำก
ขึ้นดังนั้นสมำร์ ตโฟนจึงเป็ นหนึ่ งสิ่ งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของคนในปั จจุบนั นี้ ซึ่ งส่ งผล
ให้ตลำดสมำร์ ตโฟนเป็ นที่ นิยมมำกขึ้ นในปั จจุบนั ส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดของสมำร์ ตโฟนมีหลักๆ
2 ส่ วนคือ ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์และระบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส ซึ่งระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์
มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสู งถึง 84 % ในปี 2014 ไตรมำสที่ 3 ในขณะที่ระบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส มี
ส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดอยูเ่ พียง 12% ด้วยข้อดีของระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิกำร
ที่เปิ ดโอกำสสำหรับนักพัฒนำในกำรนำเสนอแอปพลิเคชันผ่ำนทำงเพลย์สโตร์ (Play Store) โดยผูท้ ี่
อัพ โหลดแอปพลิ เ คชัน ไม่ จ ำเป็ นต้อ งรอกำรตรวจสอบและอนุ ม ัติ ใ ห้ น ำขึ้ น (Store) เหมื อ น
ระบบปฏิ บ ัติ ก ำรไอโอเอส ท ำให้ ใ ช้ ร ะยะเวลำในกำรน ำแอปพลิ เ คชัน ขึ้ น แสดงที่ เ พลย์ส โตร์
(Play Store) ทันทีเมื่อทำกำรอัพโหลดเสร็ จ นอกจำกนี้ กำรติดตั้งแอปพลิเคชันไม่จำเป็ นต้องติดตั้งผ่ำน
เพลย์สโตร์ (Play Store) เพียงอย่ำงเดียว สำมำรถติดตั้งผ่ำน USB ทัว่ ไป หรื อดำวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง
(Android Application Package File : APK) จำกเว็บไซต์ที่ให้บริ กำรมำติ ดตั้งเองได้ ดังนั้น
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์จึงเป็ นโอกำสดี สำหรับนักพัฒนำระบบมือใหม่ กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำนสมำร์ ตโฟน ยกตัวอย่ำงเช่นกำรเปลี่ยนแผนที่จำกในรู ปแบบ
กระดำษเป็ นกำรนำทำงโดยระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) ซึ่ ง
มีควำมแม่นยำ รวดเร็ ว และสะดวกในกำรพกพำดังนั้นกำรเดินทำงไปที่ต่ำงๆ จึงมีควำมสะดวกมำกขึ้น
เพี ย งผูใ้ ช้เ ปิ ดแอปพลิ เ คชัน ผ่ำ นสมำร์ ต โฟน ก ำหนดต้น ทำงและปลำยทำง นอกจำกนี้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์และแอปพลิเคชันสำหรับอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในปั จจุบนั มีกำรพัฒนำให้ใช้งำนระบบ
กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกเพื่อเป็ นกำรบอกพิกดั ของผูใ้ ช้งำนผ่ำนสื่ อสังคมออนไลน์ได้โดยผูใ้ ช้งำน
อื่นสำมำรถทรำบพิกดั ได้ดว้ ย
จำกกำรที่ ค ณะผูจ้ ัดท ำได้ส ำรวจควำมเห็ นและควำมต้องกำรพฤติ ก รรมของบุ ค ลำกร และ
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสยำมจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปยังอำคำรต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
สยำม พบว่ำมหำวิทยำลัยมีรูปแบบกำรจัดเรี ยงอำคำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อน ซึ่ งเป็ นเหตุให้นกั ศึกษำบำง
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คนรวมทั้ง บุ ค คลที่ ม ำติ ดต่ อกับ ทำงมหำวิทยำลัย มี ค วำมสับ สนในเรื่ องของที่ ต้ งั อำคำรต่ ำ งๆ และ
เนื่องจำกกำรจัดทำป้ ำยบอกสถำนที่ไม่อยูใ่ นจุดที่น่ำสนใจ เป็ นภำพ 2 มิติจึงทำให้กำรดูที่ต้ งั ของอำคำร
บนป้ ำยบอกทำงมีควำมยำกและทำให้นกั ศึกษำหรื อผูม้ ำติดต่อหำอำคำรไม่พบหรื อไม่สะดวกในกำร
เดินไปที่ป้ำยบอกทำงเนื่ องจำกป้ ำยบอกสถำนที่ไม่ได้มีอยูท่ วั่ บริ เวณมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ ยงั พบว่ำ
นักศึกษำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรเข้ำพบอำจำรย์ เพรำะไม่ทรำบว่ำอำจำรย์แต่ละท่ำนมีห้องพักอยูท่ ี่อำคำร
ใดและข้อมูลภำยในเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัยเป็ นข้อมูลที่เก่ำและไม่มีกำรปรับปรุ งข้อมูลห้องพักของ
อำจำรย์แต่ละท่ำน ทำให้ยำกแก่ กำรหำห้องพักอำจำรย์เมื่ อจะทำกำรติดต่อธุ ระ และเมื่ อมี ผูพ้ บเห็ น
สิ่ งของที่ หล่นหำยหรื อลื มสิ่ งของ ผูพ้ บเห็ นไม่ทรำบสถำนที่ส่งคืนหรื อฝำกของจึงทำให้กำรตำมหำ
หรื อฝำกของที่พบทำได้ยำก ซึ่ งมีผลทำให้โอกำสได้ของที่ทำหำยคืนค่อนข้ำงต่ำ
จำกปั ญ หำข้ำ งต้น คณะผูจ้ ัด ท ำจึ ง ได้ ร ะบบแจ้ง พบของหำยภำยในมหำวิท ยำลัย สยำม บน
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ โดยทำแผนที่ ของมหำวิทยำลัยให้อยู่ในรู ปแบบของแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิ บตั ิกำรแอนดรอยด์ซ่ ึ งผูใ้ ช้สำมำรถใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ ที่เป็ นระบบปฏิ บตั ิกำรแอนดรอยด์
ผู ้ใ ช้ ส ำมำรถค้น หำที่ ต้ ัง ของอำคำรผ่ ำ นระบบแจ้ง พบของหำยภำยในมหำวิ ท ยำลัย สยำม บน
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์และสำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละอำคำรได้ เช่น ชื่ ออำคำร,จำนวนชั้น
สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลอำจำรย์สำหรับ ใช้ในกำรติดต่อระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ หรื อสำหรับบุคคล
ที่ มำติ ดต่ อกับทำงมหำวิทยำลัย โดยจะแสดงข้อมูลของห้องพักอำจำรย์, เบอร์ ติดต่ อภำยใน, อีเมล
นอกจำกนี้ระบบแจ้งพบของหำยภำยในมหำวิทยำลัยสยำม บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ยงั สำมำรถ
ใช้แจ้งและเรี ยกดูขอ้ มูลกำรพบของหำยในแต่ละอำคำรได้ ซึ่ งเป็ นตัวกลำงในกำรประกำศหำเจ้ำของ
สิ่ งของที่พบและเพิม่ อัตรำกำรได้รับของหำยคืนมำกขึ้น
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วัตถุประสงค์ของภำคนิพนธ์
1.
2.
3.
4.

เพื่ อ พัฒ นำระบบแจ้ง พบของหำยภำยในมหำวิ ท ยำลัย สยำม บนระบบปฏิ บ ัติ ก ำร
แอนดรอยด์
เพื่อจัดทำแผนที่มหำวิทยำลัยสยำมเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั บุคลำกร นักศึกษำ และ
ผูท้ ี่มำติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัย
เพื่อควำมสะดวกในกำรค้นหำห้องพักอำจำรย์สำหรับผูม้ ำติดต่อและนักศึกษำ
เพื่อเป็ นสื่ อกลำงในกำรแจ้งพบของหำย

กลุ่มเป้ ำหมำย
บุคลำกร นักศึกษำของมหำวิทยำลัยสยำม และผูท้ ี่มำติดต่อกับทำงมหำวิทยำลัยสยำม
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติของระบบแจ้งพบของหำยภำยในมหำวิทยำลัยสยำม บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์
ในส่ วนของผูใ้ ช้ จะทำงำนผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีควำมสำมำรถ ดังนี้
1.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน สำมำรถค้นหำได้
1.1.1 ข้อมูลอำคำร
1.1.2 ข้อมูลอำจำรย์
1.2 กำรจัดกำรข้อมูลแผนที่
1.2.1 ตรวจสอบพิกดั อำคำร
1.2.2 แสดงข้อมูลที่ต้ งั อำคำรบนแผนที่
1.3 กำรจัดกำรกระทู้
1.3.1 ค้นหำข้อมูลกระทูไ้ ด้
1.3.2 บันทึกข้อมูลกำรสร้ำงกระทู้
คุณสมบัติของระบบแจ้งพบของหำยภำยในมหำวิทยำลัยสยำม บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์
ในส่ วนของผูด้ ูแลระบบ จะได้ใช้งำนผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน มีควำมสำมำรถ ดังนี้
2.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน สำมำรถค้นหำ ปรับปรุ ง และเพิม่ ข้อมูล ได้ดงั นี้
2.1.1 ข้อมูลอำคำร
2.1.2 ข้อมูลบุคลำกร
2.2 กำรจัดกำรข้อมูลแผนที่
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3.

2.2.1 บันทึกข้อมูลอำคำรใหม่
2.2.2 แก้ไขข้อมูลอำคำร
2.3 กำรจัดกำรกระทู้
2.3.1 บันทึกกำรแก้ไขสถำนะกระทู ้
2.3.2 แก้ไขข้อมูลกระทู ้
2.4 กำรออกรำยงำนและแสดงผล
2.4.1 ออกรำยงำนสรุ ปแจ้งพบของหำย
2.4.2 ออกรำยงำนสรุ ปผูใ้ ช้
คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
3.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 CPU Intel(R) Core(TM) i7-3537U 2.00 GHz
3.1.2 Hard Disk 1 TB
3.1.3 RAM 8 GB
3.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.2.1.1 Rack HP Proliant DL380p Gen 8 E5-2630v2 (16GB 2x600GB SAS) 2U
3.2.1.2 Memory Transcend 8GB DDR3-1333 ECC UDIMM Unbuffered
Memory
3.2.1.3 Storage Area Network (SAN) HP StoreVirtual 4330 450GB SAS
Storage (3.6 TB)
3.2.1.4 Raid Controller สำหรับ Raid 1 Adaptec RAID 2405 4 Channel
(RAID-0/1)
3.2.2 สมำร์ตโฟนสำหรับผูใ้ ช้
3.2.2.1 CPU ควำมเร็ ว 1.2 GHz หรื อสู งกว่ำ
3.2.2.2 Hard Disk ไม่ต่ำกว่ำ 60 MB
3.2.2.3 Ram 1 GB หรื อสู งกว่ำ
3.2.3 คอมพิวเตอร์สำหรับผูด้ ูแลระบบ
3.2.3.1 CPU 2.3 GHz หรื อสู งกว่ำ
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4.

3.2.3.2 RAM 2 GB หรื อสู งกว่ำ
3.2.3.3 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
4.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
4.1.1 ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์
4.1.1.1 Microsoft Window 7 Professional Edition 64bit
4.1.1.2 Microsoft Visual Studio 2012
4.1.1.3 Android Studio 1.5.1
4.1.1.4 Android SDK v.135.1641136
4.1.1.5 ADT Plug-in v.23.04
4.1.1.6 Microsoft SQL Server 2008 R2 DataCenter Edition
4.1.1.7 PC Link
4.1.2 ซอฟต์แวร์สำหรับสมำร์ตโฟน
4.1.2.1 PC Link
4.2 ซอฟต์แวร์ สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
4.2.1 ซอฟต์แวร์ สำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
4.2.1.1 Microsoft Window Server 2012 Standard Edition 2 Processor
4.2.1.2 Microsoft SQL Server 2008 R2 DataCenter Edition
4.2.1.3 Web Application Siam U App
4.2.1.4 Web Service Siam U App
4.2.2 สมำร์ตโฟนของผูใ้ ช้งำน
4.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Android Jelly Bean 4.1
4.2.2.2 Application Siam U App
4.2.3 ซอฟต์แวร์ สำหรับผูด้ ูแลระบบ
4.2.3.1 Windows 7 Standard 32bit ขึ้นไป
4.2.3.2 Web Browser (Internet Explorer 9 ขึ้นไป, Mozilla Firefox, Google
Chrome)
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรพัฒนำระบบแจ้งพบของหำยภำยในมหำวิทยำลัยสยำม บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์
มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมหลักวัฎจักรกำรพัฒนำระบบงำน (System Development Life Cycle :
SDLC) ดังนี้
1. กำรสำรวจปั ญหำและควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ โดยกำรสำรวจปั ญหำและควำมต้องกำร
ของบุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยสยำมจำนวนหนึ่ง เพื่อนำมำใช้พฒั นำระบบ
2. รวบรวมข้อมู ลอำคำรต่ ำ งๆในมหำวิท ยำลัย และข้อมู ล ห้องพัก อำจำรย์เพื่ อใช้ใ นกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบ
3. กำรวิเครำะห์ระบบ นำปั ญหำที่ได้มำจำกกำรสำรวจ มำวิเครำะห์เพื่อให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูใ้ ช้งำน
4. กำรออกแบบระบบ แบ่งกำรออกแบบเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้งำน และ ส่ วน
ของผูด้ ูแลระบบ
5. กำรพัฒ นำระบบ เขี ย นโปรแกรมตำมที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ โดยแบ่ ง เป็ นส่ ว นของ
แอปพลิ เ คชัน บนระบบปฏิ บ ัติ ก ำรแอนดรอยด์ ส ำหรั บ ผู ้ใ ช้ ง ำน และส่ ว นของเว็บ
แอปพลิเคชันสำหรับผูด้ ูแลระบบ (Admin) โดยนำข้อมูลจำกกำรรวบรวมมำเป็ นส่ วน
หนึ่ งในกำรพัฒนำระบบ จัดทำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนในส่ วนของผูใ้ ช้งำนและผูด้ ูแล
ระบบ โดยใช้โปรแกรม Android Studio 1.5.1 ในกำรเขียนโปรแกรม
6. กำรทดสอบ ทดลองใช้โดยคณะผูจ้ ดั ทำ เพื่อหำข้อผิดพลำดของแอปพลิเคชันและนำไป
ปรับปรุ งข้อผิดพลำด เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
7. นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.

2.
3.

กำรทำแผนที่ ของมหำวิทยำลัยสยำมในรู ปแบบของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำร
แอนดรอยด์ทำให้ผใู้ ช้สะดวกในกำรค้นหำที่ต้ งั ของอำคำร และยังสำมำรถดูรำยละเอียด
ของแต่ละอำคำรได้
ผูใ้ ช้สำมำรถดูรำยละเอียดห้องพักอำจำรย์ได้จำกแอปพลิเคชันเพื่อสะดวกในกำรติดต่อ
ช่วยลดควำมล่ำช้ำในกำรติดต่อกับเจ้ำของสิ่ งของที่พบเจอ และเพิ่มอัตรำกำรได้ของคืน
ได้มำกขึ้น

