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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำปริญญำนิพนธ์น้ี เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันแนะน ำสถำนท่ี
ท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ช ้โดยท ำงำนบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์มุ่งเนน้กำรแนะน ำสถำนท่ี
ท่องเท่ียวต่ำงๆ ใหเ้หมำะสมกบัแต่ละบุคคล ซ่ึงวิเครำะห์จำกไลฟ์สไตลก์ำรท่องเท่ียว โดยรวบรวม
จำกแบบสอบถำมพฤติกรรมในกำรท่องเท่ียวของกลุ่มบุคคลท่ีเขำ้มำท ำแบบสอบถำมจ ำนวน  200 
คน โดยน ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)  เข้ำมำใช้  และใช้หลกัของ 
Jaccard / Similarity Coefficient ในกำรค ำนวนหำค่ำควำมเหมือน และในส่วนแอปพลิเคชนัไดแ้บ่ง
กำรใชง้ำนออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 เป็น เวบ็แอปพลิเคชนัส ำหรับผูดู้แลระบบ ในกำร
จดักำรขอ้มูล ส่วนท่ี 2 เป็นแอนดรอยดโ์มบำยแอปพลิเคชนัแนะน ำและวำงแผนกำรท่องเท่ียวจำก
พฤติกรรมของผูใ้ช้น้ี สำมำรถก ำหนดข้อมูลส่วนตัว เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และแนะน ำสถำน
ท่องเท่ียวท่ีเหมำะสมได ้ในกำรพฒันำระบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. Backend System พฒันำโดยใช้
ภำษำ PHP สร้ำงฟังก์ชนัรองรับกำรท ำงำนของฝ่ังโมบำยแอปพลิเคชนั และจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย 
MySQL  2. Front-end System เป็นโมบำยแอปพลิเคชนั ท่ีท ำงำนบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์พฒันำ
ด้วย Android SDK ผ่ำนโปรแกรม Android Studio เมื่อพฒันำแอปพลิเคชันส ำเร็จลงแลว้ พบว่ำ
สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคคลในดำ้นของกำรท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยำ่งดี และตรงกบัไลฟ์
สไตลข์องบุคคลได ้
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ   

ในปัจจุบนัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัมีอยูม่ากมายหลายแห่งดว้ยกนัคนไทยหนั
มาสนใจในการท่องเท่ียวมากข้ึน เพราะคิดเห็นว่าการท่องเท่ียวคือการไดพ้กัผ่อนร่างกายและจิตใจ 

ประกอบกบัเทคโนโลยีทางด้านโมบายในปัจจุบันมีอตัราการเติบโตสูง สามารถเขา้ถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดจ้ากทุกท่ีทุกเวลา ท าให้อุปกรณ์โมบาย อาทิเช่น โทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต เป็น
อีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั จึงเกิดแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนอุปกรณ์
ดงักล่าวมากมาย รวมถึงแอปพลิเคชนัดา้นการคน้หาและแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ี
พกั เช่น TripAdvisor, Tourism Thailand, Google Map เป็นต้น แต่มกัจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว 
ร้านอาหารและท่ีพกัไดถู้กใจบา้งและไม่ถูกใจบา้ง เน่ืองจากไม่รู้ว่าสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและ

ท่ีพกันั้นๆ มีรายการใดบา้งท่ีตนเองช่ืนชอบ ซ่ึงแอปพลิเคชนัดงักล่าวจะมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) แต่ไม่มีการใชร้ะบบแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ี
พกัจากการวิเคราะห์ส่วนบุคคล (Personalized Analysis) จึงเป็นท่ีมาในการพฒันาแอปพลิเคชัน
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวจากพฤติกรรมของผูใ้ช้ โดยใช ้Personalized Recommender System เขา้มา
ช่วยในการพฒันา ระบบคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัดว้ยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล

เป็นแอปพลิเคชนัท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูใ้ชใ้นการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกั
โดยแอปพลิเคชนัจะวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ช ้ความเป็นไปไดว้่าผูใ้ชม้ีความน่าจะเป็นท่ีจะเลือก
สถานท่ีท่องเท่ียวใด ร้านอาหารใดและท่ีพักใด แลว้แอปพลิเคชันจะจัดสรรสถานท่ีท่องเท่ียว 
ร้านอาหารและท่ีพกัให้กับผูใ้ช้ โดยการหาค่าความเหมือน (Similarity) จากข้อมูลของผูใ้ช้ท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกนั เช่น ชอบไปทะเลเหมือนกนัในช่วงอายเุดียวกนั เป็นตน้  

นอกจากน้ีในการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัยงัวิเคราะห์จากต าแหน่ง
ทางภูมิศาสตร์ของผูใ้ชด้ว้ยเทคโนโลยี Location Based Service (LBS) อีกดว้ย ระบบแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบในการจดัการขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและ
ท่ีพกัท่ีสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิก และขอ้มูลหลกัอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นระบบ โดยพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชนั 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช้ สามารถก าหนดขอ้มูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และค้นหาสถานท่ี
ท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัท่ีเหมาะสมได ้รวมถึงสามารถใหแ้บ่งปันขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีตนช่ืน
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ชมลงเฟสบุ๊คได ้โดยพฒันาเป็นโมบายแอปพลิเคชนัท่ีท างานบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ ในการ
พฒันาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  Backend System ใช้ภาษาจาวาในการเขียนฟังก์ชัน่รองรับการ
ท างานของฝ่ังโมบายแอปพลิเคชนั และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySql และ Frontend System เป็นโม

บายแอปพลิเคชนั พฒันาดว้ย Android SDK ผ่านโปรแกรม Android Studio ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยให้
การคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัใหต้รงกบัลกัษณะส่วนบุคคลไดเ้หมาะสมมากข้ึน 

และยงัช่วยในการโปรโมทสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพกัท่ีมาใชบ้ริการไดอี้กดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัแนะน าสถานท่ีนท่องเท่ียวจากพฤติกรรมของผูใ้ชบ้นแพลตฟอร์ม

แอนดรอยด ์

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์  
1.3.1 ผูใ้ช ้

1.3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถสมคัรสมาชิกและเขา้สู่ระบบได ้
1.3.1.2 ผูใ้ชส้ามารถดูและแกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั ประกอบไปดว้ย 

1.3.1.2.1 ขอ้มูลส่วนตวั  
1.3.1.2.2 ขอ้มูลท่องเท่ียวของตนเอง 
1.3.1.2.2 ขอ้มูลการบนัทึกการท่องเท่ียว 

1.3.1.3 สามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก 
ร้านอาหาร แหล่งชอ้ปป้ิง กิจกรรม และงานประเพณีต่างๆ 

1.3.1.4 สามารถน าทางไปยงัสถานท่ี ท่ีตอ้งการได ้
1.3.1.5 สามารถแนะน าสถานท่ี ร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งช็อปป้ิงใกลเ้คียงได ้
1.3.1.6 สามารถบนัทึกบุ๊คมาร์คสถานท่ีท่ีผูใ้ชส้นใจได ้
1.3.1.7 สามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว โดยใชเ้ทคโนโลยี AI เพื่อให้ตรงตามความ 

ตอ้งการของผูใ้ช ้
1.3.2 ผูดู้แลระบบ 

1.3.2.1 ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลสมาชิกในระบบได ้
1.3.2.2 ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร แหล่ง 
1.3.2.3 ชอ้ปป้ิง และงานประเพณีต่างๆได ้

  



3 

 

1.4 ขั้นตอนและวธิดี ำเนินงำน  
1.4.1 กำรรวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลโครงงำน ( Detailed Study ) 

     รวบรวมความต้องการและศึกษาแอปพลิเคชันท่องเท่ียว จากแอปพลิเคชัน 
Tourism Thailand , Google maps , TripAdvisor โดยศึกษาจุดเด่นแต่ละแอปพลิเคชนัและ
เปรียบเทียบขอ้ดี-ขอ้เสียของแอปพลิเคชนัแลว้น ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเค
ชนั นอกจากน้ีไดศึ้กษาเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาดงันนี 
 

1.4.1.1 ศึกษาปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) หรือ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรม  
  ของผูใ้ช ้

  1.4.1.2 ศึกษา Simple Matching Coefficient (SMC) การวดัความเหมือนของขอ้มูลสอง 
             ชุดขอ้มูล 
  1.4.1.3 ศึกษาการออกแบบหนา้จอผูใ้ชโ้ดยยดึหลกั ค  านึงถึง UI (User Interface) และ  
              UX (User Experience) ท่ีค  านึงถึงความพึงพอใจของผูใ้ช ้

 
1.4.2 กำรวเิครำะห์ระบบงำน (System Analysis) 

จากขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษาและรวบรวมได ้น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังาน
โดยความตอ้งการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. Functional 2. Non-Functional โดยจดัท า
เป็นไดอะแกรมต่างๆเช่น Use Case Diagram และ Class Diagram เพ่ือแสดงฟังก์ชัน่การ
ท างานของแอปพลิเคชัน ซ่ึงแอปพลิเคชันหลกัคือแอปพลิเคชันท่องเท่ียวท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยและระบบปัญญาประดิษฐ ์ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูล และท าการปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาเพื่อวางแผนในการท าแอปพลิเคชนัก่อนท่ีจะเร่ิมตน้พฒันาแอปพลิเคชนั 

 
1.4.3 กำรออกแบบระบบงำน (System Design) 

1.4.3.1 การออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)  

สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ และเวบ็เซอร์วิส  
(Web Service)   

1.4.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์
(Relational Database) ซอฟต์แวร์ ท่ี ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล คือ 
MySQL  
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1.4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 

1.4.3.3.1 ออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ โดยค านึงถึง UI (User Interface)

และ UX (User Experiences) หน้าจอเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาโดยใช ้

รูปแบบของBootstrap 4 บน Angular framework และในของส่วนของ

แอปพลิเคชนัใช ้Android Studio ในการพฒันาออกแบบท าใหส้ะดวกใน

การจดัการเขียนชุดค าสัง่ 
1.4.3.4 ออกแบบ AI Model  

1.4.3.4.1 ใช้ Jaccard / Similarity Coefficient การวัดความคล้ายคลึงกัน
ของชุดขอ้มูลสองชุดเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชข้อ้มูลเพศ อาย ุ
และความชอบในการท่องเท่ียว 

 
1.4.4 พฒันำระบบ (System Development) 

 การสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน โดยท าการร่างดว้ยโปรแกรม Adobe Experience 
Design ระบุต าแหน่งข้อมูลท่ีส าคัญลงบน  Layout ของเว็บไซต์ เพื่ อสร้าง UX ท่ี มี

ประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อการใชง้านรวมถึงการสร้าง Prototype ใหส้ามารถจ าลองการใชง้าน
ได้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Android Studio ในการวิเคราะห์โมเดล
ปัญญาประดิษฐโ์ดยเก็บขอ้มูลจากการแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช ้อาย ุเพศ และสถานท่ี
ท่องเท่ียว ในการค านวณข้อมูลผ่านทาง Excel ใช้สูตรการหาค่าความเหมือน Jaccard / 
Similarity Coefficient จึงไดค่้าออกมาเป็นโมเดล 

 

1.4.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบระบบโดย ทดสอบฟังก์ชนัการท างาน ขั้นตอนการ
ท างาน โดยคณะผูจ้ ัดท าเอง และหลังจากนั้ นได้น าไปทดลองใช้กับนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาพฒันาใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
หลังจากการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว น าแอปพลิเคชันแนะน าการท่องเท่ียวจาก

พฤติกรรมของผูใ้ชใ้ห้กบั อาจารยว์ีนา โชติช่วง ท าการทดสอบเพื่อบอกปัญหาและเสนอ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
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1.4.6 จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์เป็นแนวทางในการจดัท าโครงงานวิธีการ

และขั้นตอน การด าเนินงานเพ่ือแสดงรายละเอียดการท างานของระบบเป็นคู่มือในการใช้
งานและพฒันาระบบต่อไปในอนาคต 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวไดต้รงตามไลฟ์สไตลข์องผูใ้ช ้
1.5.2 ช่วยใหข้อ้มูลรายละเอียดของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
1.5.3 ช่วยใหผู้ใ้ชไ้ปยงัสถานท่ีต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.5.4 ช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาสถานท่ี ร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดง่้าย

ข้ึน 
 

1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินปริญญำนิพนธ์  
ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาด าเนินปริญญานิพนธ ์

หัวข้อ 
ระยะเวลำ 

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

1.ศึกษาระบบงานเดิม และ

รวบรวมความตอ้งการ 
       

  

2.ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์          

3.ออกแบบฐานขอ้มูล          

4.พฒันาระบบ          

5.ทดสอบ และแกไ้ข          

6.ประเมินผลและจดัท าเอกสาร

คู่มือต่างๆ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพฒันำโครงงำน 
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ dell รุ่น inspiron 15 series 
1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Asus รุ่น VivoBook 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
1.7.2.2 Android Studio 
1.7.2.3 Xampp Control Panel 
1.7.2.4 Adobe Illustrator CS6 
1.7.2.5 Bootstrap 4 
1.7.2.6 Angular 
1.7.2.7 PHP 
1.7.2.8 Visual Studio Code 2017 
1.7.2.9 Adobe XD 
 
 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับ 
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.8.1.1 Client 
1.8.1.1.1 สมาร์ทโฟนระบบปฏิบติัการ Android เวอร์ชัน่ 7 ข้ึนไป 

1.8.1.2 Server 
1.8.1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

1.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.8.2.1 Client 

1.8.2.1.1 Android Studio API 26 ข้ึนไป 
1.8.2.1.2 ระบบปฏิบติัการ Android เวอร์ชัน่ 7 ข้ึนไป 

1.8.2.2 Server 
1.8.2.2.1 Php Myadmin 

 
 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนนคดิทีเ่กีย่วข้อง 

คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกำรศึกษำจำกเวบ็แอปพลิเคชนัและแอปพลิเคชนั
กำรท่องเท่ียวท่ีมีในปัจจุบนัแลว้ท ำกำรหำจุดเด่นและจุดดอ้ยของแอปพลิเคชนัดงักล่ำว นอกจำกน้ีไดท้  ำ
กำรรวบรวมรำยละเอียดขอ้มูลควำมชอบควำมสนใจไลฟ์สไตล์ในกำรท่องเท่ียว จำกนั้นท ำกำรศึกษำ
เทคโนโลยท่ีีใชใ้นกำรพฒันำนะบบรวมถึงขอ้มูลท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำปริญญำนิพนธ์ 

2.1 การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning : ML)1 

กำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning : ML) เป็นกำรศึกษำรู้จ ำและสร้ำงอลักอริทึม โดย
อำศยัโมเดลท่ีสร้ำงจำกชุดขอ้มูลตวัอยำ่ง ใหส้ำมำรถเรียนรู้ คำดเดำ และตดัสินใจได ้

Machine Learning แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1) เรียนรู้โดยมีขอ้มูลมำสอน (Supervised Learning) โดยสร้ำงโมเดลท่ีจะท ำให้คอมพิวเตอร์
รู้จกัขอ้มูลนั้น ๆ เช่น กำรใส่ขอ้มูลตวัเลข ก ำหนดให ้1 เท่ำกบั สุนขั และ2 เท่ำกบั แมว เม่ือ
น ำแมวมำใหค้อมพิวเตอร์ดู ก็จะท ำกำรประมวลผล และตอบไดว้ำ่น่ีคือแมว เป็นตน้ 

2) เรียนรู้โดยไม่มีขอ้มูลมำสอน (Unsupervised Learning) คอมพิวเตอร์ตอ้งเรียนรู้เอง โดย
กำรแยกแยะ ประเภทและควำมแตกต่ำง หำกขอ้มูลอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ก็จะจดจ ำวำ่เป็นส่ิง
เดียวกนั 

3) เรียนรู้ตำมสภำพแวดล้อม (Reinforcement Learning) คอมพิวเตอร์เรียนรู้และเปล่ียนไป
ตำมส่ิงแวดลอ้ม มีกำรวเิครำะห์จำกหลำยปัจจยั และเรียนรู้ ท ำใหเ้กิดควำมถูกตอ้งแม่นย  ำ 

  

  

                                                           
1 https://th.wikipedia.org/wiki/กำรเรียนรู้ของเคร่ือง 
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2.2 ปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence)2 

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หมำยถึง ควำมฉลำดเทียม ท่ีสร้ำงข้ึนให้กบัส่ิงท่ี
ไม่มีชีวติ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้จำกกระบวนกำรคิด กระบวนกำรท ำงำน และกำรใหเ้หตุผล จนเกิด
ควำมฉลำด สำมำรถคำดเดำและแนะท ำส่ิงท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของมนุษย ์

AI สำมำรถแบ่งนิยำมกำรเรียนรู้ไดง่้ำยๆ 4 กลุ่ม 

1) กำรกระท ำคลำ้ยมนุษย ์(Acting Humanly) กำรส่ือสำรดว้ยภำษำท่ีมนุษยเ์ขำ้ใช ้เช่น กำรสั่ง
สมำร์ทโฟนให้เปิดแอปพลิเคชนั Facebook ดว้ยเสียง กำรมีประสำทรับสัมผสัคลำ้ยมนุษย ์
เช่น คอมพิวเตอร์มองเห็น รับภำพไดโ้ดยใชอุ้ปกรณ์รับสัญญำณภำพ (sensor) 

2) กำรคิดคลำ้ยมนุษย ์(Humanly) คอมพิวเตอร์จะตอ้งรู้จกักระบวนกำรคิดของมนุษยก่์อน ซ่ึง
มีควำมละเอียดอ่อนแต่ยงัไม่สำมำรถสรุปไดว้ำ่มนุษยมี์ควำมคิดไดอ้ยำ่งไร 

3) คิดอย่ำงมีเหตุผล (Thinking rationally) ใช้หลกัตรรกศำสตร์ในกำรคิดหำค ำตอบอย่ำงมี
เหตุผล เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชำญ 

4) กระท ำอย่ำงมีเหตุผล (Acting rationally) มีกำรวิเครำะห์และเลือกค ำตอบอย่ำงมีเหตุผล 
เช่น กำรเลือกเส้นทำงไปยงัเป้ำหมำยท่ีสั้นท่ีสุด 

 
2.3 แอนดรอยด์ (Android)3 

แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบติักำรโอเพนซอร์ซ มีพื้นฐำนอยู่บนลินุกซ์ มีกำรน ำมำ
พัฒนำกับสมำร์ทโฟน, แท็บเล็ต,  โทรทัศน์ , เค ร่ืองเล่นวิดีโอเกม , กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพื่อให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรกำรใช้งำน สร้ำงควำมบนัเทิง และสะดวกสบำยแก่
ผูใ้ช ้ แอนดรอยด ์มีโครสร้ำงสถำปัตยกรรม ดงัน้ี 

2.3.1  ชั้น Linux Kernel 

เป็นชั้นท่ีอยูล่่ำงสุดของสถำปัตยกรรมแอนดรอยด ์ระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด ์อยูบ่น
พื้นฐำนของระบบปฏิบติักำร Linux กำรท ำงำนของชั้น Linux Kernel จะเก่ียวขอ้งกบัฮำร์ดแวร์
โดยตรง เช่นกำรจดักำรหน่วยควำมจ ำ กำรประมวลผล และกำรเช่ือมต่อเครือข่ำย เป็นตน้ 

                                                           
2 https://www.g-able.com/thinking/artifact-intelligence 
3
 http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html 
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2.3.3   ชั้น Library 

  เป็นชั้นท่ีมีกำรรวบรวม Library ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นเอำไว ้เพื่อใหง่้ำยต่อ
กำรไปพฒันำ ตวัอยำ่ง Library เช่น Surface Manager , Media Framework และSQLite  เป็นตน้ 

2.3.4  Android Runtime 
เป็นชั้นท่ีอยูใ่น Library ประกอบดว้ย Core Libraries และ Dalvik Virtual Machine 

2.3.5  ชั้น Application Framework 

 ชั้นน้ีออกแบบไวเ้พื่อลดควำมซ ้ ำซ้อนในกำรใช้งำน Application Component สำมำรถ
เรียกใช้งำนผ่ำน API (Application Programming Interface) ตัวอย่ำง Application Framework 
เ ช่ น  View System , Location , Manager , Content Provider , Resource Manager แ ล ะ
Notification Manager 

2.3.6 ชั้น Application 
 เป็นชั้นท่ีอยูบ่นสุดของสถำปัตยกรรมแอนดรอยด์ เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นและติดต่อกบั
ผูใ้ชโ้ดยตรง 

 
 

2.4 Bootstrap Framework 4 

Bootstrap Framework  เป็น Framework  ท่ีใช้ในกำรพฒันำเว็บไซต์ ประกอบด้วยโครงสร้ำง
ของ CSS , HTML และ JavaScript ช่วยสร้ำงหน้ำจอส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ ได้ง่ำย สวยงำม และมีกำร
แสดงผลในรูปแบบของ Responsive สำมำรถน ำไปพฒันำได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และในส่วนของกำร
พฒันำแอปพลิเคชันแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ช้ คณะผูจ้ดัท ำได้น ำ Bootstrap 
Framework  มำใชใ้นกำรจ ำท ำเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อให้สำมำรถจดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว และจดักำร
ขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำร แหล่งชอ้ปป้ิง และงำนประเพณีต่ำง ๆได ้

  

                                                           
4 http://getbootstrap.com 



10 

 

2.5 พเีอชพ ี(PHP) 5 

พีเอชพี (PHP) เป็นภำษำคอมพิวเตอร์ ท่ีต่อยอดจำกกำรเขียน HTML โดยข้อมูลในเว็บไซต์
สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้จำกอินพุตของผูใ้ชห้รือตวัแปลท่ีสำมำรถท ำให้ขอ้มูลเกิดกำรเปล่ียนแปลงโดย
ไม่จ  ำเป็นตอ้งเขียน HTML ในทุก ๆ หนำ้ของเวบ็ไซต ์พีภำษำพีเอชพี อยูใ่นรูปแบบของชุดค ำสั่ง ท่ีผูใ้ช้
เขียนข้ึน จะไม่แสดงให้เห็นบนหนำ้จอเวบ็ไซต ์และไม่สำมำรถดูหรือคดัลอกชุดค ำสั่งไปใชไ้ด ้ภำษำพี
เอชพี เป็นภำษำท่ีเรียนรู้ไดง่้ำย และเป็นท่ีนิยมในกำรน ำไปพฒันำเวบ็ไซต ์ตวัอยำ่งเวบ็แอปพลิเคชนัท่ี
เขียนดว้ย ภำษำพีเอชพี เช่น Facebook และpantip.com เป็นตน้ 

 
2.6 Angular6 

Angular คือ Frontend framework ไดรั้บควำมนิยมในปัจจุบนั พฒันำโดย Google เพื่อน ำมำใช้
ในกำรสร้ำงโปรเจ็คแบบ SPA (Single Page Application) คือ แอปพลิเคชนัท่ีมีเพียงหนำ้เดียว โดยท่ี ไค
เอ็น (client) จะติดต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ (server ) ด้วยกำรเรียก เอแจ็กซ์ (AJAX ) ไปท่ี Restful API ของ 
เซิร์ฟเวอร์ (server ) 

ฟีเจอร์หลกัของ Angular 

1) กำรเช่ือมโยงข้อมูล  (Data binding) กำรซิงค์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ  ระหว่ำงส่วนของ 
Controller ท่ีก ำหนดค่ำเร่ิมตน้ และควบคุมกำรท ำงำนต่ำงๆ และ View ส่วนท่ีแสดงผลบน
หนำ้จอ 

2) Services  Angular มี built in services ต่ำงๆ ท่ีจะช่วยสำมำรถท ำงำนต่ำงๆ ได้สะดวกข้ึน 
เช่น $http ส ำหรับท ำ HTTP Request, $q ส ำหรับจดักำร Promise 

3) Directives  เป็น custom HTML tag ท่ีเรำสำมำรถก ำหนด และควบคุมกำรท ำงำนของ tag 
ไดเ้อง 

4) Routing กำรเปล่ียนแปลง หนำ้จอท่ีแสดงผล โดยไม่เกิดกำร รีเฟรช (Refresh) ใหม่ 
5) DI (Dependency Injection) ช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถึงส่วนยอ่ยต่ำงๆ ของ Application ทั้งท่ี

เป็น built in และ custom ไดโ้ดยง่ำย 
 

                                                           
5 https://th.wikipedia.org/wiki/ภำษำพีเอชพี 
6 http://www.helloho.me/getting-started-with-angular 
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2.7  Similar Coefficient7 

เป็นมำตรำวดัควำมแตกต่ำงของขอ้มูลในรูปเวคเตอร์ของค่ำบูลลีน (0,1) 

ก ำหนดให ้X และ Y เป็นขอ้มูลแบบเวคเตอร์ในค่ำบูลลีน 

ถำ้ N0 เป็นจ ำนวนตวัแปรท่ีมีค่ำเป็น 0 ทั้งคู่ใน X และ Y  หรือ (0,0) 

ถำ้ N1 เป็นจ ำนวนตวัแปรท่ีมีค่ำเป็น 0 ใน X และ มีค่ำเป็น 1 ใน Y  หรือ (0,1) 

ถำ้ N2 เป็นจ ำนวนตวัแปรท่ีมีค่ำเป็น 1 ใน X และ มีค่ำเป็น 0 ใน Y หรือ (1,0) 

ถำ้ N3 เป็นจ ำนวนตวัแปรท่ีมีค่ำเป็น 1 ทั้งคู่ใน X และ Y  หรือ (1,1) 

ตวัอยำ่งมำตรำวดั Similar Coefficient เช่น 

Simple Matching Coefficient (SMC) 

วดัควำมเหมือนของขอ้มูลโดยใช้สัดส่วนของจ ำนวนตวัแปรของ X และ Y ท่ีมีค่ำเหมือนกนั 
เม่ือเทียบกบัตวัแปลทั้งหมด 

        SMC(X, Y) =  
จ ำนวนตวัแปลท่ีมีค่ำเท่ำกนั
จ ำนวนตวัแปรทั้งหมด

 หรือ =
N0+N3

N0+N1+N2+N3
   

           

2.8 K-nearest neighbors algorithm8 

เป็นวิธีท่ีใช้ในกำรจดัแบ่งกลุ่ม ช่วยในกำรตดัสินใจ กลุ่มใดท่ีจะแทนเง่ือนไขหรือกรณีใหม่ๆ 
ไดบ้ำ้ง โดยกำรตรวจสอบจ ำนวนบำงจ ำนวนของกรณีหรือเง่ือนไขท่ีเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัมำก
ท่ีสุด โดยจะหำผลรวม (Count Up) ของจ ำนวนเง่ือนไข หรือกรณีต่ำงๆ ส ำหรับแต่ละคลำส และก ำหนด
เง่ือนไขใหม่ๆ ใหค้ลำสท่ีเหมือนกนักบัคลำสท่ีใกลเ้คียงกนัมำกท่ีสุด  

จำกกำรศึกษำทดลองใช ้K-nearest neighbors algorithm ในกำรค ำนวนพบวำ่กลุ่มขอ้มูลของคน
ช่วงอำย ุ20-30 ปี มีจ  ำนวนมำกกวำ่กลุ่มช่วงอำยอ่ืุน ท ำใหก้ำรใช ้ไม่แม่นย  ำในกำรค ำนวนมำกพอ 

                                                           
7 https://en.wikipedia.org/ wiki/Simple matching coefficient 
8 https://en.wikipedia.org/ k-nearest neighbors algorithm 
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2.9 Java platform9 
 จำวำแพลตฟอร์ม  (Java Platform)  แพลตฟอร์มหมำยถึงฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีท ำงำน
ประสำนกนัหรือสำมำรถท ำงำนแยกจำกกนั จำวำหมำยถึงภำษำในกำรสร้ำงหรือเขียนชุดค ำสั่งทำง
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ กล่ำวคือฮำร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ท่ีท ำงำนดว้ยภำษำจำวำ โดยจำวำแพลตฟอร์ม 
แบ่งออกเป็น 3 แพลตฟอร์มดงัน้ี 

2.9.1 Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) ใช้ส ำหรับกำรเขียนซอฟต์แวร์ทั่ว ๆ ไปหรือ
ซอฟต์แวร์ท่ีท ำงำนโดยไม่มีกำรติดต่อกบัระบบอ่ืน (Stand-Alone) หรือท่ีเรียกว่ำ จำวำ
แอปพลิเคชนั (Java Application) 

2.9.2 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) ใช้ส ำหรับกำรเขียนซอฟต์แวร์แบบมลัติเทียร์ 
(Multitiered)หรือกำรเขียนซอฟต์แวร์แบบ Client - Server ท่ีมีเวบ็เซอร์วิสเป็นตวักลำงใน
กำรรับ-ส่งขอ้มูลระหวำ่งแอปพลิเคชนักบัระบบฐำนขอ้มูล 

2.9.3 Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) คือ ใช้ส ำหรับกำรเขียนซอฟต์แวร์ท่ีท ำงำนบน
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

2.9.4 เทคโนโลยี ต่ ำ ง  ๆในสถำปัตยกรรม Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) เ ป็น
เทคโนโลยท่ีีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพฒันำแอปพลิเคชนับนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ อีกทั้งยงัมี
ไลบรำร่ีให้เรียกใช้ไดง่้ำยและรวดเร็ว ท ำให้กำรพฒันำแอปพลิเคชนันั้นสะดวกสบำยมำก
ยิง่ข้ึน 

2.10 Location Based Service (LBS)10 

เทคโนโลย ีLocation Based Service (LBS) หมำยถึง กำรบริกำรกำรบอกต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ 
โดยใช้อุปกรณ์พกพำ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ ผ่ำนสัญญำณเครือข่ำยของผู ้
ให้บริกำรต่ำงๆ กำรให้บริกำรต ำแหน่งท่ีอยู่นั้น ตอ้งอำศยัอุปกรณ์เฉพำะในกำรเช่ือมต่อกบัดำวเทียม 
เช่น เคร่ืองรับสัญญำณ GPS อยำ่งไรก็ตำมควำมนิยมใน Location Based Service (LBS) และกำรส่ือสำร
ไร้สำยยงัเพิ่มข้ึนมำจนถึงทุกวนัน้ี Location Based Service (LBS) เป็นบริกำรท่ีใชง้ำนอยูบ่นเทคโนโลยี
ไร้สำย ท ำให้บุคคล หรือองค์กร สำมำรถระบุต ำแหน่งท่ีอยู่ของผูใ้ช้อุปกรณ์ไร้สำยไดอ้ย่ำงแม่นย  ำอีก
ดว้ย คือกำรให้บริกำรน ำทำง ซ่ึงผูใ้ชจ้ะก ำหนดจุดปลำยทำงและใหอุ้ปกรณ์ไร้สำยท่ีให้บริกำร Location 
Based Service (LBS)  บอกทิศทำงในกำรเดินทำงได ้

                                                           
9 http://www.thaicreate.com/java/java-what-is-java.html 
10 https://www.ccm-systems.com/our-blog/lbs-location-based-service 



13 

 

2.11 ระบบใกล้เคียง 
2.11.1 Tourism Thailand Application 

รูปท่ี  2.1 Tourism Thailand Application 

แอปพลิเคชนั Tourism Thailand โดยกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้บริกำรขอ้มูล
ดำ้นกำรท่องเท่ียวต่ำงๆทัว่ประเทศไทย อำทิ สถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำร แหล่งชอ้ปป้ิง 
กิจกรรมและงำนประเพณี โปรโมชัน่ท่องเท่ียว ขอ้มูลน่ำรู้เก่ียวกบัประเทศไทย เมนู อำหำรไทย 
ฯลฯ เป็นต้น และมีฟังก์ชั่น เมนูค้นหำ บริกำรแจ้งข่ำวสำร Notification แผนท่ีน ำทำง GPS 
Checkin และบนัทึกรำยกำรโปรด หรือ แชร์รำยกำรต่ำงๆผำ่นอีเมลแ์ละโซเชียลเน็ตเวร์ิกได ้

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยำ่งหนำ้จอ Tourism Thailand Application 
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2.11.2 Google maps Application  

แอปพลิเคชนั Google maps เป็นแอปพลิเคชนัของ กำรน ำทำงดว้ย GPS แบบเรียลไทม ์

กำรจรำจร กำรขนส่งสำธำรณะ และรำยละเอียดสถำนท่ีต่ำงๆมำกมำย ไปถึงท่ีหมำยไดเ้ร็วข้ึน

ดว้ยขอ้มูลท่ีอปัเดทแบบเรียลไทม์ น ำทำงโดยมีค ำแนะน ำคน้หำร้ำนอำหำรและร้ำนคำ้ทอ้งถ่ิน

ยอดนิยม ช่วยคน้หำสถำนท่ีน่ำสนใจบนัทึกสถำนท่ีๆตอ้งกำรไป ชมภำพสตีทวิวและภำพของ

สถำนท่ีมีควำมสะดวกในกำรใชง้ำน 

 

             

รูปท่ี 2.3 ตวัอยำ่งหนำ้จอ Google maps Application 
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2.11.3 เปรีบเทียบฟังกช์นักำรท ำงำน  

ตำรำงท่ี 2.1 เปรีบเทียบฟังกช์นักำรท ำงำน Tourism Thailand และ Google maps กบั THgo Application 

ฟังกช์นักำรท ำงำน Tourism 
Thailand 

Google maps THgo 

สำมำรถสมคัรสมำชิกและเขำ้สู่ระบบได ้ ✓ ✓ ✓ 

สำมำรถดูและแกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั ✓ ✓ ✓ 
สำมำรถใหข้อ้มูลดำ้นกำรท่องเท่ียวต่ำง ๆ ✓ ✓ ✓ 
สำมำรถน ำทำงไปยงัสถำนท่ี ท่ีตอ้งกำรได ้ ✓ ✓ ✓ 
สำมำรถแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมเส้นทำงท่ีผูใ้ช้
ผำ่น โดยท่ีผูใ้ชก้  ำหนดจุดหมำยปลำยทำงไดเ้อง 

  ✓ 

สำมำรถบนัทึกรำยกำรโปรดของผูใ้ชไ้ด ้ ✓ ✓ ✓ 
สำมำรถแบ่งปันรำยกำรโปรดกำรท่องเท่ียวไปยงั  
Facebook ได ้

✓ ✓ ✓ 

สำมำรถแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว โดยใช้
เทคโนโลย ีAI  

  ✓ 

 
จำกตำรำงท่ี 2.1 เปรีบเทียบฟังก์ชนักำรท ำงำน Tourism Thailand  และ Google maps กบั THgo 

Application จะเห็นว่ำแอปพลิเคชัน Tourism Thailand สำมำรถสมัครสมำชิกและเข้ำสู่ระบบได้ 
สำมำรถดูและแกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั สำมำรถน ำทำงไปยงัสถำนท่ี ท่ีตอ้งกำรได ้และสำมำรถบนัทึกและ
แบ่งบนัเร่ืองรำวทริป ท่องเท่ียวของผูใ้ชไ้ด ้แอปพลิเคชนั Google maps สำมำรถสมคัรสมำชิกและเขำ้สู่
ระบบได ้สำมำรถดูและแกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั สำมำรถให้ขอ้มูลดำ้นกำรท่องเท่ียวต่ำง ๆ สำมำรถน ำทำง
ไปยงัสถำนท่ี ท่ีตอ้งกำรได ้สำมำรถบนัทึกรำยกำรโปรดของผูใ้ชไ้ด ้และแอปพลิเคชนั THgo แตกต่ำง
จำกทั้งสองแอปพลิเคชนัท่ีสำมำรถแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ชไ้ด ้

 
 

 



 

 

บทที3่ 

การวเิคราะห์ระบบงาน 

3.1. รายละเอยีดปริญญานิพนธ์ 

แอปพลิเคชนัแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ชบ้นระบบปฏิบติักำรแอนดรอยดเ์ป็น

แอปพลิเคชนัท่ีรวบรวมสถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและห้ำงสรรพสินคำ้    เป็นตวัช่วยให้ผูใ้ช้

สำมำรถดูสถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและห้ำงสรรพสินคำ้ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชไ้ด ้

แอปพลิเคชนัแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ชบ้นระบบปฏิบติักำรแอนดรอยด์สำมำรถ

เปิดแผนท่ีน ำทำงไปยงัสถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและห้ำงสรรพสินคำ้ได ้สำมำรถบนัทึกขอ้มูล

สถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและหำ้งสรรพสินคำ้ไดแ้ละสำมำรถจดักำรขอ้มูลส่วนตวัได ้

เทคโนโลยีท่ีใช้ในปริญญำนิพนธ์มีกำรออกแบบแอปพลิเคชนัโดยภำษำ PHP ในกำรเขียน Web 

Service เพื่อให้ฝ่ังของ Front-End ใช้ Web Service Location Based Service ในกำรหำสถำนท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและห้ำงสรรพสินค้ำท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับผูใ้ช้ Android ในกำรใช้ Application 

android ในส่วนของผูใ้ช ้และในส่วนของผูดู้แลระบบ ใช ้Web Application ในกำรจดักำรระบบสถำนท่ี

ท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนของ Personalized  Recommender System 

เป็นกำรแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้ำนอำหำรและหำ้งสรรพสินคำ้ของคนท่ีมีควำมชอบคลำ้ยกบัตวั

ผูใ้ช ้
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3.2. Use Case Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram 

แอปพลิเคชนัแนะน ำและวำงแผนกำรท่องเท่ียวจำกพฤติกรรมของผูใ้ช ้

ผู้ใช้ 

ผู้ดูแลระบบ 

เขำ้สู่ระบบ 

สมคัรสมำชิก 

จดักำรขอ้มูลส่วนตวั 

ดูขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียว 

น ำทำงดว้ย GPS 

แนะน ำสถำนท่ีใกลเ้คียง 

บนัทึกขอ้มูลกำรท่องเท่ียว
ท่องเท่ียว 

ดูแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 

จดักำรขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

จดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

เขำ้สู่ระบบ 

AI 
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3.3. Use case description 

ตำรำงท่ี 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : เขำ้สู่ระบบ 

Use Case Name เขำ้สู่ระบบ 
User Case ID UC 1 
Brief Description ส ำหรับยนืยนัตวัตนและตรวจสอบสิทธ์ิกำรเขำ้ใชง้ำน 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ขำ้สู่หนำ้เขำ้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัเขำ้สู่ระบบ 
3. ผูใ้ชใ้ส่ Email และ Password 
4. ผูใ้ชก้ดปุ่ม Login 
        4.1 ถำ้ Email และ Password ถูกตอ้ง 
              4.1.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนั Home แนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 
        4.2 ถำ้ไม่ใช่ 
              4.2.1 ระบบจะแจง้วำ่ Email และ password ผดิ 
 

Post Conditions สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ส ำหรับผูใ้ชไ้ด ้
Alternative Flows ออกจำกระบบ 
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ตำรำงท่ี 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : สมคัรสมำชิก 

Use Case Name สมคัรสมำชิก 
User Case ID UC 2 
Brief Description ส ำหรับใหผู้ใ้ชใ้ชส้มคัรสมำชิกเพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ใชง้ำน THgo  Appilation ได ้
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Register here 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัสมคัรสมำชิ 
3. ผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูล Email, Password, Confirm password, Date of birth, Gender  
      ครบถว้นกดปุ่ม Next 
4. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัใหผู้ใ้ชเ้ลือกไลฟ์สไตลก์ำรท่องเท่ียวท่ีช่ืน
ชอบ 
5.ผูใ้ชก้ดเลือกไลฟ์สไตลก์ำรท่องเท่ียวแลว้กดปุ่ม Next 
6.ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดของผูใ้ชแ้ละแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนั Home  

Post Conditions สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นั login ได ้
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : กำรจดักำรขอ้มูลส่วนตวั 

Use Case Name กำรจดักำรขอ้มูลส่วนตวั 
User Case ID UC 3 
Brief Description ส ำหรับใหผู้ใ้ชส้ำมำรถดู แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เปล่ียนรหสัผำ่นและเปิดดูบุค๊มำร์คท่ี

บนัทึกไวไ้ด ้
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม profile 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัหนำ้ขอ้มูลส่วนตวั 
3. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่ม Edit profile 
    3.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั Email, Password, Age และ 
          Gender 
    3.2 ถำ้ผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้กดปุ่ม save 
          3.2.1 ระบบจะแสดงขอ้ควำมวำ่แกไ้ขขอ้มูลใหเ้สร็จเรียบร้อย 
     3.3 ถำ้ไม่ใช่ 
          3.3.1 ระบบจะไม่บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขใด ๆ ทั้งส้ิน 
5. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่ม Bookmark 
    5.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยกำรบนัทึกกำรท่องเท่ียวของผูใ้ช ้
    5.2 ถำ้ผูใ้ชก้ดดูขอ้มูลกำรท่องเท่ียวนั้น ๆ 
          5.2.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยละเอียดกำรท่องเท่ียวนั้น 
    5.3 ถำ้ไม่ใช่ 
          5.3.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยกำรบนัทึกกำรท่องเท่ียวของผูใ้ช ้
6. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่ม Log out 
    6.1 ระบบจะออกจำกระบบใหแ้ลว้แสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนั login 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : ดูขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

Use Case Name ดูขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียว 
User Case ID UC 4 
Brief Description ส ำหรับดูขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียว โรงแรม ร้ำนอำหำรและหำ้งสรรพสินคำ้ 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Category  

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัรำยกำรสถำนท่ีท่องเท่ียวโรงแรม ร้ำนอำหำร
และหำ้งสรรพสินคำ้ 
3. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่มสถำนท่ีท่องเท่ียวใดสถำนท่ีหน่ึง 
    3.1 ระบบจะแสดงขอ้มูลรำยละเอียดของสถำนท่ีนั้น 
4. ถำ้ไม่ใช่ 
    4.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัรำยกำรสถำนท่ีท่องเท่ียว โรงแรม  
          ร้ำนอำหำรและหำ้งสรรพสินคำ้ 
5. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียว (Bookmark) 
    5.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียวลงในขอ้มูลส่วนตวัของส่วน 
bookmark ให ้

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : กำรน ำทำงดว้ย GPS 

Use Case Name กำรน ำทำงดว้ย GPS 
User Case ID UC 5 
Brief Description ส ำหรับใชน้ ำทำงผูใ้ชไ้ปยนัสถำนท่ีต่ำง ๆท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม maps 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัหนำ้แผนท่ีในต ำแหน่งท่ีผูใ้ชอ้ยูปั่จจุบนั 
3. ถำ้ผูใ้ชก้ดตรงช่องคน้หำสถำนท่ีและพิมพส์ถำนท่ีท่ีจะไปแลว้กดคน้หำ 
    3.1 ระบจะแสดงแผนท่ีกำรเดินทำงจำกต ำแหน่งของผูใ้ชใ้นปัจจุบนัไปยงัสถำนท่ี 
          ท่ีผูใ้ชต้อ้งกำรไป 
    3.2 ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่มแนะน ำสถำนท่ีใกลเ้คียง เช่น ร้ำนอำหำร 
          3.2.1 ระบบจะแสดงรำยละเอียดของสถำนท่ี ท่ีอยูใ่กลต้ำมท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
    3.3 ถำ้ไม่ใช่ 
          3.3.1 ระบจะแสดงต ำแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ช ้

หPost Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : บนัทึกขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

Use Case Name บนัทึกขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
User Case ID UC 6 
Brief Description ส ำหรับใชบ้นัทึกขอมูลกำรท่องเท่ียวท่ีผูใ้ชต้อ้งกำรบนัทึกไวข้อ้มูลจะดูเก็บใน 

bookmark สำมำรถดูยอ้นหลงัได ้
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

2. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งกำรบนัทึกลงในขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชใ้นส่วนของ  
    bookmark 
3. ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่ม bookmark  
    3.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยกำรบนัทึกกำรท่องเท่ียวของผูใ้ช ้
          3.1.1 ถำ้ผูใ้ชก้ดดูขอ้มูลกำรท่องเท่ียวนั้น ๆ 
                  3.1.1.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยละเอียดกำรท่องเท่ียวนั้น 
          3.2.1 ถำ้ไม่ใช่ 
                  3.2.1.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอรำยกำรบนัทึกกำรท่องเท่ียวของผูใ้ช ้

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : ดูแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 

Use Case Name ดูแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียว 
User Case ID UC 7 
Brief Description ส ำหรับใชดู้แนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวโดยใชเ้ทคโนโลย ีAI 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Home 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอแอปพลิเคชนัท่ีแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวดว้ยเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ 
3. ถำ้ผูใ้ชก้ดดูรำยละเอียดสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีผูใ้ชส้นใจ 
    3.1 ระบบจะแสดงรำยละเอียดของสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีผูใ้ชส้นใจ 
          3.1.1 ถำ้ผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึกขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
                   3.1.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งกำรบนัทึกลงในขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้ 
                               ในส่วนของ bookmark 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : กำรจดักำรขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

Use Case Name กำรจดักำรขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
User Case ID UC 8 
Brief Description สำมำรถเพิ่ม แกไ้ขและลบขอ้มูลผูดู้แลระบบได ้
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบปุ่ม User management 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัหนำ้กำรจดักำรขอ้มูล 
3. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
    3.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัเพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
          3.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลครบถว้นตำมท่ีก ำหนดแลว้กดปุ่ม submit  
                   3.1.1.1 ระบบจะแจง้วำ่บนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
          3.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
                   3.1.2.1 ระบบจะแจง้วำ่กรุณำใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น 
4. ถำ้ผูดู้แลระบบกดแกไ้ขสินคำ้ 
    4.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัแกไ้ขสินคำ้ 
          4.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้กดปุ่ม submit 
                   4.1.1.1 ระบบจะแจง้วำ่บนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
          4.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
                   4.1.2.1 ระบบจะไม่บนัทึกขอ้มูลใหม่ใด ๆทั้งนั้น 
5. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มคน้หำรำยช่ือผูดู้แลระบบ 
    5.1 ระบบจะแสดงแทบสีฟ้ำใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำ 
    5.2 ระบบจะแสดงรำยกำรขอ้มูลท่ีคน้หำมำให้ 
6. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มลบขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
    6.1 ระบบจะแสดงขอ้ควำมวำ่ คุณตอ้งกำรลบขอ้มูลน้ีจริงหรือไม่ 
          6.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่ม yes  
                   6.1.1.1 ระบบจะลบขอ้มูลผูดู้แลระบบให้ 
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            6.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
                  6.1.2.1 ระบบจะไม่ลบขอ้มูลผูดู้แลระบบให้ 
7. ถำ้ไม่ใช่  
    7.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัหนำ้กำรจดักำรขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.9 รำยละเอียดของ Use Case : กำรจดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

Use Case Name กำรจดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
User Case ID UC 9 
Brief Description สำมำรถเพิ่ม แกไ้ขและลบขอ้มูลกำรท่องเท่ียวได ้
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบปุ่ม Application management 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัหนำ้กำรจดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
3. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเพิ่มขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
    3.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัเพิ่มขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
          3.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลครบถว้นตำมท่ีก ำหนดแลว้กดปุ่ม submit  
                   3.1.1.1 ระบบจะแจง้วำ่บนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
          3.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
                   3.1.2.1 ระบบจะแจง้วำ่กรุณำใส่ขอ้มูลใหค้รบถว้น 
4. ถำ้ผูดู้แลระบบกดแกไ้ขขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
    4.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัแกไ้ขขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
          4.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรแกไ้ขเสร็จส้ินแลว้กดปุ่ม submit 
                   4.1.1.1 ระบบจะแจง้วำ่บนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
          4.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
                   4.1.2.1 ระบบจะไม่บนัทึกขอ้มูลใหม่ใด ๆทั้งนั้น 
5. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มคน้หำขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
    5.1 ระบบจะแสดงแทบสีฟ้ำใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรคน้หำ 
    5.2 ระบบจะแสดงรำยกำรขอ้มูลท่ีคน้หำมำให้ 
6. ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่มลบขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 
    6.1 ระบบจะแสดงขอ้ควำมวำ่ คุณตอ้งกำรลบขอ้มูลน้ีจริงหรือไม่ 
          6.1.1 ถำ้ผูดู้แลระบบกดปุ่ม yes  
                   6.1.1.1 ระบบจะลบขอ้มูลผูดู้แลระบบให้ 
          6.1.2 ถำ้ไม่ใช่ 
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                    6.1.2.1 ระบบจะไม่ลบขอ้มูลผูดู้แลระบบให้ 
7. ถำ้ไม่ใช่  
    7.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัหนำ้กำรจดักำรขอ้มูลกำรท่องเท่ียว 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตำรำงท่ี 3.10 รำยละเอียดของ Use Case : เขำ้สู่ระบบ 

Use Case Name เขำ้สู่ระบบ 
User Case ID UC 11 
Brief Description ส ำหรับยนืยนัตวัตนและตรวจสอบสิทธ์ิกำรเขำ้ใชง้ำน 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flow 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบเขำ้สู่หนำ้เขำ้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนัเขำ้สู่ระบบ 
3. ผูดู้แลระบบใส่ username และ Password 
4. ผูดู้แลระบบกดปุ่ม Login 
        4.1 ถำ้ username และ Password ถูกตอ้ง 
              4.1.1 ระบบจะแสดงหนำ้จอเวบ็แอปพลิเคชนั Application management 
        4.2 ถำ้ไม่ใช่ 
              4.2.1 ระบบจะแจง้วำ่ username และ password ผิด 
 

Post Conditions สำมำรถใชง้ำนฟังกช์นัต่ำง ๆ ส ำหรับผูดู้แลระบบได ้
Alternative Flows ออกจำกระบบ 
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a. Sequence Diagram 

 

 

รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Login Application 

 

 

รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : Register Application 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Profile Application 

    

 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : Data Place 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : Navigate 

 

 

รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : Bookmark 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : AI 

 

 

รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : User Management 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : Application Management 

 

 

รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : Login Web Application 
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b. Class Diagram 

 

รูปท่ี 3.12 Class Diagram 
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3.6. โครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้

 

รูปท่ี 3.13 Entity Relationship Diagram 
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บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ ์( Relational Database System ) ใหอ้ยูใ่นรูปแบบของ

ตารางฐานขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Mysql ในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

 

ตารางท่ี 4.1  ตารางขอ้มูล administrator 
 

Relation : - 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัผูดู้แลระบบ  int(11) Yes   

name ช่ือผูดู้แลระบบ  varchar(20)    

password รหสัผา่นผูดู้ระบบ  varchar(20)    

email อีเมลผูดู้แลระบบ  varchar(50)    

 

ตารางท่ี 4.2  ตารางขอ้มูล bookmark 
 

Relation : user, place, restaurant, hostel, viewpoint and shopping 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_bookmark รหสับุ๊คมาร์ค  int(11) Yes   

user_id รหสัผูใ้ช ้  int(11)    

favorite_id รหสัความชอบ  varchar(10)    
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ตารางท่ี 4.3  ตารางขอ้มูล bookmark_detail 
 

Relation : user,bookmark,place,shopping,restaurant,hostel 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_bookmark รหสับุ๊คมาร์ค  int(50)   Yes  

id_user รหสัผูใ้ช ้  text  Yes  

id_shopping รหสัแหล่งชอ้ปป้ิง  text  Yes  

restaurant_id รหสัร้านอาหาร  text  Yes  

hostel_id รหสัโรงแรม  text  Yes  

place_id รหสัสถานท่ี  text  Yes  

 

ตารางท่ี 4.4.  ตารางขอ้มูล hostel 
 

Relation : admin and bookmark 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

hostel_id รหสัโรงแรม  varchar(10)  Yes   

name_hotel ช่ือโรงแรม  text    

detail รายละเอียด
โรงแรม 

 text    

address ท่ีอยูโ่รงแรม  text    

position ต าแหน่งโรงแรม  text    

county จงัหวดัโรงแรม  text    

img รูปภาพโรงแรม  text    

id รหสัผูดู้แลระบบ  int(10)     
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ตารางท่ี 4.5  ตารางขอ้มูล lifestyle 
 

Relation : user 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสั  int(11)  Yes   

team กลุ่มบุคคล  text    

adventure การผจญภยั  text    

viewpoint จุดชมววิ  text    

shopping ชอ้ปป้ิง  text    

food อาหารการกิน  text    

history ประวติัศาสตร์  text    

 

ตารางท่ี 4.6.  ตารางขอ้มูล place 
 

Relation : admin and bookmark 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

place _id รหสัสถานท่ี  varchar (10)  Yes   
name_ place ช่ือสถานท่ี  text    
detail รายละเอียด

สถานท่ี 
 text    

address ท่ีอยูส่ถานท่ี  text    
position ต าแหน่งสถานท่ี  text    
county จงัหวดัสถานท่ี  text    
img รูปภาพสถานท่ี  text    
id รหสัผูดู้แลระบบ  int(11)     
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ตารางท่ี 4.7.  ตารางขอ้มูล restaurant 
 

Relation : admin and bookmark 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

restaurant _id รหสัร้านอาหาร  varchar (10)  Yes   
name_ restaurant ช่ือร้านอาหาร  text    
detail รายละเอียด

ร้านอาหาร 
 text    

address ท่ีอยูร้่านอาหาร  text    
position ต าแหน่งร้านอาหาร  text    
county จงัหวดัร้านอาหาร  text    
img รูปภาพร้านอาหาร  text    
id รหสัผูดู้แลระบบ  int(11)     

 

ตารางท่ี 4.8.  ตารางขอ้มูล shopping 
 

Relation : admin and bookmark 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

shopping _id รหสัร้านคา้  varchar (10)  Yes   
name_ shopping ช่ือร้านคา้  text    
detail รายละเอียดร้านคา้  text    
address ท่ีอยูร้่านคา้  text    
position ต าแหน่งร้านคา้  text    
county จงัหวดัร้านคา้  text    
img รูปภาพร้านคา้  text    
id รหสัผูดู้แลระบบ  int(11)     
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ตารางท่ี 4.9.  ตารางขอ้มูล user 
 

Relation : admin and bookmark 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id_ user  รหสัผูใ้ชร้ะบบ  int (10) Yes   
email อีเมลผูใ้ชร้ะบบ  text    
password รหสัผา่นผูใ้ชร้ะบบ  text    
gender เพศผูใ้ชร้ะบบ  char(10)    
age อายผุูใ้ชร้ะบบ  text    
status สถานภาพผูใ้ชร้ะบบ  varchar(1)    
style ความชอบส่วนบุคล  text    
team กลุ่มบุคคล  text    
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4.2 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

แอปพลิเคชนัออกแบบโดยยึดหลกั UX (User Experience) เป็นหลกัโดยค านึงถึงความพึง
พอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกัจึงออกแบบมาใหเ้มนูต่างๆใหผู้ใ้ชใ้ชง้านง่าย เวบ็แอปพลิเคชนัออกแบบโดย
ใช ้Bootstrap เพื่อใหเ้วบ็แอปพลิเคชนัไปในทางเดียวกนั โดยพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะใชสี้ขาว ตวัอกัษรมี

สีท่ีตดักนักบัพ้ืนหลงัเพื่อความสบายตาของผูใ้ช ้

4.1.1 ส่วนของผู้ใช้ 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้ลงช่ือเขา้ใชแ้ละสมคัรสมาชิก 

จากรูปท่ี 4.1 เป็นหนา้แรกส าหรับผูใ้ชใ้นการยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ใชง้านระบบโดยใชอี้เมล์
และรหสัผา่นในการยนืยนัตวัตน แต่ถา้เป็นสมคัรสมาชิกใหม่จะตอ้งท าการสมคัรสมาชิกเสียก่อน

โดยคลิกท่ีปุ่ม Register here ดา้นล่างสุดของหนา้แอปพลิเคชนั 
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รูปท่ี 4.2 หนา้สมคัรสมาชิก 

จากรูปท่ี 4.2 หนา้น้ีคือหนา้สมคัรสมาชิกโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ขอ้มูล อีเมล ์ก  าหนดรหสัผา่น 

อาย ุสถานภาพ และเพศ ในการเขา้ใชร้ะบบ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Next เพื่อไปหนา้ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.3 Choose favorite 

จากรูปท่ี 4.3 ผูใ้ชเ้ลือกไลฟ์สไตลท่ี์ตนเองสนใจและช่ืนชอบ และคลิกปุ่มล่างขวาเพื่อยนืยนั

การสมคัรสมาชิก และไปท่ีหนา้ Home ของแอปพลิเคชนั 
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รูปท่ี 4.4 หนา้ Home 

จากรุปท่ี 4.4 หน้าน้ีหลงัจากผูใ้ชส้มคัรสมาชิกหรือลงช่ือเขา้ใชเ้สร็จแลว้จะ แสดงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีแนะน าโดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผูใ้ช้สามารถเลือกดูรายละเอียดของ

สถานท่ีต่างได ้

 

รูปท่ี 4.5 Category 

จากรูปท่ี 4.5 หน้าน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดว้ยกนั คือ 1.Places จะแนะน าสถานท่ียอดฮิต
และเป็นท่ีนิยมส่วนท่ี 2.Hotel แนะน าท่ีพกัยอดฮิตและเป็นท่ีนิยม ส่วนท่ี  3.Restaurant  แนะน า
ร้านอาหารท่ีเป็นท่ีนิยม  4.Shop แนะน าร้านคา้ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีเป็นท่ีนิยม 
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รูปท่ี 4.6 หนา้รายละเอียดเพ่ิมเติม 

จากรูปท่ี 4.6หน้า รายละเอียดเพ่ิมเติม เมื่อผูใ้ช้กดเลือกสถานท่ี ท่ีผูใ้ช้สนใจจากหน้า 
Category หน้าน้ีจะแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของสถานท่ีนั้นๆ เพ่ือให้ผูใ้ชไ้ดท้ราบรายละเอียดเพ่ิม

มากยิง่ข้ึน 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้ Maps 

จากรูปท่ี 4.7 หน้า Maps ระบบจะท าการอ่านค่าต าแหน่งท่ีผูใ้ช้อยู่ สามารถน าทางไปยงั

สถานท่ีต่างได ้และเลือกกดปุ่มคน้หาสถานท่ี ร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งชอ้ปป้ิง ท่ีอยูใ่กลเ้คียง

กบัต าแหน่งของผูใ้ชไ้ด ้
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4.8 หนา้ Profile 

จากรูปท่ี 4.8 หนา้ Profile หนา้น้ีจะแสดงขอ้มูลของผูใ้ชท้ั้งหมด ผูใ้ชส้ามารถเลือกแกไ้ข

ขอ้มูลส่วนตวั เปล่ียนรหสัผา่น และเปิดดูบุ๊คมาร์คท่ีผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลท่ีผูใ้ชส้นใจไวไ้ด ้

 

4.9 หนา้ Edit Profile 

จากรูปท่ี 4.9 หนา้ Edit Profile หนา้น้ีจะแสดงขอ้มูลของผูใ้ชท้ั้งหมด ผูใ้ชส้ามารถ
เลือกแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั เปล่ียนรหสัผา่น และกดปุ่ม Save ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูล

ของผูใ้ชท้นัที 
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4.10 หนา้ Bookmark 

จากรูปท่ี 4.10 หนา้ Bookmark หนา้น้ีจะแสดงขอ้มูลท่ีผูใ้ชไ้ดท้  าการบนัทึกสถานท่ี

ต่างๆท่ีผูใ้ชใ้หค้วามสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ้
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4.1.2 ผัง่ของผู้ดูแลระบบ 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้ Application Management 

จากรูปท่ี 4.10 หนา้ Application Management หนา้น้ีเป็นหนา้จดัการขอ้มูล หมวดต่างเพ่ือ

แสดงในหนา้แอปพลิเคชนัโดยเลือกหมวดต่างๆก่อนจึงสามารถ เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล และลบขอ้

ลูล ของหมวดต่างๆได ้

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ Add 

จากรูปท่ี 4.11 หนา้ Add หนา้น้ีผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมขอ้มูลรายละเอียดต่างๆเพื่อน า

ขอ้มูลไปแสดงในหนา้ของระบบแอปพลิเคชนั 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ Edit 

จาก รูปท่ี 4.12 หนา้ Edit ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดต่างๆได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสถาน ท่ีท่อง เ ท่ี ยวจากพฤติกรรมของผู ้ใช้ บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ไดพ้ฒันาเสร็จส้ินลงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ โดยใน
ส่วนของผูใ้ชส้ามารถสมคัรสมาชิก คน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั  ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัผูใ้ช้
สามารถบนัทึกรายการโปรดของตนเองไดแ้ละดูสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแนะน าตามความชอบของแต่ละ
บุคคลได ้เป็นตน้ และในส่วนของผูดู้แลระบบระบบสามารถจดัการสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ี

พกั เพ่ิม คน้หาและดูรายละเอียดสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั ได ้เป็นตน้ 

คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการพฒันาแอปพลิเคชนันะน าสถานท่ีท่องเท่ียวจากพฤติกรรมของผูใ้ช้
บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ดว้ยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ความเหมือนของ

บุคคล (Similarity Analysis) ดว้ยสูตรทางคณิตศาสตร์ในการคน้หาความสมัพนัธข์องขอ้มูล Cosine 
Similarity และ Simple Matching Coefficient (SMC)   ท่ีรวบรวมมาไดจ้ากแบบสอบถามพฤติกรรม
ในการท่องเท่ียวของกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาท าแบบสอบถามจ านวน  200 คนและน ามาวิเคราะห์หาค่า
ความเหมือน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ย ประเภทความชอบไลฟ์สไตลก์าร

ท่องเท่ียวในแต่ละบุคคล  
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5.2 ข้อดขีองระบบ 

5.2.1 สามารถเป็นช่องทางในการโปรโมทสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้  
5.2.2 สามารถน าทางไปสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้
5.2.3 สามารถหาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้

5.2.3.1 สามารถคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้บริเวณใกลเ้คียงกบัผู ้
            ใชไ้ด ้
5.2.3.2 สามารถคน้หาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัไดไ้ดจ้ากการพิมพ ์

5.2.4 สามารถดูรายละเอียดร้านคา้ได ้ 
 5.2.4.1 สามารถดูรูปภาพในสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้
 5.2.4.2 สามารถดูวนั-เวลาสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั เปิด-ปิดได ้
 5.2.4.3 สามารถดูแผนท่ีการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้
5.2.5 สามารถแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกัได ้จากความชอบของเราเทียบกบั 
         ผูอ่ื้น 
 

5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 
5.3.1 ระบบยงัไม่สามารถจองท่ีพกัได ้
5.3.2 ระบบยงัไม่สามารถจดัทริปไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้
5.3.3 ระบบมีความแม่นในการใหค้  าแนะน าไม่มากนกั 

  
5.4 ข้อเสนอแนะ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนควรพฒันา
ระบบมีดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 ระบบสามารถจองท่ีพกัได ้
5.4.2 ระบบสามารถยงัไม่สามารถจดัทริปไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
5.4.3 ระบบมีความแม่นย  าในการแนะน ามากข้ึน 

  



52 

 

บรรณานุกรม 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2019). วางแผนการท่องเท่ียวในประเทศไทย. เขา้ถึงไดจ้าก  

  https://thai.tourismthailand.orgs 

เก็ตบูตสแตป. (2019). Bootstrap. เขา้ถึงไดจ้าก http://getbootstrap.com 

คาดรอยส์. (2019). สถาปัตยกรรมแอนดรอยด์. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://kadroidz.blogspot.com/2012/03/android-architecture.html 

จีเอเบิล. (2019). Artificial Intelligence. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.g-able.com/thinking/artifact-intelligence 

ซีซีเอม็ซิสเต็ม. (2019). Location คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.ccm-systems.com/our-blog/lbs-location-based-service 

ไทยครีเอค. (2019). Java คืออะไร. เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaicreate.com/java.html 

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). การเรียนรู้ของเคร่ือง. วนัท่ีสืบคน้ 20 มนีาคม 2562, จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/การเรียนรู้ของเคร่ือง 

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป). ภาษาพีเอชพี. วนัท่ีสืบคน้ 20 มีนาคม 2562, จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาพีเอชพี 

สแตซิติกฮาวทู. (2019). Jaccard Similarity Coefficient. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/jaccard-index/ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

 
รูปท่ี ก.1 แบบสอบถามเก็บขอ้มูลของผูใ้ช ้

 
 

รูปท่ี ก.1 แบบสอบถามเก็บขอ้มูลของผูใ้ช ้(ต่อ) 
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รูปท่ี ก.1 แบบสอบถามเก็บขอ้มูลของผูใ้ช ้(ต่อ) 

 

 
 

รูปท่ี ก.1 แบบสอบถามเก็บขอ้มูลของผูใ้ช ้(ต่อ) 
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รูปท่ี ก.2 ตวัอยา่งผลตอบกลบัแบบสอบถาม 
 

     
 

รูปท่ี ก.3 การแบ่งกลุ่มขอ้มูลจาก เพศ อาย ุและสถานภาพ 
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รูปท่ี ก.3 การแบ่งกลุ่มขอ้มูลจาก เพศ อาย ุและสถานภาพ 
 

     
 

รูปท่ี ก.3 การแบ่งกลุ่มขอ้มูลจาก เพศ อาย ุและสถานภาพ 
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รูปท่ี ก.3 การแบ่งกลุ่มขอ้มูลจาก เพศ อาย ุและสถานภาพ 
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