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บทคัดย่อ 
 

 ปริญญานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ ณ 
ปัจจุบันในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผูข้ ับขี่มักประสบปัญหายางแตกของคนท่ีขบัมอเตอร์ไซค์
กลางคืน หรือไปในสถานท่ีท่ีไม่ได้ช านาญเส้นทาง ท าให้ไม่สามารถหาร้านท่ีจะซ่อมแซม
มอเตอร์ไซค์ได้ ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการพฒันาระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์  
โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบในการจดัการ
ตรวจสอบยืนยนัอนุมติัร้านและขอ้มูลหลกัอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นระบบ ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถ
หาร้านซ่อมสามารถแสดงเส้นทางไปยงัร้านซ่อมท่ีเลือก และส่วนท่ี 3 ส าหรับร้านปะยางสามารถ
เพิ่มขอ้มูลร้านซ่อมได้ โดยการพฒันาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  Backend System และ Frontend 
System พฒันาโดยใช้ภาษา HTML และ PHP และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL ซ่ึงระบบ
จะช่วยให้การคน้หาร้านปะยางเวลาฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถน าทางเส้นทางไปยงั
จุดหมายไดส้ะดวกและรวดเร็ว  
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ค 
 

 
 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgment) 

 
 การจดัท าปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดน้ั้น ผูจ้ดัท าไดรั้บความกรุณาจาก อาจารยผ์ูส้อน
ทุกท่านท่ีให้ขอ้มูลต่าง ๆ ส่งผลให้ผูจ้ดัท าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ส าหรับปริญญา
นิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก อาจารย ์ธนาภรณ์ รอดชีวิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ผูจ้ดัท าใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีได้ให้ค  าแนะน าส าคัญ
เพื่อให้การสอบปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี และผูมี้ส่วนร่วมทุกท่าน รวมทั้งผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวนาม ท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้ขอ้มูลให้ความช่วยเหลือ และเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าต่าง ๆ จนท าให้งานทุกอย่าง
ประสบความส าเร็จไปดว้ยดี และท ารายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 

      
  
                                    ผูจ้ดัท า 

        นาย ปาณทัมโ์ชติ  เจริญเดช 



สารบัญ 
หน้า 

บทคดัยอ่................................................................................................................................ ก 
Abstract................................................................................................................................. ข 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................. ค 
บทท่ี 1 บทน า 
      1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา................................................................................. 
      1.2 วตัถุประสงคข์องปริญญานิพนธ์............................................................................... 
      1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์...................................................................................... 
      1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ....................................................................................... 
      1.5 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินปริญญานิพนธ์…………………………………….……. 
      1.6 แผนและระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์....................................................... 
      1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ.......................................................... 
      1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ........................................................................ 

 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2.1 Location Based Service.……………………………………….………...……….. 
       2.2 Global positioning system.........…………………………………………………. 
       2.3 Application Programming Interface..............……………..……...……………… 

 
5 
6 
8 

     2.4 Google Maps..........................................................................................................   10 
       2.5 Xampp.................................................................................................................... 11 
       2.6 Note pad++............................................................................................................. 12 
       2.7 PHP ........................................................................................................................ 12 
       2.8 HTML...................................................................................................................... 13 
       2.9 CSS.......................................................................................................................... 14 
       2.10 MySQL.................... ............................................................................................. 14 
บทท่ี 3 วิเคราะห์ออกแบบระบบ 
      3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์..................................…………………………....… 
      3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram)….………………………….…...… 
      3.3 แสดงฟังกช์นัการท างานของระบบดว้ย Use Case Diagram ………………….…... 
      3.4 ค าอธิบายรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description)……………….………… 
      3.5 Sequence Diagram ……………………………………………………………….. 

 
15 
15 
18 
19 
22 



สารบัญ ( ต่อ ) 
หน้า 

       3.6 Class Diagram.......................................................................................................... 25 
       3.7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี (Entity Relationship Diagram) ......... 26 
บทท่ี 4 การออกแบบทางกายภาพ  
       4.1 การออกแบบฐานขอ้มูล……………………………..…………………………… 27 
       4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design)…………………………… 30 
บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
       5.1 สรุปผลการด าเนินปริญญานิพนธ์............................................................................. 37 
       5.2 ขอ้ดีของระบบ.......................................................................................................... 37 
       5.3 ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................. 37 
บรรณานุกรม......................................................................................................................... 38 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาด าเนินงานปริญญานิพนธ์................................................................ 4 
ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียด Use Case :Register.............................................................. 
ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียด Use Case : Login ………………………….……..…….... 
ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียด Use Case : ManageMainData ………………..………...... 
ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียด Use Case : ManageProfile.................................................. 
ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียด Use Case : Search............................................................... 
ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียด Use Case : View................................................................. 

19 
19 
20 
20 
21 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 
หน้า 

รูปท่ี 2.1โครงสร้างการใชง้านของ Location Based Service (LBS)........................................ 
รูปท่ี 2.2 การท างานของ Global Positioning System (GPS)................................................... 
รูปท่ี 2.3 การท างานของ Application Programming Interface (API)...................................... 
รูปท่ี 2.4 Google map…………………………………………….......................................... 
รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์โปรแกรม XAMPP.................................................................................. 
รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์โปรแกรม Note pad++............................................................................. 
รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ของ PHP.................................................................................................. 
รูปท่ี 2.8 สัญลกัษณ์ของ HTML.............................................................................................. 
รูปท่ี 2.9 CSS.......................................................................................................................... 
รูปท่ี 2.10 My SQL................................................................................................................. 
รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั............................................................ 
รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของระบบระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค.์........ 
รูปท่ี 3.3 Use case Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค.์...................... 
รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram: Register.................................................................................... 
รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram: Login........................................................................................ 
รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram: ManageMainData.................................................................... 
รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram: ManageProfile......................................................................... 
รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram: Search...................................................................................... 
รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram: view......................................................................................... 
รูปท่ี 3.10 Class Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค.์.......................... 
รูปท่ี 3.1 Entity Relationship Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์….. 
รูปท่ี 4.1แสดงแผนท่ีเพื่อคน้หาร้านปะยาง.............................................................................. 
รูปท่ี 4.2 หนา้ส าหรับลงช่ือเขา้สู่ระบบ................................................................................... 
รูปท่ี 4.3 หนา้สมคัรสมาชิกส าหรับร้านคา้………………………………….......................... 
รูปท่ี 4.4 หนา้จดัการร้านคา้ (ส าหรับผูดู้แลระบบ).................................................................. 
รูปท่ี 4.5 หนา้แกไ้ขหรือระงบัการใชง้านเจา้ของร้านคา้………………………….................. 
รูปท่ี 4.6 หนา้รายการจ านวนร้านคา้ของเจา้ของร้าน……………………………………....... 

6 
7 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
16 
17 
18 
22 
22 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
30 
31 
31 
32 
32 
33 

รูปท่ี 4.7 หนา้อนุมติัร้านคา้……………………………………………………………......... 33 
รูปท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลเจา้ของร้าน….......................................................................................... 34 



สารบญัรูปภาพ (ต่อ) 
หน้า 

รูปท่ี 4.9 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเจา้ของร้าน………………............................................................. 34 
รูปท่ี 4.10 หนา้รายช่ือร้านคา้ทั้งหมดของเจา้ของร้าน............................................................. 35 
รูปท่ี 4.11 หนา้การเพิ่มต าแหน่งและรายละเอียดของร้านคา้................................................... 35 
รูปท่ี 4.12 หนา้แกไ้ขขอ้มูลร้านคา้........................................................................................... 36 
รูปท่ี 4.13 หนา้ลบขอ้มูลร้านคา้............................................................................................... 36 

 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ผู ้ขับขี่มักประสบปัญหายางแตกของคนท่ีขับ
มอเตอร์ไซค์กลางคืน หรือไปในสถานท่ีท่ีไม่ได้ช านาญเส้นทาง ท าให้ไม่สามารถหาร้านท่ีจะ
ซ่อมแซมมอเตอร์ไซคไ์ด้ และร้านรับซ่อมนอกสถานท่ีมกัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูง ซ่ึงปัจจุบนัธุรกิจร้านปะ
ยางมีความจ าเป็นมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันมีการใช้บริการรับซ้ืออาหารหรือส่งของผ่านทาง
มอเตอร์ไซคเ์พิ่มขึ้นมาก โดยในปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นสมาร์ทโฟนมีอตัราการเติบโตท่ีสูงขึ้น 
สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทุกท่ีทุกเวลา  ท าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน อาทิเช่น 
โทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เลต็ เป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผูใ้ช ้   
 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ 
ซ่ึงโดยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Location Based Services (LBS) มาใช้ในการระบุพิกัด
ต าแหน่งของร้านปะยาง และสามารถสร้างเส้นทางในการน าทางไปยงัร้านปะยาง โดยระบบ
พฒันาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ในการคน้หาร้านปะยางในยามฉุกเฉิน โดยจะ
แสดงขอ้มูลร้านปะยาง เวลาท าการ เบอร์โทรศพัท์ และเส้นทางไปยงัต าแหน่งร้านท่ีตอ้งการ โดย
ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ส าหรับผูดู้แลระบบในการจดัการตรวจสอบยนืยนั
อนุมติัร้านและข้อมูลหลกัอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในระบบ ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถหาร้านซ่อม
สามารถแสดงเส้นทางไปยงัร้านซ่อมท่ีเลือก และส่วนท่ี 3 ส าหรับร้านปะยางสามารถเพิ่มขอ้มูลร้าน
ซ่อมได ้ในการพฒันาระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  Backend System และ Frontend System พฒันาโดย
ใช้ภาษา HTML และ PHP และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ซ่ึงระบบน้ีจะช่วยให้การ
คน้หาร้านปะยางไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น และยงัช่วยในการโปรโมทร้านปะยางท่ีมาใชบ้ริการไดอี้กดว้ย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์    
 1.3.1 ผูดู้แลระบบ 
  1.3.1.1 สามารถตรวจสอบยืนยนัอนุมติัร้าน  
  1.3.1.2 สามารถลบขอ้มูลร้านซ่อม 
  

1.3.2 กลุ่มผูใ้ชท้ัว่ไป 
  1.3.2.1 สามารถคน้หาร้านซ่อม 
  1.3.2.2 สามารถแสดงเส้นทางไปยงัร้านซ่อมท่ีเลือก 
  1.3.2.3 สามารถคลิกเบอร์โทรเพื่อโทรไปยงัเบอร์ท่ีเลือกจากแผนท่ีได ้

 
 1.3.3 ร้านปะยาง 
  1.3.3.1 สามารถเพิ่มขอ้มูลร้านซ่อม ไดแ้ก่ ช่ือร้านซ่อม ท่ีอยูร้่านซ่อม เบอร์ 
              โทรศพัทร้์านซ่อม และพิกดัร้านซ่อม 
  1.3.3.2 สามารถแกไ้ขขอ้มูลร้านซ่อม ไดแ้ก่ ช่ือร้านซ่อม ท่ีอยูร้่านซ่อม เบอร์ 
              โทรศพัทร้์านซ่อม และ พิกดัร้านซ่อม 
  1.3.3.3 สามารถลบขอ้มูลร้านซ่อม 
  1.3.3.4 สามารถก าหนดประเภทของร้านซ่อม โดยแบ่งเป็น ร้านท่ีเปิด 24ช.ม. ร้าน
              ท่ีเปิดตามเวลาปกติ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ท าใหส้ะดวกต่อการคน้หาร้านเวลาฉุกเฉิน 
 1.4.2 ทราบต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงจากต าแหน่งท่ีอยูม่ากท่ีสุด 
 1.4.3 ทราบเส้นทางท่ีจะไปยงัจุดหมาย ไม่ตอ้งกงัวลการออกนอกเส้นทาง 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์  
 1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Detailed Study)  
  โดยท าการศึกษาโดยการท าการเก็บข้อมูลจากผู ้ใช้มอเตอร์ไซค์ ร้านซ่อม
มอเตอร์ไซค ์และร้านปะยาง  โดยมีความตอ้งการพฒันาเป็นระบบแบบไหน และมีความสามารถท า
อะไรบา้ง ขอบเขตการท างานเป็นอย่างไร รวบรวมปัญหาท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานเพื่อน าไปแกไ้ข 
และปรับปรุงใหโ้ปแกรมมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีขึ้น และลดเวลาในการท างานลง 
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 1.5.2 วิเครำะห์ระบบ (System Analysis)            
  น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ

วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้อย่าง
สมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของโปรแกรม   

 
 1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design)            

  น าความตอ้งการท่ีวิเคราะห์ไดม้าท าการออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อใชใ้นขั้นตอน
การพฒันาระบบ โดยท าการออกแบบดงัน้ี    
  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชนัดว้ยเคร่ือง
               แม่ข่ายเวบ็ (Web Server) เคร่ืองแม่ข่ายฐานขอ้มูล (Database Server)              
  1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างขอ้มูล โดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์   
  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) โดยยดึหลกั GUI  
  1.5.3.4 ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูล   

 
 1.5.4 กำรพฒันำระบบ (System Development)   

 เร่ิมท าการเขียนโปรแกรม โดยน ารายละเอียดขอ้มูลท่ีไดอ้อกแบบไวม้าพฒันาโดย 
เขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP, HTML, CSS, จดัการ ฐานขอ้มูลดว้ย My SQL รวมถึงติดตั้งเคร่ืองแม่
ข่ายดว้ย XAMPP 

 
 1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)            

  ผูจ้ัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม  ๆ กัน โดยใช้ Microsoft 
Visual Studio 2017 การทดสอบโปรแกรม (Program) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างาน
ของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการ
ท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ัง
หลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำร (Documentation) 

 เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงานวิธีการและขั้นตอนการ ด าเนิน
โครงงานเพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและเป็นคู่มือการใชง้าน 
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์   
 ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์   

กิจกรรม 
2562 2563 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1.รวบรวมขอ้มูล          
2.วิเคราะห์ระบบ          
3.ออกแบบระบบ          
4.พฒันาระบบ          
5.ทดสอบระบบ          
6.จดัท าเอกสาร          

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Lenovo ideapad z370 PantiumR B950 2.10 GHZ 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10  
1.7.2.2 โปรแกรม npp.7.5.1 
1.7.2.3 โปรแกรม Xampp 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ  

1.8.1 ฮำร์ดแวร์(Hardware) 
1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็วมากกวา่ 2 GHz 
1.8.1.2 หน่วยความจ าอยา่งนอ้ย 1 GB 
1.8.1.3 หน่วยความจ าส ารองอยา่งนอ้ย 10 GB 

1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.8.2.1 โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 

 
 

 
 



 

บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการพฒันาระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิด 
ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้ได้มากท่ีสุด 
ประกอบดว้ย 
 
2.1 Location Base Service1 
 เทคโนโลยี Location Based Service (LBS) หมายถึง การบริการการบอกต าแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านสัญญาณ
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการต่าง ๆ การให้บริการต าแหน่งท่ีอยู่นั้น ตอ้งอาศยัอุปกรณ์เฉพาะในการ
เช่ือมต่อกับดาวเทียม เช่น เคร่ืองรับสัญญาณ GPS อย่างไรก็ตามความนิยมใน Location Based 
Service (LBS) และการส่ือสารไร้สายยงัเพิ่มขึ้นมาจนถึงทุกวนัน้ี Location Based Service (LBS) 
เป็นบริการท่ีใช้งานอยู่บนเทคโนโลยีไร้สาย ท าให้บุคคล หรือองค์กร สามารถระบุต าแหน่งท่ีอยู่
ของผูใ้ช้อุปกรณ์ไร้สายได้อย่างแม่นย  าอีกดว้ย โดยสามารถแบ่งการให้บริการเป็นกลุ่มๆใหญ่ได้
ดงัน้ี Pull Service  เป็นบริการเช่นเดียวกบัการเขา้ใชง้านบนเวบ็ แบ่งเป็น Function services (ฟังกช์นั
บริการ) เช่น การเรียกแท็กซ่ี รถพยาบาล และ Information services (บริการขอ้มูล) คือการคน้หา
ธนาคารหรือร้านอาหารต่าง ๆ อีกกลุ่ม คือ Push services (ผลกัดนับริการ) เป็นบริการของการส่ง
ขอ้มูลต่าง ๆ แบบมีการร้องขอ หรือไม่มีการร้องจากผูใ้ช้ โดยบริการจะเร่ิมท างานเม่ือผูใ้ช้เขา้สู่
บริเวณท่ีก าหนด หรือ ตามเวลาท่ีตั้ งไว้ เช่น โฆษณาสินค้าลดราคา ซ่ึงผูใ้ช้ท่ีอยู่ในพื้นท่ี ไม่
จ าเป็นตอ้งเดินไปดูท่ีป้ายโฆษณา หรือ หาแผ่นพบั ขอ้มูลจะถูกส่งมาในมือถือและสามารถสั่งซ้ือ
ของไดท้นัทีผา่นโทรศพัทมื์อถือ 

 
1
 https://locationbasedbc429.wordpress.com/ความหมายของเทคโนโลยี-location-based-serv/ 
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รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการใชง้านของ Location Based Service (LBS) 

นอกจากนั้น Location Based Service (LBS) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ไดห้ลาย
รูปแบบ และไดมี้การพฒันารูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอตวัอย่างของบริการต่าง ๆ ท่ีสามารถน า Location 
Based Service (LBS) ไปใชไ้ดเ้ช่น Emergency Service (บริการฉุกเฉิน) ใชใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่นการ
กูภ้ยัอุบติัเหตุซ้ึงจะเขา้ถึงจุดเกิดเหตุ ๆ ไดเ้ร็วขึ้น ถา้หากมีการน าเคร่ืองมือท่ีสามารถส่งสัญญาณได้
ว่ามีอุบติัเหตุเกิดขึ้นท่ีไหน Navigation Service (บริการน าทาง) คือการให้บริการน าทาง ซ่ึงผูใ้ชจ้ะ
ก าหนดจุดปลายทางและให้อุปกรณ์ไร้สายท่ีใหบ้ริการ Location Based Service (LBS)  บอกทิศทาง
ในการเดินทางได ้
 
2.2 Global Positioning System2 

GPS ยอ่มาจากค่าวา่ Global positioning system หมายถึง ระบบบอกต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 
โดยอาศยัการค านวณจากความถ่ีสัญญาณนาฬิกาท่ีส่งมาจากดาวเทียมท่ีโคจรอยู่รอบโลกซ่ึงทราบ 
ต าแหน่ง ท าให้ระบบน้ีสามารถบอกต าแหน่ง ณ จุดท่ีสามารถรับสัญญาณไดท้ัว่โลก โดยเคร่ืองรับ 
สัญญาณจีพีเอส ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ติดตามรถ “GPSTracking” และวตัถุต่างๆนั้น จะสามารถ 
ค านวณความเร็วและทิศทางนามาใช้ร่วมกบโปรแกรมแผนทั่ีเพื่อใช้ในระบบการติดตามรถ หรือ 
อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถใชน้ าทางได ้

2.2.1 การไดม้าซ่ึง ตาแหน่งดาวเทียม GPS ในอวกาศ จะตอ้งไดมี้ขอ้มูลประกอบ 2 ตวั คือ 
         a. ขอ้มูลวงโคจร: จะท าให ้อุปกรณ์ GPS ทราบวา่เส้นทางการเดินทางของ ดาวเทียม  
             GPS ทราบวา่ เส้นทางการเดินทางของดาวเทียม ณ ต าแหน่งใด และเม่ือไร 
         b. เวลาปัจจุบนั: ซ่ึงเม่ืออุปกรณ์GPSทราบเวลาปัจจุบนัแลว้ ก็จะใชเ้วลาปัจจุบนั   

                          ไปค านวณหาต าแหน่งของดาวเทียม GPS จากขอ้มูลวงโคจรได ้
 

2 https://th.wikipedia.org/ wiki/จีพีเอส 
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ดงันั้น เม่ืออุปกรณ์รับ GPS ทราบ ขอ้มูลวงโคจรดาวเทียมGPS และเวลาปัจจุบนั อุปกรณ์ 
รับGPS ก็จะทราบต าแหน่งดาวเทียมในอวกาศได ้ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมด จะไดม้าจากสัญญาณ ดาวเทียม
ท่ีอุปกรณ์รับGPSตวันั้นรับได ้

2.2.2 การไดม้าซ่ึงระยะห่างของอุปกรณ์รับ GPS กบัดาวเทียม GPS แต่ละดวงเน่ืองจาก การ
เดินทางของคล่ืนสัญญาณ GPS นั้นจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วคงท่ี (v คงท่ีคือความเร็ว) ท่ีความเร็ว
แสง (186,000 ไมลต่์อวินาที) ซ่ึงเม่ือเป็นดงันั้นถา้อุปกรณ์รับ GPS รู้ระยะเวลา (t) ท่ีสัญญาณใช้ใน
การเดินทางจากดาวเทียมGPSมายงัอุปกรณ์รับ GPS ก็จะสามารถค านวณระยะทางระหวา่งดาวเทียม 
GPS กบัอุปกรณ์ GPS ไดจ้ากสูตรความเร็ว x เวลา = ระยะทางซ่ึงเม่ือเราทราบระยะของดาวเทียม
กบัอุปกรณ์ GPS มากเท่าไรเราก็จะหาจุดของผิวทรงกลมทาให้อุปกรณ์ GPS สามารถทราบวา่ตวัเอง
อยูจุ่ดใดบนพื้นโลกไดเ้ช่นกนั 

 

 
รูปท่ี2.2 การท างานของ Global Positioning System (GPS) 

ดาวเทียม GPS1: ลอยอยู่ณจุดหน่ึงในอวกาศซ่ึงเรารู้ต าแหน่งจากขอ้มูลวงโคจร GPS ถึง 
เคร่ืองรับ GPS คือ0.10 วินาทีระยะทางระหว่างดาวเทียมกบั GPS1 คือ 18,600 ไมล ์(18,600ไมล ์ต่อ
วินาทีx 0.10 วินาที = 18,600ไมล์) ดังนั้นต าแหน่งปัจจุบัน ของเคร่ืองรับ GPS ก็สามารถเป็นจุด      
ใด ๆ ก็ไดบ้นผิวทรงกลมท่ีมีรัศมี 18,600 ไมล ์

ดาวเทียม GPS2: ระยะเวลาในการส่งสัญญาณจากดาวเทียมดวง GPS2 ถึงเคร่ืองรับ GPS 
คือ 0.08 วินาทีระยะทางระหว่างดาวเทียมกบั GPS2 คือ13,200ไมล์ (186,000ไมล์ต่อวินาทีx 0.08 
วินาที = 13,200ไมล)์ ดงันั้นต าแหน่งปัจจุบนัของเคร่ืองรับ GPS ก็สามารถเป็นจุดใด ๆ ก็ไดบ้นเส้น
รอบวงท่ีเป็นการตดักนัของทรงกลมรัศมี 18,600 ไมลข์องดาวเทียม GPS1 กบัทรงกลมรัศมี 13,200
ไมลข์องดาวเทียม GPS2 
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ดาวเทียมGPS3: ระยะเวลาในการส่งสัญญาณจากดาวเทียมดวง GPS3 คือ 0.06 วินาที 
ระยะทางระหว่างดาวเทียมกบั GPS3 คือ 11,160 ไมล์ดงันั้นต าแหน่งปัจจุบนัของเคร่ืองรับ GPS ก็ 
สามารถเป็นไดแ้ค่ 2 จุดท่ีเกิดจากจุดตดัของผิวทรงกลมรัศมี 18,600ไมลข์องดาวเทียมGPS1 กบัผิว 
ทรงกลมรัศมี 13,200 ไมลข์องดาวเทียมGPS2 และผิวทรงกลมรัศมี 11,160 ไมลข์องดาวเทียม GPS3 

ดงันั้นหากอุปกรณ์GPS ยิ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS มากดวงเท่าใดก็จะยิ่ง 
สามารถระบุต าแหน่งไดแ้ม่นย  ายิ่งขึ้นในกรณีท่ีอุปกรณ์รับ GPS สามารถรับสัญญาณGPS ไดจ้าก 
ดาวเทียม GPS เพียง 3 ดวงอุปกรณ์รับ GPS จะมีความสามารถในการประมาณต าแหน่งบนพื้นโลก 
ได ้และจะตดัจุดท่ีไม่ใช่ต าแหน่งบนพื้นโลกทิ้งไป 

ท าให้เหลือเพียงต าแหน่งเดียวท่ีเป็นไปไดจ้ะเห็นไดว้่าจะเหลือต าแหน่งอยู่ 2 จุดท่ีบริเวณ 
วงกลมทั้ง 3 ตดักนั คือต าแหน่งท่ีอยู่ในอวกาศ ซ่ึงแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปอยู่ในอวกาศได้โดย
ต าแหน่งน้ีจะถูกตดัทิ้งอตัโนมติัโดยเคร่ือง GPS อีกต าแหน่ง คือต าแหน่งบนพื้นโลกซ่ึงเป็นต าแหน่ง 
ท่ีเรายืนถือเคร่ือง GPS อยู่นั้นเอง ซ่ึงความถูกตอ้งแม่นย  าของต าแหน่งก็ขึ้นกบัจ านวนดาวเทียมท่ี 
สามารถรับสัญญาณไดใ้นขณะนั้น หากมีมากกว่า 3 ดวงก็จะละเอียดมากยิง่ขึ้น และก็ขึ้นกบัเคร่ือง 
GPS ดว้ยหากเป็นเคร่ืองท่ีมีราคาแพง ก็จะมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากขึ้น 
 
2.3 Application Programming Interface3 

API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือช่องทางการเ ช่ือมต่อระหว่าง 
เวบ็ไซตห์น่ึงไปยงัอีกเวบ็ไซตห์น่ึง หรือเป็นการเช่ือมต่อระหว่างผูใ้ชง้านกบั Server หรือจากServer 
เช่ือมต่อไปหา Server ซ่ึง API น้ีเปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถ 
ส่ือสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนัไดอ้ยา่งอิสระ 
 
 

 
3
 http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/api/ 
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รูปท่ี 2.3 การท างานของ Application Programming Interface (API) 
 

โดยส่วนมากแลว้เราจะเห็น API ถูกใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายท่ีเห็นไดก้นัอยา่งชดัเจนก็ คือ 
บริการของ Amazon มี API ท่ีเปิดให้ผูท่ี้สนใจท่ีจะเป็นตวัแทนขายสินคา้หรือเจา้ของเว็บทัว่ไปได้
น าสินคา้ท่ีมีขายอยูใ่น    Amazon ไปติดไวใ้นเวบ็ไซตห์รือบลอ็คของตวัเองได ้โดยเจา้ของเวบ็ไซต์ 
หรือผูส้นใจจะไดรั้บคอมมิสชนัเม่ือมีการคลิกซ้่ือสินคา้จากเวบ็ไซต์หรือบล็อคท่ีน า API ไปติดตั้ง 
อีกบริการหน่ึงก็คือบริการของ PayPal API ซ่ึงเจา้ของเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการเพิมช่องทางการช าระเงิน 
ให้กบัลูกคา้ก็สามารถน า PayPal API ไปติดตั้งท่ีเว็บไซต์ท่ีตอ้งการได ้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 
ใหก้บัลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในเวบ็ไซตน์ัน่เอง 

นอกจากเวบ็ดา้นอีคอมเมิร์ซและยงัมีเวบ็ไซตด์า้นสังคมออนไลน์หรือ Social Network ท่ี 
น า API ไปใชง้านดว้ย เช่น Facebook หรือไม่ก็ Twitter ท่ีสามารถน ากล่องแสดงความคิดเห็นไปติด 
ในเวบ็ไซตท่ี์ตอ้งการไดด้ว้ย 

API (Application Programming Interface) ท าหน้าท่ีช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ หรือจะ 
เป็นการน าขอ้มูลต่างๆ ออกจากเวบ็ไซตห์รือจะเป็นการส่งขอ้มูลเขา้ไปก็ไดโ้ดยเจา้ของเวบ็ไซตท่ี์มี 
API จะก าหนดขอบเขตในการเขา้ถึงบริการต่างๆ ของทางเวบ็ไซต ์

ประโยชน์ของ API สามารถแบ่งออกมาไดด้งัน้ี 
1. ช่วยในการพฒันาเวบ็ไซตห์รือ Application ไดง้่ายและรวดเร็วซ่ึง API จะเป็นตวัช่วยท่ี 

             นกัพฒันาไม่ตอ้งเขา้ไปแกไ้ขชุดค าสั่งเลยท าใหส้ะดวกสบายในการใชง้าน 
      2. ช่วยใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตห์รือเจา้ของเวบ็ไซตส์ามารถสร้างฐานผูช้มเวบ็ไซตใ์หม้ากขึ้น 
      3. ท าใหผู้ใ้ชง้านเวบ็ไซตต่์างๆ ท่ีมีการติดตั้ง API ของอีกเวบ็ไซตห์น่ึง ไม่ตอ้งเขา้หนา้   
              เวบ็ไซตท่ี์เจา้ของป็น API เพียงแต่เขา้มายงัเวบ็ไซตท่ี์มีการติดตั้ง API เท่านั้นท าใหก้าร 
             รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ทัว่ถึงกนั และสะดวกในการใชง้านของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์
      4. API สามารถรับส่งขอ้มูลขา้มระบบได ้
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ในปัจจุบนัเวบ็ไซตห์ลายๆเวบ็ไซตจ์ะมีการเปิดให้ใชง้าน API ซ่ึงเราอาจจะเห็นการใชง้าน 
API ไดม้ากขึ้นโดยเฉพาะเวบ็ไซตด์า้นการติดต่อส่ือสาร Social Network และ E-commerce 
 
2.4 Google Maps4 

 

 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้จอ Google map 
 

Google Maps เป็นบริการแผนท่ีท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์มีเวบ็ไซตม์ากกวา่ 
800,000 ไซตท่ี์ใช ้Google Maps API และผูใ้ชก้ว่า 250 ลา้นคน เฉพาะบนอุปกรณ์มือถือเพียงอย่าง
เดียว Google Maps API เป็นบริการฟรีท่ีช่วยให้คุณสามารถฝัง Google Maps ในหนา้เวบ็หรือแอป 
มือถือท่ีสามารถเรียกใชไ้ดฟ้รี และโดยปกติจะใชส้ าหรับการทดสอบ การพฒันาและแอปพลิเคชนั 
ท่ีไม่แสวงหาก าไร บริการของคุณจะตอ้งไม่เสียค่าใชจ่้ายและเปิดสาหรับผูใ้ชส้าธารณะ 

Google Maps API ให้ความสามารถของระบบการก าหนดเส้นทางของ Google แก่แอป 
พลิเคชนัของคุณอยางเต็มท่่ี คุณสามารถสร้างเส้นทางการขบัขี่ การเดิน หรือการขี่จกัรยานระหวาง 
สถานท่ีต่างๆ ถึง 23แห่ง เส้นทางเหล่านั้นสามารถหลีกเล่ียงถนนท่ีเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือทาง 
ด่วน และสามารถลดเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางลงไดโ้ดยการค านวณล าดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการไป 

 
4
 https://www.google.co.th/intx/th/work/mapsearth/products/mapsapi.html 
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ยงัแต่ละสถานท่ี และยงัสามารถค านวณเวลา ท่ีใช้ในการเดินทาง และระยะทางระหว่างสถานท่ี 
ตวัอยา่งเช่น คุณอาจตอ้งการใหผู้ใ้ชส้ามารถกรองผลการคน้หาตามเวลาท่ีใชใ้นการขบัขี่ 
 
2.4 XAMPP 5 

 

 

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์โปรแกรม XAMPP 
 

Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้ าลอง web server เพื่อไวท้ดสอบ สคริปต์
หรือเว็บไซต์ในเคร่ือง โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการ
ติดตั้งและใชง้านโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีเป็น
ท่ีนิยม MySQL ฐานข้อมูล Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์ Perl  อีกทั้ งยงัมาพร้อมกับ 
OpenSSL, phpMyadmin (ระบบบริหารฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย PHP เพื่อใชเ้ช่ือมต่อไปยงัฐานขอ้มูล 
สนับส นุนฐ านข้อมู ล  MySQL และ  SQLite โปรแกรม  Xampp อยู่ ภ า ย ใ ต้ ใ บอ นุญาต
ของ  GNU General Public License  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
 https://computer2know.blogspot.com/2017/03/xampp.html 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2127-php-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2589-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-gnu.html
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2.6 Note pad++6 

 

 

รูปท่ี 2.6 สัญลกัษณ์โปรแกรม Note pad++ 
มีความสามารถในการรองรับหลากหลาย ภาษาการเขียนโปรแกรม (Programming 

Languages) มีปลัก๊อินเฉพาะทางให้เลือกดาวน์โหลดมากมาย แลว้ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ไดพ้ฒันา
โปรแกรมของตนไดอ้ย่างสบาย มีฟังก์ชันในการช่วยอ านวยความสะดวก ในการเขียนโปรแกรม 
(พฒันาโปรแกรม) อยา่งครบครัน ทั้ง C, C++, HTML, ASP, Java, Pascal, CSS ก็สามารถใชไ้ด ้

 
2.7 PHP7 

 

รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ของ PHP 

 
6
 https://software.thaiware.com/10060-Notepad-Plus-Plus-Download.html 

7
 http://phpcodemania.blogspot.com/2017/10/what-is-php.html 
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PHP ยอ่มาจากค าวา่ "Personal Home Page Tool" (ปัจจุบนัไดเ้พิ่มเติมค ายอ่ใหม่โดยรวมกบั
ตัวย่อเป็น  PHP : PHP Hypertext Preprocessor) ซ่ึงเป็นภาษาประเภท Script Language ท่ีท างาน
แบบ Server Side Script กระบวนการท างานจะท างานแบบโปรแกรมแปลค าสั่ง interpreter คือ
แปลภาษาทุกคร้ังท่ีมีคนเรียกสคริปต์ ขอ้ดีคือ ไม่ตอ้งน าไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เม่ือจะน า
โปรแกรมไปใชง้าน หรือจะอพัเดตเวอร์ชัน่ของโปรแกรม สามารถอพัโหลดขึ้นไปทบัไฟลเ์ดิมแลว้
ใช้งานได้ทนัที ขอเสียท่ีต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเม่ือมีผูใ้ช้งานเจอบั๊ก 
  ภาษา PHP จดัอยูใ่นประเภท การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming) เพราะ
เราจะเก็บโค้ดค าสั่ง หรือสคริปต์ทั้ งหมดท่ีเขียนขึ้ นมาไว้บนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีเดียว (Web 
Server)  และใหผู้ใ้ชง้าน (Client) เรียกใชง้านโปรแกรมผา่นเวบ็เบราเซอร์ต่างๆ  
 
2.8 HTML8 

 

รูปท่ี 2.8 สัญลกัษณ์ของ HTML 
 

HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใช้ในการพฒันาเว็บไซต์ โดยใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ย่อมาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผา่นลิงค ์(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็ 

 
 
 
 
 

 
8
 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.9 CSS9 

 

รูปท่ี 2.9 CSS 
CSS คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ระยะห่าง 

พื้นหลงั เส้นขอบและอ่ืน ๆ ตามท่ีตอ้งการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มีลกัษณะเป็น
ภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย  W3C เป็นภาษา
หน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

 
2.10 My SQL10 

 

 

รูปท่ี 2.10 My SQL 
MySQL คือ open source รวมกบั Oracle ใน มี function การท างานแบบ relation database 

management system (RDBMS) โดย Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในส่ือสารตัว 
MySQL น้ีสามารถท างานไดท้ั้งบน Linux, UNIX  และ Windows ซ่ึงดว้ยความหลากหลายของมนั
แลว้ แต่คนก็ยงัคงใชแ้ต่กบังาน web-based ส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงไดมี้การออกแบบ MySQL ให้
เป็นส่วนหน่ึงในระบบ open source enterprise stack หรือท่ีเราเรียกวา่ ” LAMP” 

 
9
 https://blog.sogoodweb.com/Article/Detail/79237 

10
 https://saixiii.com/what-is-mysql/ 

https://saixiii.com/what-is-unix/


บทที่ 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 
ระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์  เป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้

สามารถท าการคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ ซ่ึงสามารถเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูใ้ชใ้นการ
คน้หาดว้ยการน าเอาเทคโนโลยี Locate Based Services (LBS) มาใช้ในการระบุพิกดัต าแหน่งของ
ร้านปะยาง และสามารถสร้างเส้นทางไปยงัร้านปะยางได ้ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการคน้หาร้านปะ
ยาง โดยเม่ือท าการคน้หาระบบจะคน้หาร้านปะยางในรัศมีท่ีใกลผู้ใ้ชง้านมากท่ีสุด และยงัสามารถ
ใช ้GPS น าทางไปยงัร้านปะยางเป้าหมายได ้ท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน  

 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow Diagram) 

 3.2.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

 ปัจจุบนัการคน้หาร้านปะยางจะใชก้ารคน้หาจาก Search Engine ต่าง ๆ 
- ผูใ้ชง้านคน้หาร้านปะยาง จาก Search Engine ต่าง ๆ 

- ถา้ผูใ้ช้งานพบร้านปะยางท่ีอยู่ใกล ้ผูใ้ช้งานก็สามารถดูท่ีอยู่และเข็นรถไปตาม
ความช านาญเส้นทาง หรือ ตามแผนท่ีใน Google Map 

- ถา้ผูใ้ชง้านพบร้านปะยางท่ีอยู่ไกล ผูใ้ชง้านจะตอ้งถอดลอ้ของยางท่ีตอ้งปะ แลว้
นัง่รถโดยสารไปเพื่อปะยางตามท่ีอยูท่ี่คน้หาเจอ 

 ปัญหาของระบบงานปัจจุบัน 

- หากผูใ้ชไ้ม่มีความช านาญเส้นทาง การคน้หาร้านปะยางท่ีใกลท่ี้สุดเป็นเร่ืองยาก 
เพราะไม่รู้สถานท่ีแน่ชดั ไม่สามารถระบุสถานท่ีไดช้ดัเจนท าใหค้น้หาไม่เจอ 

- ค่อนขา้งเสียเวลาในการคน้หาร้านปะยาง 

- ร้านปะยางท่ีใกลท่ี้สุด แต่อาจจะคน้หาผา่น Search Engine ไม่พบ 
  

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

- ลดปัญหาการคน้หาโดยการใชเ้ทคโนโลย ีLocate Based Services (LBS) 

- เจา้ของร้านปะยางสามารถ เพิ่มร้านปะยางของตนเอง และยงัสามารถปักหมุด
ร้านของตนเองได ้เพื่อใชใ้นการน าทางผูใ้ชง้านมายงัร้าน 
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 ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
 

 3.2.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
 ระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ เป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ดว้ย

การน าเอาเทคโนโลยี Locate Based Services (LBS) มาใชใ้นการระบุพิกดัต าแหน่งของร้านปะยาง 
และสามารถสร้างเส้นทางด าเนินไปยงัร้านปะยางได้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในการคน้หาร้านปะยาง
ได ้และในส่วนการใชง้านของเจา้ของร้านยงัสามารถเพิ่มร้านปะยางของตนเองไวไ้ดใ้นระบบ ทั้งน้ี
ยงัสามารถปักหมุดร้านของตนเองเพื่อใชส้ าหรับน าทางใหก้บัผุใ้ชง้านท่ีตอ้งการรับบริการอีกดว้ย  
 

 ในส่วนของระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ส่วนของผูดู้แลระบบ จะท าการจดัการขอ้มูลเจา้ของร้าน และ ขอ้มูลร้านปะยาง
ทั้งหมด 

2. ส่วนของเจา้ของร้าน จะท าการจดัการขอ้มูลร้านปะยาง เฉพาะของตวัเองเท่านั้น 
3. ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป จะท าการเรียกดูขอ้มูลร้านปะยางเท่านั้น 
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 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 
 

 
 

รูปท่ี 3.2  Work Flow Diagram ของระบบระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ 
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3.3 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram    
 

 

 
รูปท่ี 3.3 Use case Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ 
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3.4 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 
  

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียด Use Case :Register 
Use Case Name Register 
Use Case ID UC01 
Brief Descriptions สมคัรสมาชิก 
Primary Actors Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions กรอกขอ้มูลลงทะเบียนใหค้รบถว้น 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านคลิกปุ่ ม Register 
2. ระบบจะแสดงหนา้ส าหรับป้อน ขอ้มูลเพื่อ Register 
3. Register ส าเร็จ 

Post Conditions เจา้ของร้านสามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัต่าง ๆ ของระบบได ้ 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียด Use Case : Login 

Use Case Name Login 
Use Case ID UC02 
Brief Descriptions เขา้สู่ระบบ 
Primary Actors Admin, Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions กรอกขอ้มูล User Name , Password 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบ และเจา้ของร้าน เลือกเมนู เขา้สู่ระบบ 
2. กรอก User Name และ Password 
3. สามารถเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 
 

Post Conditions สามารถเขา้จดัการขอ้มูลหลงัจาก Login ได ้
Alternative Flows - 

 



20 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียด Use Case : ManageMainData 

Use Case Name ManageMainData 
Use Case ID UC03 
Brief Descriptions จดัการขอ้มูลหลกั 
Primary Actors Admin, Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบ และเจา้ของร้านเลือก ManageMainData 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีสามารถจดัการได ้
3. จดัการขอ้มูลโดยสามารถ เพิ่มแกไ้ข ลบ ตามระดบัสิทธ์ิของแต่ละบญัชีผูใ้ช้ 

Post Conditions ผูดู้แลระบบ และเจา้ของร้าน ไดรั้บผลจากการ เพิ่ม แกไ้ข หรือ ลบ 
ManageMainData 

Alternative Flows - 
  

ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียด Use Case : ManageProfile 

Use Case Name ManageProfile 
Use Case ID UC04 
Brief Descriptions จดัการโปรไฟล ์
Primary Actors Admin , Owner 
Secondary Actors  
Preconditions ตอ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือ Admin, Owner เลือก ManageProfile 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีสามารถจดัการได ้
3. จดัการขอ้มูลโดยสามารถ เพิ่ม แกไ้ข ลบ ตามระดบัสิทธ์ิของแต่ละบญัชี 

Post Conditions ผูดู้แลระบบ และเจา้ของร้าน ไดรั้บผลจากการ เพิ่ม แกไ้ข หรือ ลบ 
ManageProfile 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียด Use Case : Search 

Use Case Name Search 
Use Case ID UC05 
Brief Descriptions คน้หา 
Primary Actors Admin, Owner 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบ และเจา้ของร้าน เลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการ Search 
2. ระบบจะแสดงผลลพัธ์จากการคน้หาขอ้มูล 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 

 
ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียด Use Case : View 

Use Case Name View 
Use Case ID UC06 
Brief Descriptions ผูใ้ชจ้ะสามารถดูเส้นทางและร้านปะยางทั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นรูปแบบ 

Mark บน Google Maps 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions - 
Main Flow :  

1. ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั 
2. ผูใ้ชจ้ะเห็นร้านปะยางทั้งหมดแสดงอยูใ่นรูปแบบ Mark บน Google Maps 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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3.5 Sequence Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram: Register 

 

 
รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram: Login 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram: ManageMainData 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram: ManageProfile 

 

 
รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram: Search 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram: view 

 
 
3.6 Class Diagram 
 

 
รูปท่ี 3.10 Class Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์ 
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3.7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.11 Entity Relationship Diagram ของระบบคน้หาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค ์



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)  
 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็นวิ ธีการสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ของข้อมูลลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบของตารางโดยผา่นส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้
MySQL เป็นตวัก าหนด และการจดัการใชฐ้านขอ้มูลรายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดของ Table admin 
Table Name : admin 

Attibute Type Attribute Domain Description 
admin_id int(4)  เลขประจ าตวัผูดู้แลระบบ 
admin_name varchar(50)  ช่ือผูดู้แลระบบ 
admin_username varchar(10)  ช่ือรหสัผูดู้แลระบบ 
admin_password varchar(10)  รหสัผา่นผูดู้แลระบบ 
admin_status enum(‘Yes’,’No’)  สถานะผูดู้แลระบบ 
Primary Key : admin_id 
Foreign Key :  -         Reference :   - 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงรายละเอียดของ Table owner 
Table Name : owner 

Attibute Type Attribute Domain Description 
Owner_id varchar(7)   เลขประจ าตวัเจา้ของร้าน 
Owner_name varchar(20)  ช่ือเจา้ของร้าน 
Owner_lastname varchar(20)  นามสกุลเจา้ของร้าน 
Owner_moblie varchar(10)  เบอร์โทรศพัทเ์จา้ของร้าน 
Owner_username varchar(10)  ช่ือรหสัเจา้ของร้าน 
Owner_password varchar(10)  รหสัผา่นเจา้ของร้าน 
Owner_status enum(‘lock’,’ 

unlock’) 
 สถานะเจา้ของร้าน 

Primary Key : Owner _id 
Foreign Key :   -        Reference :    - 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายละเอียดของ Table store 

Table Name : store 
Attibute Type Attribute Domain Description 

Store_id varchar(20)  เลขประจ าตวัร้าน 
Owner_id varchar(20)  เลขประจ าตวัเจา้ของร้าน 
Store_name varchar(20)  ช่ือร้าน 
Store_address varchar(20)  ท่ีอยูร้่าน 
Store_latitude varchar(20)  พิกดัร้านแลตติจูด 
Store_longtitude varchar(20)  พิกดัร้านลองติจูด 
Store_moblie varchar(20)  เบอร์มือถือร้าน 
Store_telphone varchar(20)  เบอร์โทรร้าน 
Store_description varchar(20)  รายละเอียดร้าน 
Store_open time  เวลาเปิดร้าน 
Store_close time  เวลาปิดร้าน 
Store_open24 enum(‘Yes’,’No’)  บริการ 24 ช.ม. 
Store_close_service enum(‘Yes’,’No’)  สถานะท าการร้าน 
Store_approve enum(‘Yes’,’No’)  สถานะอนุมติัร้าน 
Store_status enum(‘lock’,’ unlock’)  สถานะร้าน 
Del_flag enum(‘Y’,’N’)   
Primary Key : Store_id 
Foreign Key : Owner_id       Reference : owner 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของ Table image 

Table Name : admin 
Attibute Type Attribute Domain Description 

image_id   เลขประจ าตวัรูปภาพ 
store_id varchar(50)  เลขประจ าตวัร้าน 
image_path   ท่ีอยูรู่ปภาพ 
Primary Key : image_id 
Foreign Key :  Store_id         Reference : Store 

 
4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)  
 ในการออกแบบการแสดงขอ้มูลของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

 - ส่วนของผูดู้แลระบบ  
 - ส่วนของร้านคา้ 
 - ส่วนของผูใ้ชท้ัว่ไป 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงแผนท่ีเพื่อคน้หาร้านปะยาง 
 จากรูปท่ี 4.1 ผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดร้านปะยาง และใชร้ะบบ GPS น าทางไปยงัร้านคา้ท่ี
ผูใ้ชเ้ลือกได ้โดยในรายละเอียดจะแสดง ช่ือร้านคา้ เบอร์โทรศพัท ์เวลา เปิด-ปิด ราคา โดยหมุดใน
แผนท่ีสีแดงหมายถึงร้านปิดอยู ่ณ เวลานั้น หมุดสีเขียว หมายถึงร้านก าลงัเปิดท าการ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ส าหรับลงช่ือเขา้สู่ระบบ 
 จากรูปท่ี 4.2 ผูดู้แล และร้านคา้สามารถกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และรหัสผ่านเพื่อท าการเขา้สู่
ระบบ หรือคลิกลงทะเบียนสมคัรสมาชิกได ้ 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้สมคัรสมาชิกส าหรับร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.3 ร้านคา้สามารถสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้สู่ระบบ ประกอบดว้ย ช่ือ นามสกุล เบอร์
โทรศพัท ์ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่น จากนั้นคลิกปุ่ ม “สมคัรสมาชิก” 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จดัการร้านคา้ (ส าหรับผูดู้แลระบบ) 
 จากรูปท่ี 4.4 ผูดู้แลระบบสามารถดูรายช่ือเจา้ของร้านท่ีมีในระบบได้ โดยระบบจะแสดง 
รหสัเจา้ของร้าน ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์สถานะเจา้ของร้าน และปุ่ มแกไ้ขขอ้มูล 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้แกไ้ขหรือระงบัการใชง้านเจา้ของร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.5 ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขหรือระงบัการให้บริการของร้านคา้  โดยสามารถ
แกไ้ข เบอร์โทรศพัท ์ช่ือ นามสกุล และสถานะเจา้ของร้าน 
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รูปท่ี 4.6 หนา้รายการจ านวนร้านคา้ของเจา้ของร้าน 
 จากรูปท่ี 4.6 ผูดู้แลระบบสามารถสามรถดูรายช่ือร้านของเจา้ของแต่ละร้านได้ 
 

รูปท่ี 4.7 หนา้อนุมติัร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.7 ผูดู้แลระบบสามารถดูร้านคา้ท่ีปักหมุดมาใหม่ได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้ขอ้มูลเจา้ของร้าน 
 จากรูปท่ี 4.8 เจา้ของร้านสามารถดูรายละเอียดของร้านตนเองได ้
 

รูปท่ี 4.9 หนา้แกไ้ขขอ้มูลเจา้ของร้าน 
 จากรูปท่ี 4.9 เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าตนเองได้ โดยสามารถแก้ไขช่ือ 
นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์และรหสัผา่น 
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รูปท่ี 4.10 หนา้รายช่ือร้านคา้ทั้งหมดของเจา้ของร้าน 
 จากรูปท่ี 4.10 เจา้ของร้านสามารถดูรายช่ือร้านคา้ของตนเองได ้
 

รูปท่ี 4.11 หนา้การเพิ่มต าแหน่งและรายละเอียดของร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.11 เจา้ของร้านสามารถสามาเพิ่มร้านคา้และปักหมุดร้านคา้ของตวัเองได ้โดย
สามารถใส่รายละเอียด ดงัน้ี ช่ือร้าน ท่ีตั้งร้าน เบอร์โทรศพัท ์เบอร์ร้าน เวลาเปิด-ปิด ราคา และปัก
หมุดต าแหน่งของร้านคา้ลงบนแผนท่ี 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แกไ้ขขอ้มูลร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.12 เจา้ของร้านสามารถแกไ้ขขอ้มูลร้านคา้ตนเองได ้
 

รูปท่ี 4.13 หนา้ลบขอ้มูลร้านคา้ 
 จากรูปท่ี 4.13 เจา้ของร้านสามารถลบขอ้มูลปักหมุดและลบร้านคา้ออกจากแผนท่ีได ้
 



บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

จากการพฒันาระบบค้นหาเส้นทางร้านปะยางมอเตอร์ไซค์สามารถพฒันาได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์โดยระบบไดน้ าเทคโนโลย ีLocation Based Service (LBS) เป็นระบบท่ีช่วยใหผู้ท่ี้เกิด
ปัญหาฉุกเฉินยางแตกเกิดความสะดวกในการคน้หาและเดินทางไปยงัร้านท่ีใกลแ้ละเหมาะสมท่ีสุด 
ดังนั้ นระบบสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วด้วยโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตท่ีมีอุปกรณ์รับ
สัญญาณ ผา่นระบบ ผูดู้แลระบบในการจดัการตรวจสอบยนืยนัอนุมติัร้านและขอ้มูลหลกัอ่ืน ๆ ท่ีใช้
ในระบบ ส่วนท่ี 2 ส าหรับผูใ้ช้ทัว่ไปสามารถหาร้านซ่อมสามารถแสดงเส้นทางไปยงัร้านซ่อมท่ี
เลือก และส่วนท่ี 3 ส าหรับร้านปะยางสามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลร้านซ่อมได ้

 
5.2 ข้อดีของระบบ 
 5.2.1 ท าใหส้ะดวกต่อการคน้หาร้านเวลาฉุกเฉิน 
 5.2.2 ท าใหผู้ใ้ชส้ะดวกในการเลือกสถานท่ี เช่น ผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะเดินทาง ไป   
                       หาร้านปะยางในบริเวณท่ีใกล ้ 
 5.2.3 ทราบเส้นทางท่ีจะไปยงัจุดหมาย ไม่ตอ้งกงัวลการออกนอกเส้นทาง 
 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   
 5.1.3.1 ระบบ GPS จะเสถียร ขึ้นอยูก่บัระบบ GPS ของมือถือผูใ้ช ้ 
 5.1.3.2 ระบบไม่สามารถใชง้านไดถ้า้ไม่มีการเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ   

เพื่อประสิทธิภาพในการท างานและท าใหร้ะบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นควรมีการพฒันา  
5.3.1 ควรพฒันานาระบบ Social เพื่อใหเ้กิด Community ผา่นจากระบบน้ีได ้ 
5.3.2 เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดส้ะดวกเพิ่มมากยิง่ขึ้นควรเพิ่มการพฒันา Application   
         บนระบบปฏิบติัการ อ่ืน ๆ เช่น iOS, android 
5.3.3 ควรมีการพฒันาใหมี้รายละเอียดสินคา้ช้ินอ่ืน ๆ จากในร้านคา้ 
5.3.4 ควรมีการพฒันาใหมี้รายละเอียดโปรโมชนัเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกคา้ และร้านคา้ 
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