บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีแนวโน้มกำรเติบโตของธุ รกิจร้ำนอำหำรและภัตตำคำร เพิ่มมำกขึ้น
กว่ำในอดีตและมีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จำกข้อมูลสถิติธุรกิจร้ำนอำหำรและภัตตำคำร ของ
กรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ำ ระบุ ว่ ำ ในเดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์ 2559 มี จ ำนวนกำรจดทะเบี ย นจัด ตั้ง ธุ ร กิ จ
ร้ำนอำหำรและภัตตำคำร เป็ นจำนวน 130 รำย เพิ่มขึ้นจำกเดือนมกรำคม 2559 ที่มีจำนวน 121 รำย คิด
เป็ นร้อยละ 7 และเพิ่มขึ้นจำกช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2558 ซึ่ งมีจำนวน 102 รำย หรื อคิดเป็ นร้อยละ 27
และมีจำนวนนิติบุคคลคงอยูท่ ี่จดทะเบียนรวมทั้งสิ้ น 11,020 รำย (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ, 2559) จำก
สถิติดงั กล่ำวนี้ จะสังเกตได้ว่ำสถิติกำรเติบโตของธุ รกิจร้ำนอำหำรและภัตตำคำร มีจำนวนที่เพิ่มมำก
ขึ้น มีร้ำนอำหำรใหม่ก่อตั้งขึ้นเป็ นจำนวนมำก ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ มีกำรแข่งขันสู งทั้งในเรื่ องทำเล
ที่ต้ งั บรรยำกำศภำยในและภำยนอกร้ ำน ควำมแตกต่ำงของอำหำรและบริ กำร หรื อแม้กระทัง่ กำร
จัดกำรส่ งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ เพื่อเรี ยกควำมสนใจจำกผูบ้ ริ โภค ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มตัวเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้มี โ อกำสในกำรเลื อกใช้บริ ก ำรร้ ำนอำหำรเพิ่ มมำกขึ้ น ท ำให้ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งมี แ หล่ งข้อ มู ล หรื อ
ช่องทำงในกำรค้นหำร้ำนอำหำรเพื่อให้ได้ร้ำนเหมำะสมกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมำกที่สุด
ถึงแม้ในปั จจุบนั จะมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลอยูม่ ำกมำย ผูบ้ ริ โภคสำมำรถค้นหำร้ำนอำหำร
ได้ท้ งั ทำงหนังสื อ นิตยสำรอำหำร หรื อเว็บไซต์ทำงอินเทอร์เน็ต แต่ยงั ขำดแหล่งข้อมูลหรื อช่องทำงที่
รวบรวมรำยชื่อร้ำนอำหำรเหล่ำนั้นไว้ในที่ใดที่หนึ่ง และขำดระบบกำรนำทำงจำกพิกดั ที่ผบู ้ ริ โภคทำ
กำรค้น หำไปยัง พิ กัด ที่ ต้ ัง ของร้ ำ นอำหำรที่ ต ้อ งกำร ซึ่ งท ำให้ เ กิ ด ควำมไม่ ส ะดวกในกำรค้น หำ
ร้ำนอำหำร และไม่ทรำบระยะทำงหรื อระยะเวลำที่แน่ ชดั ในกำรเดินทำงไปยังร้ำนอำหำร และจำก
ควำมเจริ ญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีของสมำร์ ทโฟนทั้งควำมเร็ วของกำรให้บริ กำรอินเทอร์ เน็ตที่มี
ควำมเร็ วมำกขึ้น สำมำรถใช้งำนอินเทอร์ เน็ตได้เกือบทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ กำรบอกตำแหน่งพิกดั ที่ต้ งั
ของสถำนที่ต่ำงๆ รวมถึงตำแหน่ งพิกดั ที่อยู่ของผูใ้ ช้สมำร์ ทโฟนที่มีควำมแม่นยำสู งขึ้น ทำให้กำร
ค้นหำร้ ำนอำหำรสำมำรถเข้ำถึ งแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ วและถูกต้องแม่นยำ สำมำรถค้นหำ
ร้ำนอำหำรได้ตลอดเวลำ ช่องทำงสำหรับกำรเข้ำถึงข้อมูลของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จึงอยู่ที่สมำร์ ทโฟน
เป็ นหลัก ซึ่งจะทำให้ง่ำยต่อกำรใช้แอปพลิเคชันในกำรค้นหำร้ำนอำหำรผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน
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ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำจึงเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชันสำหรับค้นหำและ
นำทำงไปยัง ร้ ำนอำหำร ซึ่ งจะช่ วยทำให้กำรค้นหำร้ ำนอำหำรมี ควำมสะดวกรวดเร็ วมำกขึ้น โดย
โครงสร้ำงของระบบจะเป็ นแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ ผูใ้ ช้ งำนทัว่ ไปสำมำรถ
ค้นหำร้ำนอำหำรต่ำงๆ ได้ตำมหมวดหมู่ของร้ำนอำหำรที่ผใู ้ ช้งำนต้องกำร สำมำรถบอกรำยละเอียด
ตำแหน่งที่ต้ งั ของร้ำนอำหำร และมีระบบนำทำงจำกพิกดั ที่อยู่ของผูใ้ ช้งำนในขณะที่ทำกำรค้นหำไป
ยังพิกดั ที่ต้ งั ของร้ำนอำหำร ทำให้ผใู ้ ช้งำนสำมำรถคำนวณระยะทำงและระยะเวลำในกำรเดินทำงได้
รวมถึงกำรอ่ำนหรื อแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร้ำนอำหำร กำรให้คะแนนกำรบริ กำรของร้ำนอำหำร
ซึ่งเป็ นกำรช่วยให้ผใู ้ ช้งำนสำมำรถตัดสิ นใจเลือกใช้บริ กำรร้ำนอำหำรได้ง่ำยและสะดวกยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่ อ ออกแบบและพัฒ นำแอปพลิ เ คชั น ค้น หำร้ ำ นอำหำรและน ำทำงบนสมำร์ ท โฟนที่ ใ ช้
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์
เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลระบบค้นหำและนำทำงของร้ำนอำหำร
เพื่อเพิม่ ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรสำหรับผูท้ ี่สนใจค้นหำร้ำนอำหำร

กลุ่มเป้ำหมำย
ผูท้ ี่มีควำมสนใจในกำรค้นหำร้ำนอำหำรในช่วงอำยุ 18-60 ปี
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติทวั่ ไปของแอปพลิเคชันค้นหำร้ำนอำหำรและนำทำง มีควำมสำมำรถดังนี้
1.1 ส่ วนของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ สำหรั บผูใ้ ช้งำนที่เป็ นสมำชิ ก
สำมำรถใช้งำนได้ดงั นี้
1.1.1 กำรจัดกำรข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้งำนและรหัสผ่ำน สำมำรถแก้ไขข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้งำนและ
รหัสผ่ำนที่ใช้ในกำรเข้ำสู่ ระบบของตนเอง
1.1.2 กำรค้นหำร้ำนอำหำรแบ่งตำมหมวดหมู่ร้ำนอำหำร และค้นหำร้ำนอำหำรในเขต
พื้นที่ที่ตอ้ งกำรค้นหำ
1.1.3 กำรเข้ำถึงข้อมูลรำยละเอียดร้ำนอำหำรและพิกดั ตำแหน่งที่ต้ งั ของร้ำนอำหำร
1.1.4 กำรเข้ำถึงระบบนำทำงของแอปพลิเคชัน
1.1.5 กำรให้คะแนนและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร้ำนอำหำร
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2.

1.2 ส่ วนของเว็บไซต์สำหรับเจ้ำของร้ำนอำหำรสำมำรถใช้งำนได้ดงั นี้
1.2.1 กำรจัดกำรข้อมูลร้ำนอำหำร สำมำรถเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลร้ำนอำหำรของตนเอง
1.3 ส่ วนของเว็บไซต์สำหรับผูด้ ูแลระบบสำมำรถใช้งำนได้ดงั นี้
1.3.1 กำรจัด กำรข้อมู ล ร้ ำนอำหำรและข้อมู ลสมำชิ ก สำมำรถเพิ่มหรื อ แก้ไ ขข้อ มู ล
ร้ำนอำหำรและเปลี่ยนสถำนะของสมำชิก
1.3.2 กำรกำหนดตำแหน่งที่ต้ งั ของร้ำนอำหำร
1.3.3 กำรกำหนดสิ ทธิ์กำรใช้งำนระบบ
1.3.4 กำรเรี ยกดูรำยงำนคะแนนของร้ำนอำหำรเพื่อประเมินควำมนิยมของร้ำนอำหำร
คุณสมบัติฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้งำนแอปพลิเคชัน (ส่ วนของโทรศัพท์มือถือ)
2.1.1 CPU 1 GHz หรื อสู งกว่ำ
2.1.2 Hard Disk 60 MB หรื อมำกกว่ำ
2.1.3 RAM 2 GB หรื อมำกกว่ำ
2.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้งำนเว็บไซต์
2.2.1 CPU Intel Pentium G3258 3.2 Ghz หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk 500 MB หรื อมำกกว่ำ
2.2.3 RAM 1 GB หรื อมำกกว่ำ
2.3 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำแอปพลิเคชัน (ส่ วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์)
2.3.1 CPU Intel® Core™ i5-3230M @2.60GHz
2.3.2 Hard Disk 500 GB หรื อมำกกว่ำ
2.3.3 RAM 4 GB.
2.3.4 VGA GTX750
2.4 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำแอปพลิเคชัน (ส่ วนของโทรศัพท์มือถือ)
2.4.1 CPU 1.2 GHz หรื อสู งกว่ำ
2.4.2 Hard Disk 60 MB หรื อมำกกว่ำ
2.4.3 RAM 2 GB หรื อมำกกว่ำ
2.5 ฮำร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์
2.5.1 CPU Intel Xeon E3-1230v2, 3.3 GHz
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3.

2.5.2 Chipset Intel C216 Express Workstation
2.5.3 RAM 4GB DDR3 1600MHz with ECC
2.5.4 Hard Disk 500 GB WD RE4, Server Grade, 7200 RPM
2.5.5 Graphic FirePro 4900, 1 GB DDR3
2.5.6 Dual Gigabit LAN BCM57781
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้งำนแอปพลิเคชัน (ส่ วนของโทรศัพท์มือถือ)
3.1.1 Android 4.4 Kitkat หรื อสู งกว่ำ
3.1.2 แอปพลิเคชันค้นหำร้ำนอำหำรและนำทำง
3.2 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้งำนเว็บไซต์
3.2.1 Microsoft Window 7 Professional 64 bit หรื อ 32 bit
3.2.2 Google Chrome/ Firefox/ Opera หรื อ Internet Explorer version 10 ขึ้นไป
3.3 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำแอปพลิเคชัน (ส่ วนของเครื่ องคอมพิวเตอร์)
3.3.1 Microsoft Windows 10
3.3.2 Microsoft SQL Server 2012
3.3.3 Microsoft SQL Server Management Studio Release 16.5.3
3.3.4 Microsoft Visual Studio 2017
3.3.5 Microsoft Azure SDK for .NET - 2.9
3.3.6 PhoneGap 0.4.5
3.3.7 Cordova CLI 7.0
3.4 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำแอปพลิเคชัน (ส่ วนของโทรศัพท์มือถือ)
3.4.1 Android 4.4 Kitkat หรื อสู งกว่ำ
3.4.2 แอปพลิเคชันค้นหำร้ำนอำหำรและนำทำง
3.5 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.5.1 Microsoft Window Server 2010 R2 64 bit หรื อ 32 bit
3.5.2 Internet Information Server (IIS) version 7.0
3.5.3 Microsoft .NET Framework 4.5
3.5.4 Microsoft SQL Server 2012
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรออกแบบและพัฒนำแอปพลิเคชันค้นหำร้ำนอำหำรและนำทำงภำยในกรุ งเทพมหำนคร
บนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ มีกำรวำงแผนขั้นตอนกำรดำเนินโครงงำนดังนี้
1. วำงแผนแนวทำงกำรดำเนิ น โครงงำนทั้งหมด โดยแบ่งหน้ำที่ออกเป็ นส่ วนต่ำงๆ ให้
สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับผิดชอบตำมหน้ำที่ของตนเอง
2. รวบรวมข้อมูล เกี่ ยวกับร้ ำนอำหำร กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยของโครงงำน
รวบรวมควำมคิดเห็นของสมำชิกในกลุ่มและรวบรวมข้อมูลด้ำนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษำโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรทำแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์อย่ำง
ละเอียด เรี ยนรู ้เนื้อหำและเทคนิคต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
4. ออกแบบฐำนข้อมูล ออกแบบหน้ำจอแอปพลิเคชัน ออกแบบหน้ำจอเว็บไซต์
5. ทำกำรเขียนโปรแกรมในส่ วนต่ำงๆ ของระบบ
5.1 ส่ วนของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์สำหรับผูใ้ ช้งำน
5.2 ส่ วนของเว็บไซต์สำหรับผูด้ ูแลระบบ
6. ทดสอบโปรแกรมเพื่อ หำข้อผิด พลำดที่ เ กิ ด ขึ้ น หำกพบข้อผิด พลำดให้ทำกำรแก้ไข
ปัญหำ แล้วทำกำรทดสอบโปรแกรมใหม่อีกครั้ง
7. ติดตั้งระบบทั้งหมดบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบออนไลน์
8. จัดทำเอกสำรคู่มือของระบบ เพื่อให้ผดู ้ ูแลระบบได้เข้ำใจถึงรำยละเอียดของระบบงำน
9. นำเสนอโครงงำนที่เสร็ จสมบูรณ์ อธิบำยขั้นตอนกำรทำงำนแต่ละเมนูของแอปพลิเคชัน
และเว็บไซต์เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนของแอปพลิเคชันมำกที่สุด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

ช่วยให้กำรค้นหำร้ำนอำหำรมีควำมสะดวกรวดเร็ วและแม่นยำมำกขึ้น
ช่วยสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั ระบบค้นหำร้ำนอำหำร
ทำให้มีช่องทำงในกำรค้นหำร้ำนอำหำรเพิ่มมำกขึ้น

