บทที่1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยสยาม เป็ นสถาบันการศึกษาเอกชนตั้งอยูย่ า่ นฝั่งธนบุรี ติดถนนเพชรเกษม โดย
ภายในมหาวิท ยาลัย สยามประกอบด้วย ตึ ก และอาคารเรี ย นมากกว่า 22 อาคาร และหน่ วยงาน
สนับสนุน เช่น สานักทะเบียนและวัดผล หอสมุดกลาง ฝ่ ายแนะแนว ซึ่งกระจายกันตั้งอยูต่ ามอาคาร
ต่างๆ แต่จากปั ญหาและความไม่สะดวกที่นกั ศึกษาหรื อผูท้ ี่มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยประสบ คือ
การค้นหาอาคารหรื อหน่วยงานต่างๆ ไม่พบ เนื่ องจากหมายเลขลาดับอาคารไม่ได้เรี ยงลาดับตั้งแต่
อาคารด้ า นหน้ า มหาวิ ท ยาลัย เป็ นต้ น มา และบางอาคารไม่ มี ชื่ อ ก ากับ ส่ ว นแผนที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเป็ นภาพนิ่งมุมสู ง ซึ่ งสังเกตยาก ว่าอาคารนั้นๆ อยู่ ณ ที่ใด
กูเกิลสตรี ทวิว (Google Street View) เป็ นเทคโนโลยีที่ประยุกต์เอาเทคโนโลยี กูเกิลแผนที่
(Google Map) และกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) ที่ให้มุมมองแบบพาโนรามาจากตาแหน่งต่างๆ ของ
ถนนหลายแห่งบนพื้นโลก ที่เป็ นภาพจากถนนจริ ง และมีมุมมอง 360 องศา โดย ณ ปัจจุบนั มีขอ้ มูล
สตรี ทวิวของถนนหรื อสถานที่ในประเทศไทยเกือบทัว่ ประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะในกรุ งเทพฯ มี
สตรี ทวิวถึงในตรอกหรื อซอย แต่สาหรับในภายมหาวิทยาลัยสยามซึ่ งเป็ นสถานที่เอกชน ยัง ไม่มี
สตรี ทวิวแสดงเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสยาม
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้ทาการประยุกต์เทคโนโลยีกูเกิ ลสตรี ทวิวกับการแสดงภาพ
เส้นทางการเดิ นทางภายในมหาวิทยาลัยสยามที่เป็ นภาพถนนเส้นทางและอาคารจริ ง เพื่อให้ง่าย
และสะดวกสาหรั บนักศึ กษาและผูท้ ี่ มาติ ดต่ อกับทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถเข้าถึ ง สตรี ทวิว
มหาวิทยาลัยสยาม (Siam University Street View) ได้จากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ทาให้สามารถใช้
งานโปรแกรมบนอุปกรณ์ได้ทุกแพลทฟอร์ม
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1.2 วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบสตรี ทวิวมหาวิทยาสายาม สาหรับแสดงเส้นทางจริ งภายใน
มหาวิทยาลัยสยามในรู ปแบบพาโนรามาและมีมุมมอง 360 องศา
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
1.3.1 ใช้สถาปั ตยกรรมเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application Architecture)
1.3.2 แสดงภาพถนน สถานที่ อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสยาม เป็ นแบบพาโนรามา
และมีมุมมอง 360 องศา
1.3.3 มีลูกศรนาทางและชี้ตาแหน่งของอาคาร
1.3.4 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.4.1 ผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
1.3.4.1.1 สามารถจัดการข้อมูลหลักได้ ดังนี้
1.3.4.1.1.1 สามารถจัดการรู ปถนนและอาคารสถานที่ โดย
1.3.4.1.1.1.1สามารถจัดการเพิ่มหรื อแก้ไขรู ปถนนได้
1.3.4.1.1.1.2 สามารถจัดการเพิ่มหรื อแก้ไขข้อมูลอาคารสถานที่
ได้
1.3.4.1.1.2 สามารถจัดการพิกดั ละติจูดและลองจิจูดของอาคารต่างๆ ได้
1.3.4.2 กลุ่มผูใ้ ช้ (User)
1.3.4.2.1 ผูใ้ ช้สามารถดูเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสยามในรู ปแบบพาโนรามามี
มุมมอง 360 องศา
1.3.4.2.2 ผูใ้ ช้สามารถค้นหาเส้นทางและสามารถดูรายละเอียดหน่วยงานและ
สถานที่ต่างๆได้
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ผูใ้ ช้ได้รับความสะดวกในการค้นหาและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยสยาม
1.4.2 มหาวิทยาลัยสยามมีระบบสตรี ทวิวเป็ นของตนเอง
1.4.3 เพิ่มภาพลักษณ์ให้กบั มหาวิทยาลัยสยาม
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1.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนิ นภาคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษำระบบเบือ้ งต้ น (Preliminary Study)
1.5.1.1 ศึกษาหลักการทางานของกูเกิลสตรี ทวิว
1.5.1.2 ศึกษาการประยุกต์ใช้ Google Maps API
1.5.1.3 สอบถามความต้องการและฟังก์ชนั่ ที่ควรจะมีจากกลุ่มผูใ้ ช้ ได้แก่ อาจารย์
นักศึกษา และผูท้ ี่ตอ้ งการมาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยสยาม
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบ (System Analaysis)
น าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ม าท าการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ฟั ง ก์ ชั่น การท างานของ
โปรแกรม และมี เทคโนโลยีห รื อ เครื่ อ งมื อ ใดบ้า งที่ ส ามารถนามาประยุก ต์ใ ช้ไ ด้ โดย
นาเสนอผ่า นแผนภาพต่ า งๆ ประกอบด้วย Use Case Diagram, Sequence Diagram, Data
Flow Diagram ,Entity Relationship Diagram เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ระบบต่อไป
3.5.1 ออกแบบระแบบ (System Design)
ทาการออกแบบตามแนวทางที่ได้ทาการวิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดย
แบ่งการออกแบบเป็ น
1.5.3.1 ออกแบบโครงสร้างของระบบทั้งฝั่งของผูใ้ ช้หรื อไคลเอนน์ (Client)
และเครื่ องแม่ข่าย (Server) ในส่ วนของบริ การที่จะมีให้และการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ
1.5.3.2 ออกแบบการถ่ายภาพเพื่อนามาทาเป็ นภาพพาโนรามาจากอุปกรณ์และ
เครื่ องมือที่มีอยู่
1.5.3.3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้ในระบบ โดยจะเป็ นฐานข้อมูล
(DataBass) สาหรับเก็บข้อมูลรายละเอียดตาแหน่งพิกดั และอาคารสถานที่
1.5.3.4 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design) จะคานึงถึงการใช้
งานบน Web Application เป็ นหลัก เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานได้ บ นทุ ก
แพลตฟอร์ม
3.5.1 พัฒนำระบบ (System Development)
ทาการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ต้ งั แต่การเตรี ยมวัตถุ ดิบ รู ปภาพ ข้อมูล
เพื่อนามาสร้ างเป็ นภาพพาโนรามาและฐานข้อมูลจากนั้นทาการจัดสร้ างฐานข้อมูลด้วย
My SQL และเขียนชุ ดคาสั่งด้วย ภาษา PHP และภาษาสคริ ปต์ต่างๆ และทาการเชื่ อมต่อ
Google Street View API
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1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบควบคู่กบั การพัฒนาระบบ เมื่อพบข้อผิดพลาด
ได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รวมถึงให้ผอู ้ ื่นได้ทดลองใช้งาน
ด้วย เพื่อให้ได้ ข้อเสนอแนะต่างๆแล้วทาการปรับปรุ งแก้ไขระบบ
3.5.1 จัดทำเอกสำรประกอบภำคนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารเพื่ออธิบายรายละเอียดของระบบ และการใช้งานระบบ
1.6 แผนและระยะเวลาการดาเนินภาคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาการดาเนินภาคนิพนธ์
ขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน
1. การศึกษาระบบ
เบื้องต้นและศึกษา
ความเป็ นได้
2. การรวบรวม
ข้อมูลและ
วิเคราะห์ระบบ
3. การออกแบบ
ระบบ
4. การพัฒนา
ระบบ
5. การทดสอบ
ระบบ
6. การจัดทา
เอกสารประกอบ
ภาคนิพนธ์
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 Notebook core i7 64bit RAM 8 GBVGA NVIDIA GEFORCE 635M
1.7.1.2 กล้อง Sony SLT-A33Y
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการWindow 7
1.7.2.2 Adobe Dreamweaver CS5
1.7.2.3 Adobe Photoshop CS5
1.7.2.4 Browser Google Chrome, FireFox
1.7.2.5 Panorama 360 Camera
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 เครื่ องแม่ข่าย (Server)
1.8.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1.1 Server IBM Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz
RAM 3.00GB 32-bit Operating System
1.8.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.1.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows Server 2008
1.8.1.2.2 Appserve 2.5.10
1.8.2 เครื่ องลูกข่าย (Client)
1.8.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.2.1.1 Notebook core i7 64bit RAM 8 GBVGA NVIDIA GEFORCE
635M
1.8.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Window 7
1.8.2.2.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Internet Explorer,
FireFox
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