บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
หลักการทางานของแอปพลิเคชันค้นหาร้านอาหารและนาทางภายในกรุ งเทพมหานครในส่ วน
ของแอปพลิเคชัน เป็ นการเรี ยกข้อมูล ในฐานข้อมูลผ่านตัวแปร JSon (JavaScript Object Notation)
จาก Web API ของระบบ และมีการเรี ยกใช้ Google Map API จากภายนอกเพื่อนามาใช้งานในฟังก์ชนั
Get Map เพื่อให้ได้แผนที่ในการระบุตาแหน่งของร้านอาหารและการนาทาง ส่ วนหลักการทางานใน
ส่ วนของเว็บไซต์สาหรับผูด้ ูแลระบบและเจ้าของร้านอาหาร เป็ นการรับส่ งข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
ระบบได้โดยตรง
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.

แนวทางการออกแบบแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ (ดร. วิวฒั น์ มีสุวรรณ์, 2555)

ภาพที่ 2.2 ความหลากหลายของขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟน
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับ สมาร์ ทโฟน ผูพ้ ฒั นาแอปพลิเคชันจาเป็ นต้อง
ศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของอุปกรณ์แต่ละประเภท เนื่องจากสมาร์ทโฟนในปั จจุบนั มีหลากหลายยีห่ อ้
ซึ่งแต่ละยีห่ อ้ จะมีขนาดหรื อคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่ งที่ควรคานึงในการศึกษาคุณสมบัติ
ของสมาร์ทโฟนมีดงั นี้
1.1 ขนาด (Size) การออกแบบแอปพลิเคชันจะต้อ งสามารถรองรับการใช้งานได้กบั หน้าจอ
ทุกขนาดเพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย สะดวก และทาให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
1.2 หน่ วยประมวลผล (CPU) สมาร์ ทโฟนที่มีหน่ วยประมวลผลที่รวดเร็ วจะทาให้สามารถ
ตอบสนองการใช้งานแอปพลิเคชันได้ดี การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจึงควรทาให้เหมาะสม
กับแต่ละอุปกรณ์เพื่อลดความผิดพลาดในการใช้งาน
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1.3 หน่ ว ยความจ า (Memory) แสดงถึ ง ความสามารถในการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของอุ ป กรณ์
ผูพ้ ฒั นาจึงควรออกแบบแอปพลิเคชันให้ใช้การบันทึกข้อมูลให้นอ้ ยที่สุด เพื่อให้สามารถรองรับการ
ใช้งานในอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจาน้อย
1.4 ระบบปฏิ บ ัติ ก าร (Operating System) ระบบปฏิ บ ัติ ก ารแต่ ล ะประเภทมี รู ป แบบการ
แสดงผลที่แตกต่างกันออกไป ทาให้ผพู ้ ฒั นาต้องออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้
กับทุกระบบปฏิบตั ิการ
1.5 แอปพลิเคชัน (Application) ผูพ้ ฒั นาควรออกแบบแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ง่าย
สามารถรองรับผูใ้ ช้งานได้หลากหลายกลุ่มอายุ เพศ การศึกษา หรื อภาษา เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งาน
แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. Application Programming Interface (API) (บริ ษทั คลิกเน็กซ์ จากัด, 2555)
เป็ นช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อสื่ อสารหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่ ระบบอื่นๆ หรื อ
เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเชื่ อมต่อระหว่างเซิ ร์ฟเวอร์ กบั เซิ ร์ฟเวอร์ เอง
สาหรับนักพัฒนา API คือรู ปแบบคาสั่งที่ตอ้ งเรี ยกใช้เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์
ภายนอก หรื อต้องการส่ งข้อมูลจากระบบออกไปจัดเก็บไว้ยงั เซิ ร์ฟเวอร์ ทาให้การพัฒนาระบบที่ใช้
API มี ขนาดเล็กลงเนื่ องจากการใช้ความสามารถของ API เข้ามาช่ วยในการพัฒนาระบบ ซึ่ ง API
เปรี ยบเสมือนภาษาที่ทาให้ระบบสามารถสื่ อสารหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ

9

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ จึงพบว่ามีเว็บไซต์จานวนมากที่อธิ บายหลักการหรื อ
ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างละเอียด วิธีการที่สามารถลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อให้
การพัฒนาแอปพลิเคชันมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้น
เพื่อนามาเป็ นแนวทางและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโครงงานได้ โดยมีเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 https://www.designil.com/7-rules-beautiful-ui-design.html
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายถึงเทคนิ คการออกแบบ User Interface (UI) ให้มีความสวยงาม หลักการ
เบื้องต้นที่ผอู ้ อกแบบหรื อผูพ้ ฒั นาจะต้องคานึงถึงเพื่อให้แอปพลิเคชันมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เป็ น
ของตนเอง อธิบายเทคนิคการจัดตาแหน่งรู ปภาพหรื อข้อความให้สามารถมองเห็นได้เด่นชัดและอ่าน
เนื้อหาได้ง่าย
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ภาพที่ 2.4 http://www.akexorcist.com/2014/05/android-design-icon.html
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายวิธีการออกแบบไอคอนสาหรับแอปพลิเคชัน โดยไอคอนจะต้องมีความ
โดดเด่น มีเอกลักษณ์ รู ปแบบไอคอนต้องสามารถสื่ อถึงเนื้อหาข้อมูลภายในแอปพลิเคชันได้ ซึ่งจะทา
ให้ผใู ้ ช้สามารถจดจาแอปพลิเคชันได้เป็ นอย่างดี
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ภาพที่ 2.5 http://ladprao71.com
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมร้ านอาหารภายในซอยลาดพร้ าว 71 และบริ เวณใกล้เคี ย ง มี การจัด
หมวดหมู่ร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารยอดนิยม ร้านขนมหวาน ร้านก๋ วยเตี๋ยว ร้านอาหารญี่ปุ่น เป็ นต้น
มีการแสดงตาแหน่ งที่ต้ งั ของร้ านอาหารโดยการใช้แผนที่ของกูเกิ ล (Google map) ในการนาเสนอ
รวมถึงสามารถให้ผใู ้ ช้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อร้านอาหารได้
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ภาพที่ 2.6 http://www.edtguide.com/eat
เป็ นเว็บไซต์ที่ แ สดงเนื้ อหาของร้ านอาหาร ร้ านเครื่ องดื่ ม และโรงแรมที่ พกั โดยมี การจัด
หมวดหมู่ร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารทัว่ ไป ซื้ อกลับบ้าน ร้านของฝากของกินท้องถิ่น เป็ นต้น มีการ
แสดงตาแหน่งที่ต้ งั ของร้านอาหาร นอกจากนี้ยงั มีบทความที่รวบรวมร้านอาหารในพื้นที่ที่ได้รับความ
นิยมเพื่อเป็ นการเพิม่ ความน่าสนใจให้กบั ผูใ้ ช้งาน
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ภาพที่ 2.7 https://www.wongnai.com
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมร้านอาหารต่างๆ โดยสามารถเลือกเขตพื้นที่ที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการค้นหา เลือก
ประเภทอาหาร หรื อเลือกตามรายการอาหาร ทาให้สามารถแสดงรายการอาหารที่ผใู ้ ช้ให้ความสนใจ
ได้อย่างเหมาะสมตรงตามเป้ าหมายในการค้นหา นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถสมัครสมาชิ กเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่ตอ้ งการได้
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาข้อมูล งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์และการค้นหาร้านอาหาร เพื่อที่จะนาความรู ้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางใน
การดาเนิ นโครงงาน ซึ่ งถือเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั
โครงงานได้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 2.8 การพัฒนาโปรแกรมค้นหาร้านอาหารบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
ธัญลักษณ์ ช่วยรอดหมด และบุญรัตน์ เผดิมรอด (2555) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน โดยรู ป แบบการค้น หาของ
โปรแกรมค้นหาร้านอาหารบนโทรศัพท์มือถือสามารถค้นหาได้หลายรู ปแบบ เช่น ประเภทอาหาร
ราคา เขตพื้นที่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั สามารถค้นหาร้านอาหารจากตาแหน่ งที่อยู่ของผูใ้ ช้ได้ ซึ่ ง
ระบบมีการเชื่อมโยงกับแผนที่ของกูเกิล (Google map) เพื่อระบุตาแหน่ งที่ต้ งั ของร้านอาหารบริ เวณ
ใกล้เคียงและแสดงรายละเอียดร้านอาหาร โดยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคือ Adobe Dreamweaver
CS6 และใช้ SQLite 3.7.13 ในการจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม
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ภาพที่ 2.9 ระบบติดตามสถานการณ์สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยโดยใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
มยุรี จี้ระมาตย์ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ (2557) ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยระบบจะนาพิกดั
ที่ต้ งั ของสถานศึกษาในฐานข้อมูลไปแสดงบนแผนที่ของกูเกิล และสามารถเพิ่มรู ปถ่าย พร้อมระบุ
ระดั บ ความเสี ยหายและระดั บ น้ า การพั ฒ นาระบบใช้ Android SDK บนสมาร์ ทโฟนที่ มี
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 4.2 ขึ้นไป เพื่อให้สามารถรองรับ Google map API version 2 ใช้ Eclipse
Development Tools and Java Development Kit (JDK) ในส่ ว นของ Web-based Application และใช้
CMS และ Google map API version 3 เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของระบบ
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ภาพที่ 2.10 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แผนที่นาทาง 3 มิติ
ปุญญรัตน์ ปุญญา พงษ์พิพฒั น์ สายทอง และมนัสวี แก่นอาพรพันธ์ (2557) ภาควิชาสื่ อนฤมิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การทางานของระบบจะเป็ นการแสดงพิกดั
ตาแหน่ งของผูใ้ ช้ที่อยู่ในบริ เวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แผนผังของมหาวิทยาลัยจะแสดงได้ท้ งั
รู ปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ผูใ้ ช้สามารถค้นหาอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยการพัฒนาระบบ
ได้ใช้โปรแกรม Unity 4.3.4 สาหรั บ พัฒนาเกมลงบนสมาร์ ท โฟนและคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม
Autodesk Maya 2014 สาหรับสร้างแผนผัง 3 มิติ และใช้โปรแกรม Adobe illustrator CC สาหรับสร้าง
วัตถุภายในแผนผัง
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ภาพที่ 2.11 การพัฒนาระบบค้นหาร้านอาหารด้วยระบบแอนดรอยด์ผา่ นจีพีเอส
นฤพจน์ ม่วงศิริ และปุริม ชฎารัตนฐิติ (2559) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยระบบแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของแอปพลิเคชัน
สาหรั บผูใ้ ช้งานทัว่ ไป สามารถเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล และค้นหาตาแหน่ งของร้ านอาหารในบริ เวณ
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยได้ และส่ วนของเว็บไซต์สาหรับผูด้ ูแลระบบ สามารถเพิ่มร้านอาหาร แสดง
รายละเอียดร้านอาหาร กาหนดพิกดั ตาแหน่ งของร้านอาหารได้ โดยการพัฒนาระบบใช้โปรแกรม
Adobe Dreamweaver CC ส าหรั บ พัฒ นาแอปพลิ เคชัน ใช้โ ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012
สาหรับพัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 สาหรับการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.12 การพัฒนาแอปพลิเคชันร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดตรัง
กามี ล ะห์ นารง จริ ยา เกิ ด ไกรแก้ว นาดี บ ะห์ อี ช อ และอริ สรา กองศรี (2557) ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุ สิต โดยแอปพลิเคชันสามารถค้นหา
ร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดตรัง แสดงที่อยูร่ ้านอาหารในแต่ละอาเภอ พิกดั ตาแหน่งที่ต้ งั และเส้นทาง
ไปยังร้านอาหาร ผูใ้ ช้สามารถเชื่อมต่อแผนที่เพื่อนาทางไปยังร้านอาหารได้ โดยการพัฒนาแอปพลิเค
ชันใช้โปรแกรม Eclipse Standard 4.4 ในการเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อกับแผนที่ของกูเกิลในการแสดง
แผนที่ และใช้โปรแกรม MySQL 5.0 ในการจัดการฐานข้อมูล

