บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เทคโนโลยี Location Based Service (LBS) เป็ นการให้บริ การบอกตาแหน่ งทางภูมิศาสตร์
บนอุปกรณ์พกพาแบบไร้ สาย เช่น โทรศัพท์มือถื อ แท็บเล็ต ผ่านเครื อข่ายต่างๆ โดยอาศัยอุปกรณ์
รับสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ในการเชื่ อมต่อกับดาวเทียม ทาให้บุคคลหรื อองค์กร
สามารถระบุตาแหน่ งที่อยู่ของผูใ้ ช้ รวมทั้งระบุตาแหน่ งของสถานที่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ จึงได้มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยี Location Based Service (LBS) กับกิ จกรรมต่างๆ เช่ น การเรี ยกรถแท็กซี่ การ
ค้นหาธนาคาร ร้านอาหาร โฆษณาสิ นค้า การนาทาง การติดตามวัตถุสิ่งของยานพาหนะ เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ร้านอาหารหรื อร้านค้า ที่ต้ งั อยู่ตามห้างสรรพสิ นค้าหรื อย่านธุ รกิ จมีการแข่งขัน
กัน นาเสนอส่ วนลดหรื อโปรโมชัน่ เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ ดังนั้นสื่ อที่จะสามารถ
เข้าถึ งกลุ่ มลู กค้าได้โดยตรงและรวดเร็ วแบบทันทีทนั ใด ได้แก่ โทรศัพท์มือถื อ แท็บเล็ต ซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์พกพาที่ได้รับความนิ ยม ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่มีใช้งานอยูแ่ ล้ว และอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ ส่วนใหญ่
จะมีอุปกรณ์รับสัญญาณ Global Positioning System (GPS) ติดตั้งมาด้วยจากโรงงาน
ดัง นั้น คณะผู ้จ ัด ท าจึ ง ได้ป ระยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี Location Based Service (LBS) กับ ธุ ร กิ จ
ร้ านอาหาร ร้ านค้าต่างๆ โดยเป็ นสื่ อกลางในการนาเสนอโปรโมชัน่ การขายของร้ านค้าไปสู่ กลุ่ ม
ลูกค้า เมื่อเข้ามาอยู่ในย่านหรื อบริ เวณใกล้เคียงกับร้านค้า เพื่อช่ วยกระตุน้ ยอดขายและภาพลักษณ์
ให้กบั ธุ รกิจร้านค้า
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1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการขายด้วยเทคโนโลยี Location Based Service (LBS)
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 ใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server Architecture)
1.3.2 การทางานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย
1.3.2.1 เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) สาหรับบริ หารจัดการข้อมูลหลัก
1.3.2.2 แอพพลิเคชัน่ บนแพลตฟอร์ มแอนดรอยด์ (Native Application on Android)
สาหรับตรวจจับพิกดั และนาเสนอโปรโมชัน่ การขาย
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่
1.3.3.1.1 เพิ่มข้อมูลร้านค้า รวมถึงปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลได้
1.3.3.1.2 สามารกาหนดสิ ทธิ์ ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบ สามารถตรวจสอบข้อมูลของ
ผูใ้ ช้ระบบ
1.3.3.1.3 แสดงรายงาน ชื่อร้าน สาขา ชื่อโปรโมชัน่ และประเภทโปรโมชัน่
1.3.3.2 ผูใ้ ช้ระบบที่เป็ นธุ รกิจร้านค้าใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่
1.3.3.2.1 สามารถเพิ่มสาขาของร้านได้
1.3.3.2.2 สามารถเพิ่มข้อมูลโปรโมชัน่ เช่น มา4 จ่าย3 , ซื้ อ 1 แถม 1 ส่ วนลดต่างๆ
ของร้านค้า
1.3.3.2.3 สามารถกาหนดโปรโมชัน่ ให้กบั สาขาของร้านได้
1.3.3.2.4 สามารถอัพเดตข้อมูลพิกดั ของร้านอาหารที่ลงทะเบียน
1.3.3.3 ผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่เป็ นกลุ่มลูกค้าของธุ รกิจร้านค้า ใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน
1.3.3.3.1 สามารถดูโปรโมชัน่ การขายของร้านค้าเมื่ออยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
1.4 ประโยช์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 สร้างทางเลือกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
1.4.2 เพิม่ ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กบั ธุ รกิจร้านค้า
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1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.5.1 ศึ ก ษาความเป็ นไปได้แ ละรวบรวมข้อ มู ล (Feasibility Study and Collecting Data)
ศึกษาโดยการทาการเก็บข้อมูลจากร้านอาหารบนห้างสรรพสิ นค้า ย่านธุ รกิจและจาก
อินเทอร์เน็ต
1.5.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม โดยนาเสนอระบบงานใหม่ ก ารไหลของข้อมู ล (Data Flow Diagram) ท าให้
ทราบถึ ง การประมวลผล (Process) ที่ ต้องมี ใ นระบบ แผนการแสดงขั้นตอนการท างาน
(Work Flow Diagram) และแผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอ็ น ทิ ต้ ี (Entity
Relationship Diagram)
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)
นาความต้องการที่วิเคราะห์ได้ มาทาการออกแบบระบบงานใหม่ เพื่อใช้ในขั้นตอน
การพัฒนาระบบ โดยทาการออกแบบดังนี้
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บแอพพลิเคชัน
ประกอบด้ว ยเครื่ อ งแม่ ข่ า ยเว็บ (Web Server) เครื่ อ งแม่ ข่ า ยฐานข้อ มู ล
(Database Server)
1.5.3.2 ออกแบบสถาปั ตยกรรม โดยใช้สถาปั ตยกรรมแอพพลิ เคชัน่ แอนดรอยด์
ประกอบด้วยโปรแกรม Android Studio ในการเขียนโค้ดและออกแบบ
1.5.3.3 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล โดยใช้สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
1.5.3.4 ออกแบบส่ วนติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้ (User Interface Design) โดยยึดหลัก GUI
ทางานผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ และ ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ให้
สามารถใช้งานง่าย
1.5.3.5 กาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
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1.5.4 พัฒนาระบบ (System Development)
เริ่ มทาการเขียนโปรแกรม โดยนารายละเอี ยดข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาโดย
เขี ย นชุ ดคาสั่ง ด้วยภาษา PHP,HTML,CSS,JQrey JAVA syntax และ JAVA script จัดการ
ฐานข้อมูลด้วย MY SQL รวมถึงติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายด้วย Appserv
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ทาการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อมูลผิดพลาด (Bug) และทาการแก้ไขให้ถูกต้อง
(Debug) ในขั้นตอนนี้ได้ทาการทดสอบ
1.5.5.1 Unity Testing
ท าการทดสอบแต่ ล ะฟั ง ก์ ชั่ น พร้ อ มกับ ขั้น ตอนการเขี ย นโปรแกรม
1.5.5.2 Integration Testing
ทาการทดสอบหลายๆฟั งก์ชนั่ ที่ติดต่อกัน เพื่อทดสอบความเข้ากันได้และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฟังก์ชนั่
1.5.5.3 System Testing
ทดสอบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจาลอง ในขั้นตอนนี้ มีผใู ้ ช้งาน
มาร่ วมทาการทดสอบเพื่อรับคาแนะนามาปรับปรุ งแก้ไขระบบ
1.5.6 จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารเพื่ออธิ บายขั้นตอนในการทางาน และองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบ เพื่อใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
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ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
ม.ค
1. ศึกษาความเป็ นไปได้และ
รวบรวมข้อมูล
(Feasibility Study and
Collecting Data)
2. วิเคราะห์ระบบ
(System Analysis)
3. ออกแบบระบบ
(System Design)
4. พัฒนาระบบ
(System Development)
5. ทดสอบระบบ
(System Testing)
6.จัดทาเอกสารประกอบภาค
นิพนธ์ (Documentation)

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

ก.ค
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- Mac mini 2.8GHz dual-core Intel Core i5, RAM 8GB, Intel
- Notebook Intel Core i5-3210M 3MB L3 Cache
- โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่มีอุปกรณ์ GPS
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- โปรแกรม Dreamweaver cs6
- โปรแกรม Photoshop
- โปรแกรม Android Studio
- Software Solution AppServ
- Xampp
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 เครื่ องแม่ข่าย (Server)
1.8.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel Core i5 2.4 GHz
1.8.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการแม่ข่าย Windows Server
- Software Solution AppServ
1.8.2 เครื่ องลูกข่าย (Client)
1.8.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel Core i5 2.4 GHz
- โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่มีอุปกรณ์ GPS
1.8.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 / Windows 8
- Web Browser ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome เป็ นต้น

