บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทาระบบนี้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้เป็ นความรู ้และวิเคราะห์ออกแบบระบบโดยได้แนวคิดมาจากแอพพลิ เคชัน่ แนะนา
ร้านอาหารต่างๆ บนโทรศัพท์ Smart phone ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มเติมในส่ วนแนะนา
โปรโมชัน่ โดยใช้เทคโนโลยี Location Based Service (LBS)
เทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ในระบบประกอบด้วย
-

Location Based Service (LBS)
Global Positioning System (GPS)
Application Program Interface (API)
Google Map API
Android
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2.1 Location Base Service [1]
เทคโนโลยี Location Based Service (LBS) หมายถึ ง การบริ ก ารการบอกต าแหน่ ง ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ โดยใช้อุ ป กรณ์ พ กพา เช่ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ PDA หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ผ่า นสั ญ ญาณ
เครื อข่ ายของผูใ้ ห้บ ริ การต่ างๆ การให้ บ ริ ก ารตาแหน่ งที่ อยู่น้ ัน ต้องอาศัยอุ ป กรณ์ เฉพาะในการ
เชื่ อมต่อกับดาวเทียม เช่น เครื่ องรับสัญญาณ Global Positioning System (GPS) อย่างไรก็ตามความ
นิยมใน Location Based Service (LBS) และการสื่ อสารไร้สายยังเพิ่มขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้
Location Based Service (LBS) เป็ นบริ การที่ ใช้งานอยู่บนเทคโนโลยีไร้ สาย ทาให้บุคคล
หรื อองค์กร สามารถระบุตาแหน่ งที่อยูข่ องผูใ้ ช้อุปกรณ์ ไร้สายได้อย่างแม่นยาอีกด้วย โดยสามารถ
แบ่งการให้บริ การเป็ นกลุ่มใหญ่ได้ดงั นี้ Pull Service เป็ นบริ การเช่นเดียวกับการเข้าใช้งานบนเว็บ
แบ่ ง เป็ น Function services (ฟั งก์ ช่ัน บริ ก าร) เช่ น การเรี ย กแท็ ก ซี่ รถพยาบาล และ Information
services (บริ ก ารข้อมู ล ) คื อ การค้น หาธนาคารหรื อร้ านอาหารต่ างๆ อี ก กลุ่ ม ก็ คื อ Push services
(ผลักดันบริ การ) เป็ นบริ การของการส่ งข้อมูลต่างๆ แบบมีการร้องขอ หรื อไม่มีการร้องขอจากผูใ้ ช้
โดยบริ การจะเริ่ มทางานเมื่อผูใ้ ช้เข้าสู่ บริ เวณที่กาหนด หรื อ ตามเวลาที่ต้ งั ไว้ เช่น โฆษณาสิ นค้าลด
ราคา ซึ่ งผูใ้ ช้ที่อยูใ่ นพื้นที่ ไม่จาเป็ นต้องเดินไปดูที่ป้ายโฆษณา หรื อ หาแผ่นพับ ข้อมูลจะถูกส่ งมา
ในโทรศัพท์มือถือและสามารถสั่งซื้ อของได้ทนั ทีผา่ นโทรศัพท์มือถือ

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการใช้งานของ Location Based Service (LBS)

[1] ที่ ม า : https://locationbasedbc429.wordpress.com/ความหมายของเทคโนโลยี -location-basedserv/
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นอกจากนั้น Location Based Service (LBS) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลาย
รู ป แบบ และได้มี ก ารพัฒ นารู ป แบบใหม่ ๆ อยู่เสมอตัวอย่างของบริ ก าร ที่ ส ามารถน า Location
Based Service (LBS) ไปใช้ไ ด้ เช่ น Emergency Service (บริ ก ารฉุ ก เฉิ น ) ใช้ในกรณี ฉุ ก เฉิ น เช่ น
การกูภ้ ยั อุบตั ิเหตุซ่ ึ งจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ได้เร็ วขึ้น ถ้าหากมีการนาเครื่ องมือที่สามารถส่ งสัญญาณได้
ว่ามีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นที่ไหน Navigation Service (บริ การนาทาง) คือการให้บริ การนาทาง ซึ่ งผูใ้ ช้จะ
กาหนดจุดปลายทางและให้อุปกรณ์ไร้สายที่ให้บริ การ Location Based Service (LBS) บอกทิศทาง
ในการเดินทางได้
2.2 Global Positioning System [2]
GPS ย่อมาจากคาว่า Global positioning system หมายถึง ระบบบอกตาแหน่งบนพื้นผิวโลก
โดยอาศัยการคานวณจากความถี่ สัญญาณนาฬิ กาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่ งทราบ
ตาแหน่ ง ทาให้ระบบนี้ สามารถบอกตาแหน่ ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทวั่ โลก โดยเครื่ องรับ
สัญ ญาณจี พี เอส ซึ่ งเป็ น อุป กรณ์ ที่ ใช้ติดตามรถ "GPS Tracking" และวัตถุ ต่างๆนั้น จะสามารถ
คานวณความเร็ วและทิศทางนามาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในระบบการติดตามรถ หรื อ
อุปกรณ์ต่างๆ และสามารถใช้นาทางได้
2.2.1 การได้มาซึ่ ง ตาแหน่งดาวเทียม GPS ในอวกาศ จะต้องได้มีขอ้ มูลประกอบ 2 ตัว คือ
a. ข้ อ มู ล วงโคจร : จะท าให้ อุ ป กรณ์ GPS ทราบว่ า เส้ น ทางการเดิ น ทางของ
ดาวเที ย ม GPS ทราบว่า เส้ น ทางการเดิ น ทางของดาวเที ย มGPS แต่ ล ะดวงอยู่ ณ
ตาแหน่งใด เมื่อไร
b. เวลาปั จจุบ นั : ซึ่ งเมื่ออุ ปกรณ์ GPS ทราบเวลาปั จจุ บ นั แล้ว ก็ จะใช้เวลาปั จจุบนั
ไปคานวณหาตาแหน่งของดาวเทียม GPS จากข้อมูลวงโคจรได้
ดังนั้น เมื่ออุปกรณ์ รับ GPS ทราบ ข้อมูลวงโคจรดาวเทียม GPS และเวลาปั จจุบนั อุปกรณ์
รับ GPS ก็จะทราบตาแหน่งดาวเทียมในอวกาศได้
ซึ่ งข้อมูลทั้งหมด จะได้มาจากสัญญาณดาวเทียมที่อุปกรณ์รับ GPS ตัวนั้นรับได้

[2] ที่มา : https://th.wikipedia.org/ wiki/จีพีเอส
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2.2.2 การได้มาซึ่ งระยะห่างของอุปกรณ์รับ GPS กับดาวเทียม GPS แต่ละดวง
เนื่ อ งจากการเดิ น ทางของคลื่ นสั ญ ญาณ GPS นั้น จะเคลื่ อ นที่ ด้ว ยความเร็ ว คงที่
(v คงที่ ) คื อ ความเร็ ว แสง (186,000 ไมล์ ต่ อ วิ น าที ) ซึ่ งเมื่ อเป็ นดัง นั้ นถ้ า อุ ป กรณ์ รั บ
GPS รู้ระยะเวลา (t) ที่สัญญาณใช้ในการเดินทางจากดาวเทียม GPS มายังอุปกรณ์รับ GPS
ก็ จ ะสามารถค านวณระยะทางระหว่ า งดาวเที ย ม GPS กับ อุ ป กรณ์ GPS ได้จ ากสู ต ร
ความเร็ ว x เวลา = ระยะทาง ซึ่ งเมื่อเราทราบระยะของดาวเทียมกับอุปกรณ์ GPS มากเท่าไร
เราก็จะหาจุดของผิวทรงกลมทาให้อุปกรณ์ GPS สามารถทราบว่าตัวเองอยู่จุดใดบนพื้ น
โลกได้ เช่น

รู ปที่ 2.2 การทางานของ Global Positioning System (GPS)
ดาวเทียม GPS1 : ลอยอยู่ณจุ ดหนึ่ งในอวกาศซึ่ งเรารู ้ ตาแหน่ งจากข้อมูลวงโคจร GPS ถึ ง
เครื่ องรับ GPS คือ 0.10 วินาที ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับ GPS1 คือ 18,600 ไมล์ (18,600 ไมล์
ต่อวินาที x 0.10 วินาที = 18,600ไมล์) ดังนั้นตาแหน่งปั จจุบนั ของเครื่ องรับ GPS ก็สามารถเป็ นจุด
ใดๆ ก็ได้ บนผิวทรงกลมที่มีรัศมี 18,600 ไมล์
ดาวเทียม GPS2 : ระยะเวลาในการส่ งสัญญาณจากดาวเทียมดวง GPS2 ถึงเครื่ องรับ GPS
คือ 0.08วินาทีระยะทางระหว่างดาวเทียมกับ GPS2 คือ 13,200 ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที x 0.08
วินาที = 13,200 ไมล์) ดังนั้นตาแหน่งปั จจุบนั ของเครื่ องรับ GPS ก็สามารถเป็ นจุดใดๆ ก็ได้บนเส้น
รอบวงที่เป็ นการตัดกันของทรงกลมรัศมี 18,600 ไมล์ของดาวเทียม GPS1 กับทรงกลมรัศมี 13,200
ไมล์ของดาวเทียม GPS2
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ดาวเที ยม GPS3 : ระยะเวลาในการส่ งสั ญ ญาณจากดาวเที ยมดวง GPS3 คื อ 0.06 วิน าที
ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับ GPS3 คือ 11,160 ไมล์ ดังนั้นตาแหน่ งปั จจุบนั ของเครื่ องรับ GPS ก็
สามารถเป็ นได้แค่ 2 จุดที่เกิดจากจุดตัดของผิวทรงกลมรัศมี 18,600 ไมล์ของดาวเทียม GPS1 กับผิว
ทรงกลมรัศ มี 13,200 ไมล์ข องดาวเที ยม GPS2 และผิวทรงกลมรั ศมี 11,160 ไมล์ของดาวเที ย ม
GPS3
ดังนั้นหากอุปกรณ์ GPS ยิ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเที ยม GPS มากดวงเท่าใดก็จะยิ่ง
สามารถระบุตาแหน่ งได้แม่นยายิ่งขึ้นในกรณี ที่อุปกรณ์ รับ GPS สามารถรับสัญญาณ GPS ได้จาก
ดาวเทียม GPS เพียง 3 ดวงอุปกรณ์รับ GPS จะมีความสามารถในการประมาณตาแหน่งบนพื้นโลก
ได้ และจะตัดจุดที่ไม่ใช่ตาแหน่งบนพื้นโลกทิ้งไป
ทาให้เหลื อเพียงตาแหน่ งเดี ยวที่ เป็ นไปได้จะเห็ นได้วา่ จะเหลื อตาแหน่ งอยู่ 2 จุดที่บริ เวณ
วงกลมทั้ง 3 ตัดกัน คื อ ตาแหน่ งที่ อยู่ในอวกาศซึ่ งแน่ น อนว่าเราไม่ ส ามารถไปอยู่ในอวกาศได้
ตาแหน่งนี้จะถูกตัดทิ้งอัตโนมัติโดยเครื่ อง GPS อีกตาแหน่งคือตาแหน่งบนพื้นโลกซึ่ งเป็ นตาแหน่ง
ที่เรายืนถือเครื่ อง GPS อยู่น้ นั เองซึ่ งความถูกต้องแม่นยาของตาแหน่ งก็ข้ ึนกับจานวนดาวเที ยมที่
สามารถรับสัญญาณได้ในขณะนั้น หากมีมากกว่า 3 ดวงก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้น และก็ข้ ึนกับเครื่ อง
GPS ด้วยหากเป็ นเครื่ องที่มีราคาแพง ก็จะมีความถูกต้องแม่นยามากขึ้น
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2.3 Application Programming Interface [3]
API ย่ อ มาจาก Application Programming Interface คื อ ช่ อ งทางการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง
เว็บไซต์หนึ่ งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ ง หรื อเป็ นการเชื่ อมต่อระหว่าผูใ้ ช้งานกับ Server หรื อจาก Server
เชื่ อ มต่ อ ไปหา Server ซึ่ ง API นี้ เปรี ย บได้เป็ นภาษาคอมพิ วเตอร์ ที่ ท าให้ ค อมพิ วเตอร์ ส ามารถ
สื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างอิสระ

รู ปที่ 2.3 การทางานของ Application Programming Interface (API)
โดยส่ วนมากแล้วเราจะเห็น API ถูกใช้งานกันอย่างแพร่ หลายที่เห็นได้กนั อย่างชัดเจนก็คือ
บริ การของ Amazon มี API ที่เปิ ดให้ผทู ้ ี่สนใจที่จะเป็ นตัวแทนขายสิ นค้าหรื อเจ้าของเว็บทัว่ ไป ได้
นาสิ นค้าที่มีขายอยูใ่ น Amazon ไปติดไว้ในเว็บไซต์หรื อบล็อคของตัวเองได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์
หรื อผูส้ นใจจะได้รับคอมมิสชัน่ เมื่อมีการคลิกซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์หรื อบล็อคที่นา API ไปติดตั้ง
อีกบริ การหนึ่งก็คือบริ การของ PayPal API ซึ่ งเจ้าของเว็บไซต์ที่ตอ้ งการเพิ่มช่องทางการชาระเงิน
ให้กบั ลูกค้าก็สามารถนา PayPal API ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ที่ตอ้ งการได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้าที่มาใช้บริ การในเว็บไซต์นนั่ เอง
นอกจากเว็บด้านอีคอมเมิร์ซและยังมีเว็บไซต์ดา้ นสังคมออนไลน์หรื อ Social Network ที่
นา API ไปใช้งานด้วย เช่น Facebook หรื อไม่ก็ Twitter ที่สามารถนากล่องแสดงความคิดเห็นไปติด
ในเว็บไซต์ที่ตอ้ งการได้ดว้ ย

[3] ที่มา : http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/api/
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API (Application Programming Interface) ทาหน้าที่ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ หรื อจะ
เป็ นการนาข้อมูลต่างๆ ออกจากเว็บไซต์ หรื อจะเป็ นการส่ งข้อมูลเข้าไปก็ได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์ที่มี
API จะกาหนดขอบเขตในการเข้าถึงบริ การต่างๆ ของทางเว็บไซต์
ประโยชน์ของ API สามารถแบ่งออกมาได้ดงั นี้
1. ช่ วยในการพัฒนาเว็บไซต์หรื อ Application ได้ง่ายและรวดเร็ วซึ่ ง API จะเป็ นตัวช่ วยที่
นักพัฒนาไม่ตอ้ งเข้าไปแก้ไขชุดคาสั่งเลยทาให้สะดวกสบายในการใช้งาน
2. ช่วยให้นกั พัฒนาเว็บไซต์หรื อเจ้าของเว็บไซต์สามารถสร้างฐานผูช้ มเว็บไซต์ให้มากขึ้น
3. ท าให้ ผูใ้ ช้ง านเว็บ ไซต์ต่างๆ ที่ มี การติ ดตั้ง API ของอี ก เว็บ ไซต์หนึ่ ง ไม่ ตอ้ งเข้าหน้า
เว็บไซต์ที่เป็ นเจ้าของ API เพียงแต่เข้ามายังเว็บไซต์ที่มีการติดตั้ง API เท่านั้นทาให้การ
รับรู ้ข่าวสารต่างๆ ทัว่ ถึงกันและสะดวกในการใช้งานของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
4. API สามารถรับส่ งข้อมูลข้ามระบบได้
ในปั จจุบนั เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์จะมีการเปิ ดให้ใช้งาน API ซึ่ งเราอาจจะเห็นการใช้
งาน API ได้มากขึ้นโดยเฉพาะเว็บไซต์ดา้ นการติดต่อสื่ อสาร Social Network และ E-commerce

14
2.4 Google Maps[4]

รู ปที่ 2.4 Google map
Google Maps เป็ นบริ การแผนที่ที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในโลกออนไลน์ มีเว็บไซต์มากกว่า
800,000 ไซต์ที่ใช้ Google Maps API และผูใ้ ช้กว่า 250 ล้านคน เฉพาะบนอุปกรณ์มือถือเพียงอย่าง
เดียว Google Maps API เป็ นบริ การฟรี ที่ช่วยให้คุณสามารถฝัง Google Maps ในหน้าเว็บหรื อแอ
ปมือถือที่สามารถเรี ยกใช้ได้ฟรี และโดยปกติจะใช้สาหรับการทดสอบ การพัฒนา และแอปพลิเค
ชันที่ไม่แสวงหากาไร บริ การของคุณจะต้องไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและเปิ ดสาหรับผูใ้ ช้สาธารณะ
Google Maps API ให้ความสามารถของระบบการกาหนดเส้นทางของ Google แก่แอป
พลิเคชันของคุณอย่างเต็มที่ คุณสามารถสร้างเส้นทางการขับขี่ การเดิน หรื อการขี่จกั รยานระหว่าง
สถานที่ต่างๆ ถึง 23 แห่ง เส้นทางเหล่านั้นสามารถหลีกเลี่ยงถนนที่เรี ยกเก็บค่าผ่านทางหรื อทาง
ด่วน และสามารถลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางลงได้โดยการคานวณลาดับที่เหมาะสมที่สุด ในการไป
ยังแต่ละสถานที่และยังสามารถคานวณเวลาที่ใช้ในการเดินทางและระยะทางระหว่างสถานที่
ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ผใู ้ ช้สามารถกรองผลการค้นหาตามเวลาที่ใช้ในการขับขี่

[4] ที่มา : https://www.google.co.th/intx/th/work/mapsearth/products/mapsapi.html

