บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในการเดินทางโดยสารรถทัวร์ หรื อบริ ษทั ขนส่ ง ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไปจองหรื อซื้ อตัว๋
ที่สถานี ขนส่ งหรื อบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งทาให้เสี ยเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่ถา้ ไปซื้ อตัว๋
ณ วันที่เดินทางก็มีความเสี่ ยงเที่ยวรถเต็มหรื อไม่ได้เที่ยวรถตามเวลาที่ตอ้ งการ ผูใ้ ห้บริ การบางรายมี
การนาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเข้ามาช่วย โดยจัดทาเว็บไซต์สาหรับจองตัว๋ โดยสาร แต่ก็ตอ้ งไปรับ
ตัว๋ ที่ เค้าเตอร์ ข องบริ ษ ัท ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารที่ ส ถานี ข นส่ ง ตามเวลาที่ ก าหนด ซึ่ งท าให้ ไ ม่ ไ ด้รับ ความ
สะดวกสบาย
ด้วยในปั จจุบนั เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเป็ นช่องทางที่ได้รับความนิ ยมอย่างสู งในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริ การต่างๆ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application) ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่สนับสนุน
การดาเนิ นงานของธุ รกิ จหรื อองค์กรผ่านระบบเครื อข่ายด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ประกอบกับ
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็ นอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่ได้รับความนิยมอย่างสู ง
เช่นกัน ทาให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงสามารถรันเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้
เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไป
คณะผูจ้ ดั ทาเป็ นนักศึกษาที่มีภูมิลาเนาอยูต่ ่างจังหวัด จึงต้องมีการเดินทางกลับบ้านที่อยูท่ าง
ภาคใต้เป็ นประจา จึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบจองตัว๋ รถทัวร์ ออนไลน์ โดยผูโ้ ดยสารสามารถเลือก
เที่ ย วรถและที่ นั่งได้ตามต้อ งการ สามารถช าระเงิ น ได้ท ัน ที ผ่านกระเป๋ าเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EWallet) ของ PaySbuy พร้ อมทั้งจะได้รับ ตัว๋ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-ticket) ทางอี เมล์ท ัน ที เพื่ อใช้เป็ น
หลักฐานในการขึ้ นรถ นอกจากนี้ เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูโ้ ดยสาร จึ งได้พฒั นา
แอพพลิเคชัน่ แจ้งเตือน เมื่ อไปถึ งจุดลงรถที่ ตอ้ งการล่วงหน้าเป็ นระยะทาง 2 กิ โลเมตร เพื่อจะได้
เตรี ยมตัวจัดเตรี ยมสัมภาระได้ทนั โดยแอพพลิเคชัน่ แจ้งเตือนนี้ จะเป็ น Native Application ที่ทางาน
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android)
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบจองตัว๋ รถทัวร์ ออนไลน์และแจ้งเตือนผ่านแอนดรอยด์
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)
และสถาปัตยกรรมเชิงบริ การเว็บเซอร์วสิ (Web Service)
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1.3.2 โปรแกรมแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1.3.2.1 เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Application)
1.3.2.2 Native Application บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.3.3 จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแอพพลิเคชัน่ ได้ดว้ ยเว็บเซอร์ วสิ
1.3.4 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
1.3.4.1 ผูด้ ูแลระบบ โดย
1.3.4.1.1 สามารถจัดการกับข้อมูลหลักได้ ได้แก่ ข้อมูลตารางรถ,ข้อมูลรถทัวร์
,ข้อมูลพิกดั สถานที่,ข้อมูลบริ ษทั รถทัวร์ ,ข้อมูลสมาชิก เป็ นต้น
1.3.4.1.2 สามารถออกรายการให้กบั ผูบ้ ริ หารได้
1.3.4.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อยๆ
1.3.4.2.1 พนักงานขายตัว๋
1.3.4.2.1.1 สามารถจองตัว๋ รถทัวร์ ให้ลูกค้าได้และพิมพ์ตวั๋ โดยสารได้
1.3.4.2.1.2 สามารถเลื่อนตัว๋ โดยสารให้ลูกค้าได้
1.3.4.2.1.3 สามารถยกเลิกตัว๋ โดยสารให้ลูกค้าได้
1.3.4.2.2 ผูโ้ ดยสาร
1.3.4.2.2.1 สามารถจองตัว๋ รถทัวร์ ได้และได้รับตัว๋ เป็ น E-Ticket ผ่าน
อีเมล์ที่ลงทะเบียน
1.3.4.2.2.2 สามารถดูรายละเอียดการจองรถทัวร์ได้
1.3.4.2.2.3 สามารถทราบพิกดั ที่อยูไ่ ด้โดย LBS ผ่านแอพพลิเคชัน่
บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.3.4.2.2.4 สามารถชาระค่าบริ การในการจองตัว๋ รถทัวร์ ผา่ น
E- Wallet ได้
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ ทาการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากประสบการณ์ การใช้บริ การของตนเองและสอบถามข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การรถทัวร์ และ
พนักงานขับรถทัวร์ รวมถึงปั ญหาที่พบระหว่างเดินทาง จากนั้นได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาศึกษา
ความเป็ นไปได้ ข้อมูลที่รวบรวมได้แก่ ขั้นตอนการทางานของระบบการจองตัว๋ รถทัวร์ และปั ญหาที่
พบในระหว่างเดินทาง นอกจากนี้ ได้ศึกษาระบบการจองตัว๋ ออนไลน์ของบริ ษทั ต่างๆ รวมถึ งสาย
การบินด้วย

3
1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เมื่ อได้ท าการศึ กษาและรวบรวมข้อมู ล ต่ างๆมาได้แล้ว ก็ ได้ท าการวิเคราะห์ เพื่ อให้
ทราบถึ งปั ญ หาของการด าเนิ น งานปั จ จุ บ ัน และความต้องการ (Requirements) เพื่ อ ก าหนดเป็ น
ฟั งก์ชนั การทางานของระบบและนาเสนอผ่านแผนภาพ Data Flow Diagram , Entity Relationship
Diagram , Work Flow Diagram , Use Case Diagram และ Sequence Diagram
1.4.3 ออกแบบระบบ (System Design)
1.4.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
ออกแบบระบบโดยใช้สถาปั ตกรรมไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ มีเครื่ องแม่ข่ายให้บริ การเว็บ
และฐานข้อ มู ล (Web and Database Server) และสถาปั ต กรรมเชิ ง บริ ก ารเว็บ เซอร์ วิ ส ส าหรั บ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไคลเอนท์ที่เป็ นแอนดรอยด์กบั เครื่ องแม่ข่าย
1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างข้อมูล/ฐานข้อมูล (Data Structure Design)
ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.4.3.2.1 ฐานข้อมูล (Database) สาหรับจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบใช้
สถาปัตกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
1.4.3.2.2 JSON สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บเซอร์ วสิ
1.4.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
เป็ นการออกแบบในส่ วนของหน้าจอสาหรั บผูใ้ ช้และระบบต่างๆที่ ใช้ในการทางาน
ของระบบ โดยเน้นให้มีการใช้งานง่าย ผูใ้ ช้สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง จะเป็ นการสื่ อสารผ่าน
ออบเจ็คต์ที่เป็ นภาพ (GUI)
1.4.3.4 ออกแบบเครื่ องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Design)
ฮาร์ ด แวร์ ที่ น ามาใช้ ใ นการพัฒ นาระบบคื อ สมาร์ ท โฟนที่ ร องรั บ การท างานของ
ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์และซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้ในการเขียนชุ ดคาสั่งได้แก่ ภาษา PHP ใช้ใน
การเขียนชุดคาสั่งเว็บเซอร์ วสิ และใช้ Android Studio ในการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ แจ้งเตือนพิกดั
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
จากที่ได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบนามาสร้างโดยเขียนชุดคาสั่งด้วยภาษา
คอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือที่กาหนดทั้งเว็บแอพพลิเคชัน่ และเนทีฟแอพพลิเคชัน่ บนแอนดรอยด์
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1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
1.4.5.1 ทดสอบระดับฟั งก์ชนั่
มีการทดสอบฟั งก์ชนั่ ย่อยๆ เพื่อเน้นถึงการตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นโดยผูพ้ ฒั นาระบบจะทดสอบในขณะที่เขียนชุดคาสัง่
1.4.5.2 ทดสอบรวมฟังก์ชนั่
นารายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาโดยเขียนชุดคาสั่งด้วยภาษา PHP,
HTML และ JavaScript จัดการฐานข้อมูลด้วย Mysql รวมถึ งติดตั้งเครื่ องแม่ข่ายเว็บ (Web Server)
ด้วย Xampp
1.4.5.3 ทดสอบระบบ
ทดสอบบระบบโดยทดลองติดตั้งบนระบบจาลอง ในขั้นตอนนี้ ผใู ้ ช้งานจะเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการทดสอบระบบเพื่อนามาปรัปปรุ งแก้ไขระบบ
1.4.6 จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
จัดทาเอกสารเพื่ออธิ บายขั้นตอนต่างๆในการทางานของแอพลิ เคชัน่ ที่มีการพัฒนาขึ้น
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของระบบและใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในอนาคต
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายตัว๋ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
1.5.2 เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็ วให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในการจองตัว๋ จากที่ ใดก็ได้
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
1.5.3 ช่ วยลดต้นทุนค่าตัว๋ เนื่ องจากใช้เป็ นตัว๋ อิเล็กทรอนิ กส์ แทน ไม่จาเป็ นต้องพิมพ์ออกมา
เป็ นกระดาษ
1.5.4 ช่วยให้ผใู ้ ช้บริ การทราบได้วา่ ตนอยูใ่ นพิกดั ใดและจะถึงจุดหมายผ่านแอพพลิเคชัน่
1.5.5 ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกที่นงั่ ได้ตามใจชอบ
1.5.6 เสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ผูป้ ระกอบการ
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1.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานภาคนิพนธ์
2558
2559
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1.การศึกษาระบบเบื้องต้น
และศึกษาความเป็ นไปได้
2.วิเคราะห์ระบบ
3.ออกแบบระบบ
4.พัฒนาระบบ
5.ทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสาร
ประกอบการใช้งาน
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ BENQ LED MONITOR 24 รุ่ น GL2450_F-Black
1.7.1.2 โน้ตบุก๊ Lenovo Z5070
1.7.1.3 เครื่ อง Printer HP P3015d LaserJet’s Printer
1.7.1.4 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Win
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 Java SE Development Kit 8u65
1.7.2.2 Notepad ++
1.7.2.3 Adobe Photoshop CS6
1.7.2.4 Android Studio version 1.0.1
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1.7.2.5 Xampp version 3.2.1
1.7.2.6 Internet Explorer 11

