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บทที ่1 

บทนํา 

ที่มาและความสาํคัญของปญหา 

        ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆไดถูกพัฒนาใหมีการใชงานกวางขวางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบ
อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโทรศัพทเคลื่อนที่เขามามีบทบาทกับการดําเนินชีวิตของคน
ในปจจุบันเปนอยางมากทั้งดานของการทํางานการติดตอสื่อสารความบันเทิงหรือขอมูลขาวสารตางๆ
และอาจจะถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต  
        จากผลสํารวจดานสื่อออนไลนตอการเดินทางทองเที่ยวจากTripAdvisor ซึ่งเปนเว็บไซต
ทองเที่ยวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกโดยผูรวมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น15,595 คนจาก26 ประเทศใน7 
ภูมิภาคทั่วโลกพบวาในระหวางการเดินทางนักทองเที่ยวยังคงใชงานโลกออนไลนอยูเสมอซึ่งจาก
นักทองเที่ยวทั้งหมดจะทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่คิดเปนรอยละ51 , แบงปน
รูปภาพในเครือขายสังคมออนไลนของตนเองคิดเปนรอยละ34 , ระบุพิกัดของสถานที่ในเครือขาย
สังคมออนไลนคิดเปนรอยละ23 
        จุลสารวิชาการการทองเที่ยวประจําป 2556จากกรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการ
วิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปจจุบันพบวาการแบงปนรูปภาพหรือขอมูลใน
ขณะที่เดินทางเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการยอมรับทางสังคมและยังมีสวนในการผลักดันใหผูบริโภค
ในสื่อสังคมออนไลนเกิดความตองการทองเที่ยวอีกดวยซึ่งนักทองเที่ยวไมเพียงใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ความสนุกสนานขยายประสบการณแบงปนหรือถายทอดเรื่องราวและอํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยในการเดินทางเพียงเทานั้นแตเทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนความคิดและกําหนดรูปแบบการ
ทองเที่ยวขึ้นมาใหม 
        นอกจากนั้นจากจุลสารวิชาการการทองเที่ยวยังพบวาการใชงานเครือขายสังคมออนไลนไดตี
กรอบความคิดของนักทองเที่ยวไดวาถาหากเดินทางทองเที่ยวโดยไมมีอินเทอรเน็ตหรือไมมีแบตเตอรี่
เหลือในสมารทโฟนของตนเองนั้นจะสงผลใหการทองเที่ยวครั้งนั้นไรความหมายเนื่องจากไมสามารถ
แบงปนขอมูลขาวสารตางๆในขณะที่กําลังเดินทางเที่ยวไดสิ่งเหลานี้หมายความไดวาเรากําลังเขาสูยุค
ของการทองเที่ยวในยุคแหงเครือขายสังคมออนไลนที่ตองผูบริโภคจะแบงปนประสบการณสรางขอมลู
ความคิดเห็นตางๆและคุณคาที่แสวงหาจากการทองเที่ยวนั่นก็คือความคุมคาที่เกิดจากความคุมราคา
ที่จายไปเพื่อแลกกับเรื่องราวที่นํามาบอกเลาไดอยางนาสนใจซึ่งเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความ
นิยมจากผูใชในประเทศไทยไดแกFacebook 22 ลานคน, Twitter 2 ลานคนและInstagram 
874,000 คนซึ่งเปนเครือขายสังคมออนไลนของผูใชงานจากหลายสังคมเขามารวมกันในปริมาณมาก
ที่มีลักษณะการใชงานใหเหมาะกับสังคมที่หลากหลายทําใหเกิดเครือขายสังคมออนไลนแบบใหมที่
เรียกวาNiche Social Network ซึ่งเปนการรวมกันแบบเฉพาะกลุมที่ผูใชงานสามารถเรียนรูและมี
สวนรวมแลกเปลี่ยนในความสนใจที่คลายๆกันเชนPinterest  Soundcloud และSnapette ซึ่งจะ
กอใหเกิดกลุมสังคมเพื่อนออนไลนในรูปแบบใหม  
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        ดวยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการสรางแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนสําหรับผูที่สนใจการ
ทองเที่ยวบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนที่มีลักษณะการใชงานที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเทีย่ว
ในปจจุบันโดยแอปพลิเคชันจะเปรียบเสมือนสังคมบนโลกออนไลนซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวโดยเฉพาะที่ผูใชสามารถสรางเนื้อหาในทริปทองเที่ยวของตนเองเชนวันที่ระยะเวลาจํานวน
สถานที่รูปภาพพิกัดสถานที่ทองเที่ยวความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเปนตนสามารถอานติดตามและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทริปทองเที่ยวของผูใชผูอื่นใหผูใชสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งการ
แบงปนรูปภาพหรือขอมูลในขณะที่เดินทางทองเที่ยวนอกจากจะเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการยอมรบั
ทางสังคมและมีสวนชวยในการผลักดันใหผูใชงานในเครือขายสังคมออนไลนนั้นเกิดความตองการ
ทองเที่ยว 
 
วัตถุประสงค 
        1.เพื่อสรางเครือขายสังคมออนไลนแบบเฉพาะกลุมสําหรับผูที่สนใจการทองเที่ยวใหมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน  
        2.เพื่อพัฒนาระบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  
        3.เพื่อผลักดันใหผูใชงานเกิดความตองการในการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยว 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
        1. ผูใชทําการลงทะเบียนเพื่อเขาสูระบบไดโดยการลงทะเบียนดวยขอมูลจากบัญชีเฟสบุค ซึ่ง
จะใชช่ือ และรูปภาพประจําตัวบนบัญชีเฟสบุคเปนขอมูลเบื้องตน  
        2.มีหนาแสดงเมนูหลักของแอปพลิเคชัน  
        3.เมนูแสดงขอมูลของผูใชงานเชนชื่อรูปภาพประจําตัวที่อยูจํานวนทริปทองเที่ยวจํานวน
ผูติดตามเปนตนและสามารถแกไขช่ือรูปภาพที่อยูผูติดตามและคนหาผูใชผูอื่นเพื่อติดตามได 
        4.เมนูแสดงขาวกิจกรรมทริปทองเที่ยวของผูที่ติดตามและผูใชงานทั้งหมดผูใชสามารถดูขอมูล
เกี่ยวกับทริปของผูอื่นและสรางขอมูลทริปทองเที่ยวของแตละคนไดเชนช่ือทริปทองเที่ยววันที่เดินทาง
ระยะเวลาจํานวนสถานที่รูปภาพและพิกัดแตละสถานที่เปนตน  
        5.หนาแสดงขอมูลทริปทองเที่ยวจะมีการแสดงผลเปนขอมูลตามลําดับและพิกัดสถานที่ตางๆ
บนแผนที่  
        6. ผูใชสามารถติดตามรับรูกิจกรรมทริปทองเที่ยวของผูใชผูอื่นทําการแสดงความชื่นชอบและ
ความคิดเห็นได  
        7.เมนูแจงเตือนการแสดงความชอบและความคิดเห็นจากผูใชที่ติดตามตนเอง  
        8.เมนูคนหาผูใชงานรวมกันบนแอปพลิเคชันได  
        9. เมนูออกจากระบบ 
  
 
 
 



3 

ขั้นตอนการศึกษา 
        1. ศึกษาคนควาขอมูลจากการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยว จากผลการสํารวจ
นักทองเที่ยวออนไลน ( TripBarometer ) ประจําป 2013 ของ โดย TripAdvisor เพื่อตอบสนอง
ความตองการของนักทองเที่ยว 
        2. ศึกษาวิธีการเขียนแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน เชน ศึกษาการเขียนภาษา 
Objective-c วิธีการเขียนโปรแกรมบน XCode การทดลองใชงานบน iPhone Silmulator เปนตน  
        3. ศึกษาการทํางานของ Web-service เพื่อใชการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง Server และ 
Client  
        4. ศึกษาพื้นฐานการนํา JSON และ XML มาใชงานรวมกับ Web Service ในการรับสงคา 
จาก Web Service  
        5. นําขอมูลจากผลการสํารวจนักทองเที่ยวออนไลน ( TripBarometer ) ทําการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดลักษณะและขอบเขตการทํางาน ออกแบบโครงรางสวนตอประสานผูใชงาน ( Wireframe ) 
ออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน ( User Interface ) ระบบการใชงาน และออกแบบฐานขอมูล  
        6. เริ่มทําการเขียนโปรแกรมใหครบถวนเปนไปตามลักษณะและขอบเขตที่กําหนดใหสามารถใช
งานไดจริง  
        7. ทดสอบการใชงาน ปรับปรุง และแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ  
        8. ทําการประเมิณผลจากกลุมผูใชงานและสรุปผลการดําเนินงาน  
        9. จัดทําเอกสารใหสมบูรณสําหรับการนําไปเผยแพร 
 
เครื่องมือท่ีใช 
        1. แบบประเมิณการทดลองใชงานแอปพลิเคชัน , Numbers ’09 
        2. Microsoft Visio 2013 , MySQL Workbench 
        3. PHP , MySQL , XCode , iPhone Silmulator 
        4. Phase Framework 
        5. Adobe Illustrator , Adobe Photoshop 
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ขอจํากัดในการศึกษา  
 การพิกัดชื่อสถานที่ในขั้นตอนการสรางทริปจะแสดงขอมูลของสถานที่ใกลเคียงใหเพียง 10 
สถานที่ เนื่องจากเปนขอจํากัดของการใชบริการโดยไมเสียคาธรรมเนียมของฐานขอมูลที่ใช 
( Foursquare API ) 
  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สรางแรงจูงใจใหกับนักทองเที่ยวทําใหเกิดความตองการในการทองเที่ยวภายในประเทศไทย
และเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยว 
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ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี
        ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนสําหรับผูที่สนใจการ
ทองเที่ยวบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนเพื่อใหแอปพลิเคชันเกิดความสมบูรณและเกิดขอมูลที่เปนจริง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของเพิ่มเติมที่สามารถนํามาใชใน
โครงการจุลนิพนธโดยมีแนวคิดและทฤษฎีดังนี้ 
        1. Social Network 
        2. Location Based Service 
        3.  แบบสํารวจพฤติกรรมของนกัทองเที่ยว( TripBarometer by TripAdvisor 2013 ) 
 
        1. Social Network 
            1.1 ความหมายของSocial Network 
(http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/socialnetwork.ht
ml ) 
            Social Network หรือเครือขายสงัคมออนไลนเปนรูปแบบของเว็บไซตในการสรางเครือขาย
สังคมสําหรับผูใชงานในอินเทอรเน็ตในการเขียนอธิบายความสนใจกิจกรรมของตนเองและเชื่อมโยง
กับความสนใจและกจิกรรมของผูอื่นในบริการเครอืขายสังคมมักจะประกอบไปดวยการสนทนาสง
ขอความสงอีเมลลวิดีโอเพลงอัปโหลดรปู 
Social Network เปนเครือขายความสมัพันธที่ตอบสนองการสรางสายสัมพันธใหไดพบปะบุคคลที่
สนทนากันในเรื่องทีส่นใจเหมอืนกันสามารถเชื่อมโยงเพื่อนของเราเขากบัเพื่อนของเขาสรางสรรค
สังคมใหมๆใหกับทุกคนสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารภายในองคกรและภายนอกองคกรเขาดวยกันได
อยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนสิ่งที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตของมนุษยยุคปจจบุันซึ่งเครือขายสังคม
ออนไลนเปนสือ่ที่มปีระสิทธภิาพในการสื่อสารกับองคกรโดยการสือ่สารทางตรง 
            1.2 ความสําคัญของ Social Network  
(http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/importance.htm
l ) 
            ในปจจุบันทกุคนตางมเีครือขายออนไลนเปนของตนเองเชนFacebook Twitter Myspace 
Flickr YouTube Digg เปนตนจากความสมัพันธระหวางเพือ่นสูเพือ่นเปนความสัมพันธของกลุม
สังคมและกลายเปนความสัมพันธที่สามารถเชื่องโยงคนทัง้โลกเขาดวยกันดังตัวอยางภาพที2่-1 
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ภาพที่ 2-1 ตัวอยางเครือขายสงัคมออนไลน 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/index.html 
 
            Social Network จะเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้นในป2010ที่ประเทศ
ทั่วโลกกําลังเขาสูยุคเศรษฐกิจถดถอยแตในโลกของวงการอินเทอรเน็ตกลับไมไดถดถอยลงสังเกตุได
จากSocial Network เริ่มเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นมีการอางอิง
แหลงขอมูลจะมาจากเว็บไซตประเภทSocial Network มากขึ้น 
โลกไดเปลี่ยนไปอยางที่ไมมีวันหวนกลับคืนซึ่งจะไมมีวันหนีโลก“ออนไลน”ไดในวันหนึ่งชีวิตกลายเปน
สวนหนึ่งของโลก“ออนไลน”หมดยุคแหงคอมพิวเตอรพีซีมนุษยทุกคนจะมีเครื่องโนตบุกหรืออุปกรณ
ที่ใกลเชนโทรศัพทมือถือที่สามารถพกพาติดตัวไปทุกที่ทุกเวลากระแสที่กําลังเกิดขึ้นในหลากหลาย
ประเทศที่วา“การเขาถึงอินเตอรเน็ตเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของพลเมือง”จะกลายเปนกระแสโลกมนุษย
ทุกคนไดเปนสวนหนึ่งของสังคมเครือขายแบบ“ออนไลน” 
            1.3  ประเภทของ Social Network  
( http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html ) 
                  1.3.1 Identity Network แผยแพรตัวตน 
                  ใชสําหรับนําเสนอตัวตนและเผยแพรเรื่องราวของตนเองทางอินเตอรเน็ทสามารถสราง
อัลบัม้รปูของตัวเองสรางกลุมเพื่อนและสรางเครือขายข้ึนมาได เชน Myspace , Facebook , 
Friendter เปนตน ดังรูปภาพที่ 2-2 
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ภาพที่ 2-2 ตัวอยาง Identity Network - MySpace , Facebook , Friendster 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
 
                  1.3.2 Creative Network เผยแพรผลงาน   
                   ในการนําเสนอผลงานของตัวเองไดในรปูแบบของวีดีโอ ภาพ หรือเสียงเพลง เชน
Multiply , Youtube เปนตน ดังตัวอยางรปูภาพที่ 2-3 

 

ภาพที่ 2-3 ตัวอยาง Creative Network - Multiply , Youtube 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
 
                  1.3.3 Interested Network ความสนใจตรงกัน 
                   ใชสําหรับการรวมตัวกันโดยอาศัย“ความสนใจ” ตรงกนั เชน Digg.com , 
del.icio.us เปนตน ดังตัวอยางรปูภาพที่ 2-4 

 

ภาพที่ 2-4 ตัวอยาง Interested Network- Digg.com , del.icio.us 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
  
                  1.3.4 Collaboration Network รวมกันทํางาน  
                   ใชกลุมเครือขายทีร่วมกัน “ทํางาน”  ในรูปแบบของการพฒันาซอฟตแวร และสวน
ตาง ๆ ของซอฟตแวร เชน Wikipedia , Google Maps เปนตน ดังตัวอยางรูปภาพที่ 2-5 
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ภาพที่ 2-5ตัวอยางCollaboration Network- Wikipedia , Google Maps 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
 
                  1.3.5 Gaming หรือ Virtual Reality โลกเสมือน 
                  เกมสออนไลนที่เปนโลกเสมือนจรงิ สามารถสรางตัวละครโดยสมมุติใหเปนตัวเราเอง
ขึ้นมาได ใชชีวิตอยูในเกมส อยูในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถซื้อขายที่ดิน และหา
รายไดจากการทํากจิกรรมตางๆ ได เชน SecondLife ดังตัวอยางรปูภาพที่ 2-6 

 
ภาพที่ 2-6 ตัวอยางGaming หรือ Virtual Reality- SecondLife 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
 

                  1.3.6 Peer to Peer (P2P) 
                  P2P เปนการเชื่อมตอกันระหวาง Client (เครื่องผูใช, เครื่องลูกขาย) กับ Client 
โดยตรง เชน Skype , BitTorrent เปนตน ดังตัวอยางรปูภาพที่ 2-7 

 
ภาพที่ 2-7 ตัวอยางPeer to Peer - Skype , BitTorrent 
ที่มา : Thaigoodview. หนาอธิบาย. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/sort.html 
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        ในปจจุบันสังคมออนไลนนั้นเปนที่รูจักอยางแพรหลายเชนFacebook , Twitter ซึ่งเปนการ
บริการที่ดึงคนมาจากหลายสังคมเขามารวมกันในปริมาณมากๆโดยสามารถเขาถึงกันไดจากหลาย
อุปกรณไมวาจะเปนคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งกําลังไดรับความนิยมเพราะเหมาะสมกับ
รูปแบบการใชงานดังกลาวสามารถติดตัวผูใชไปไดทุกที่ทุกเวลาทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงและแบงปน
ขอมูลตางๆใหกับผูติดตามไดทันทวงที 
        สังคมออนไลนประเภทInterested Network ซึ่งเปนการรวมกันของผูใชที่มีความสนใจ
คลายๆกันเปนความตองการที่เฉพาะเจาะจงถาหากเปนแอปพลิเคชันไมเปดใหมีปฎิสัมพันธกัน
ระหวางผูใชงานแอปพลิเคชัน่อืน่ๆนั้นโอกาสที่จะขยายฐานขอมูลผูใชรายใหมก็จะมีแนวโนมที่นอยลง
ในปจจุบันแอปพลิเคชัน่จึงมีการเชื่อมตอเพื่ออัพเดทขอมูลไปยังFacebook หรือTwitter ไดเปนการ
อาศัยผูใชใหชวยโฆษณาแอปพลิเคชั่นนั้นๆไปยังฐานลูกคาขนาดใหญไปในตัวแตในขณะเดียวกันก็มี
แอปพลิเคชันบางสวนมักจะแฝงSocial Network ไวในตัวแอปพลิเคชันเลยซึ่งจัดเปนสังคมออนไลนที่
เรียกวาNiche Social Network  
        Niche Social Network ก็เริ่มการแพรหลายมากยิ่งขึ้นเชนกันโดยที่สวนใหญจะมีลักษณะเปน
สังคมออนไลนที่มีเฉพาะกลุมที่ใหผูใชสามารถเขามาเรียนรูและมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความ
สนใจที่มีคลายๆกันเชนSoundcloud เปนสังคมออนไลนแบบเฉพาะกลุมของนักดนตรีที่ผูใชจะทาํการ
อัดเสียงและแบงปนเพื่อใหสามารถรวมกันแสดงความคิดเห็นในคลิปเสียงนั้นๆเปนตน 
 
        2. Location Based Service  
            Location Based หรือที่เรียกวาเทคโนโลยีระบุบอกตําแหนงที่สามารถบอกไดวาเราอยูที่ใด
บนโลกโดยอางอิงจากระบบGPS กับเครือขายสัญญาณดาวเทียม การใหบริการตําแหนงที่อยูทาง
ภูมิศาสตรหรือLocation Based Service เกิดขึ้นเมื่อค.ศ. 1970 เปนรูจักกันโดยทั่วไปวาGlobal 
Positions Systems (GPS) พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อปค.ศ. 1980 
รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปดการใหบริษัทอื่นๆทั่วโลกใชบริการGPS เพื่อนําไปพัฒนาใหเขากับ
สินคาและบริการตางๆซึ่งจะตองใชอุปกรณเฉพาะในการเชื่อมตอกับดาวเทียมเพียงเทานั้นเชน
เครื่องรับสัญญาณGPS ทําใหเมื่อชวงปค.ศ. 1990 ไดมีการพัฒนาโดยนําเทคโนโลยีดานตําแหนงที่ตั้ง
และการใหบริการขอมูลมาใชบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่เชนโทรศัพทมือถือ, PDA หรืออุปกรณอื่นๆ
ผานสัญญาณเครือขายของผูใหบริการนั้นๆและทําใหเกิดการบริการขอมูล ( Data Service ) ซึ่งถือ
เปนการบริการขอมูลดานตําแหนงที่ตั้งชนิดหนึ่งเชนกัน 
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ภาพที่ 2-8 การใหบริการตําแหนงที่ตั้ง บนโทรศัพทเคลือ่นที ่
ที่มา : Blog. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://blog.uad.ac.id/ardi/2011/04/04/mengenal-location-based-service-lbs/ 
 
        รูปแบบการบรกิาร Location Based Service 
            2.1 Push Services 
                เปนการบริการที่ผูรับบริการจะไดรับขอมูลโดยไมตองมีการเรียกขอมูลจากผูใชขอมูลนั้น
อาจถูกสงใหโดยตองไดรับความยินยอมจากผูใชบริการเชนการรับบริการเตือนน้ําทวมในพื้นที่ตางๆ
หรือไมตองไดรับความยินยอมจากผู ใชบริการก็ไดเชนขอความตอนรับเมื่อเขาสูตําแหนงของ
หางสรรพสินคา   
            2.2 Pull Services  
                 มีลักษณะตรงกันขามกับ Push Service โดยที่ผูใชตองเปนคนเรียกใชขอมูลนั้นๆดวย
ตนเอง เชน การคนหารานอาหาร สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในบริเวณใกลเคียง 
ในปจจุบันมีการบริการบอกตําแหนงของผูใชบริการเชนFouraquare , Facebook Place , Gowalla 
, Google Latitude เปนตนซึ่งบริการเหลานี้สามารถแสดงชื่อขอมูลสถานที่ชื่อเพื่อนๆที่อยูสถานที่
นั้นๆและการบริการขอมูลในบริเวณใกลเคียงเชนรานอาหารที่พักสถานที่ทองเที่ยวเปนตนซึ่งมีการ
พัฒนาเพื่อตอยอดใหเกิดการบริการที่หลากหลายมายิ่งขึ้นเชนการถายรูปแลวทําการระบุตําแหนงของ
รูปภาพ, คนหาตําแหนงรานอาหารจานเด็ดในบริเวณตางๆโปรแกรมฉายภาพยนตรตามสาขาของโรง
ภาพยนตร, เมื่ออยูบริเวณรานมีการแสดงสิ้นคารายการพิเศษสวนลดโปรโมชันเปนตนทําใหความนิยม
ของการใชบริการบอกตําแหนงบนเครือขายสังคมออนไลนเชนการแบงปนรูปภาพบนเครือขายสังคม
ออนไลนพรอมบอกพิกัดของสถานที่เพื่อบอกเลาเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสถานที่นั้น 
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        Foursquare เปนการผสมผสานกันระหวางSocial Network และLocation Based Service 
ซึ่งทําใหเกิดเปนLocation Based Social Network เปนการบริการบนเว็บไซตและโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่เปดโอกาสใหผูใชสามารถบอกพิกัดตําแหนงของสถานที่หรือที่มักเราเรียกวาการCheck-in โดยที่
การCheck-in จะไดรับแตมเปนรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูใชงานและมีสามารถเชื่อมตอเขากับ
Social Network อื่นๆเชนFacebook Twitter เปนตนซึ่งมีผูใชทั่วโลกมากกวา10 ลานคนจากทั่วโลก
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตของฐานขอมูลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนการสรางฐานขอมูลโดยผูใชงาน
จากการCheck-in และมีการเปดใหนักพัฒนาสามารถใชบริการบอกตําแหนงนําขอมูลไปใชพัฒนาให
เกิดการบริการในรูปแบบใหมๆโดยไมเสียคาธรรมเนียมใดๆทั้งนี้การใหบริการบอกตําแหนงนี้นอกจาก
จําเปนประโยชนตอนักพัฒนาที่สามารถเรียกใชขอมูลไดเพื่อนําไปพัฒนาตอไดแลวยังเปนการชวย
ขยายฐานขอมูลของFouraquareใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

 

ภาพที่ 2-9 เว็บไซต Foursquare 
ที่มา : ipattt. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.ipattt.com/2010/foursquare/ 
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        3. แบบสํารวจพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (TripBarometer by TripAdvisor 2013) 
            ผลการสํารวจนักทองเที่ยวออนไลน ( TripBarometer ) จากนักทองเที่ยวจํานวน15,595
คนจาก26ประเทศใน7ภูมิภาคทั่วโลกเมื่อเดือนมกราคม2013ของโดยTripAdvisor ซึ่งเปนเว็บไซต
ทองเที่ยวที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกพบวานักทองเที่ยวทั่วโลกทองโลกออนไลนในระหวางการทองเทีย่ว
โดยมีการเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ ( 51% ) แบงปนภาพถายผานโซเชียลมีเดีย ( 39 
% ) อัพเดทสถานะเพื่อบอกเลาเรื่องราวใหเพื่อนและครอบครัว ( 34 % ) และพิกัดสถานที่ผานเโซ
เชียลมีเดีย ( 23 % ) ดังภาพที่2-9 

 

ภาพที่ 2-10 แผนภูมิแทงแสดงการทองโลกออนไลนระหวางเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวทั่วโลก 
ที่มา : Tripadvisor. หนาหลัก. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.tripadvisor.com/TripBarometer 
 
           นักทองเที่ยวชาวไทยมีการเขาถึงอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดียในระหวางการเดินทางซึ่งเปน
สวนหนึ่งของผูใชโซเชียลมีเดียกลุมที่ใหญที่สุดทั่วโลก ( 52 % ) โดยมีFacebook เปนโซเชียลมีเดียที่มี
ความนิยมสูงที่สุดการใชเทคโนโลยีของนักทองเที่ยวชาวไทยเปนการใชเพื่อการแบงปนภาพถายผาน
โซเชียลมีเดีย ( 67 % ) เขาถึงอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ ( 62 % ) อัพเดทสถานะเพื่อบอก
เลาเรื่องราวใหเพื่อนและครอบครัว ( 48 % ) และคนหากิจกรรมของแตละสถานที่จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ ( 53 % ) ดังภาพที่2-10 
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ภาพที่ 2-11 แผนภูมิเปรียบเทียบการทองโลกออนไลนระหวางเดินทางทองเที่ยวระหวางนักทองเที่ยว
ชาวไทย และทั่วโลก 
ที่มา : Tripadvisor. หนาหลัก. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.tripadvisor.com/TripBarometer 
 
           จากแผนภูมิเปรียบเทียบการทองโลกออนไลนระหวางเดินทางทองเที่ยวระหวางนักทองเทีย่ว
ชาวไทยและทั่วโลกแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวานักทองเที่ยวชาวไทยนิยมใชอินเทอรเน็ตในการ
แบงปนประสบการณบอกเลาเรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับทริปทองเที่ยวของตนเองผานทางโซเชียล
มีเดียในระหวางการเดินทาง 
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ผลงานที่เกี่ยวของ 
         ในการศึกษาโครงงานจุลนิพนธเรื่องแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนสําหรับผูที่สนใจการ
ทองเที่ยวบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนผูจัดทําไดทําการศึกษาแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการทํางานและ
แนวคิดของแอปพลิเคชันที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานโดยศึกษาขั้นตอนกระบวนการทํางานการ
จัดวางองคประกอบและขั้นตอนในการใชงานเพื่อนําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชกับโครงงานจุลนิพนธ 
 
         กรณีศึกษาที่1แอปพลิเคชันบนไอโฟนชื่อ Instagram  
         Instagram เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับแบงปนถายรูปที่มีการเพิ่มฟงกชันการตกแตงภาพถาย
ดวยตางๆที่ใหคุณเลือกปรับภาพไดหลากหลายและสวยงามและสามารถแบงรูปภาพไปยังสังคม
ออนไลนอื่นๆเชนTwitter และFacebook ซึ่งทําใหInstagram กลายเปนสังคมออนไลนการแบงปน
ภาพถาย (Social Photo Sharing) เนื่องจากมีระบบติดตามคือFollowers และFollowing ใหผูใชได
เลือกติดตามชมรูปภาพความเคลื่อนไหวการใชงานของผูใชคนอื่นๆไดและสามารถความคิดเห็น
รวมกันไดดังรูปภาพที2่-11 , 2-12 , 2-13 , 2-14 

 

ภาพที่ 2-12 หนาแสดงขาวกิจกรรม (Activity Feed) ของ Instagram 
ที่มา : Instagram. หนาแสดงขาวกิจกรรม. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจากInstagram 
Application on iPhone - Version 4.2.2 
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ภาพที่ 2-13 หนาแสดงขอมลูของผูใชงาน (Profile) ของ Instagram 
ที่มา : Instagram. หนาแสดงขอมลูผูใชงาน. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจากInstagram 
Application on iPhone - Version 4.2.2 
 

 

ภาพที่ 2-14 หนาเลือกและตัดรูปภาพที่ตองการแบงปนของ Instagram 
ที่มา : Instagram. หนาเลือกและตัดรปูภาพ. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจากInstagram 
Application on iPhone - Version 4.2.2 
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ภาพที่ 2-15 หนาคนหาสถานที่ใกลเคียงของ Instagram 
ที่มา : Instagram. หนาคนหาสถานที่ใกลเคียง เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
Instagram Application on iPhone - Version 4.2.2 

  
จุดเดน   
         1. มีขั้นตอนการใชงานในการแบงปนรูปภาพงายสามารถเลือกรูปภาพจากเครื่องและ
ตัดรูปภาพเพื่อแสดงผลไดภายในหนาเดียวกัน   
         2. ใชงานรวมกับFoursquare ซึ่งทําใหผูใชงานสามารถคนหาสถานที่ใกลเคียงพิกัด
ของตนเองได  
 
จุดดอย   
         1. ไมสามารถบันทึกรูปภาพที่ถูกแบงปนทั้งหมดในแอปพลิเคชันได   
         2. สามารถคนหาสถานที่เพื่อพิกัดสถานที่ของรูปภาพไดเพียงสถานที่ๆอยูใกลเคียง
ของผูใชงานเทานั้น 
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         กรณีศึกษาที่ 2 แอปพลิเคชันบนไอโฟน ชื่อ Everplaces 
         Everplaces เปนแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนที่ใหผูใชสามารถแบงปนสถานที่
ประทับใจบอกเลาประสบการณที่เกิดขึ้นจากสถานที่เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหกับผูใชงานคนอืน่ๆสนใจ
ในสถานที่แหงนั้น และสามารถดูขอมูลที่ถูกบันทึกไวบนว็บไซตได ดังภาพที่ 2-15 , 2-16 , 2-17 

 

ภาพที่ 2-16 หนาแสดงขอมูลของผูใชงาน (Profile) ของ Everplaces 
ที่มา :  Everplaces. หนาแสดงขอมูลของผูใชงาน. เขาถึงเมือ่ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
Everplaces Application on iPhone  
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ภาพที่ 2-17 หนาแสดงขาวกิจกรรม (Activity Feed) ของ Everplaces 
ที่มา : Everplaces. หนาแสดงขาวกิจกรรม. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
Everplaces Application on iPhone 
 

 
ภาพที่ 2-18 หนาคนหาสถานที่ดวยช่ือเมอืงของ Everplaces 
ที่มา : Everplaces. หนาคนหาสถานที่ใกลเคียง. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
Everplaces Application on iPhone 
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จุดเดน  
         1. มีการคนหาเพื่อเรียกดูขอมูลของสถานที่ดวยชื่อของเมืองที่ผูใชตองการคนหาได 
         2. หนาแสดงขอมูลของผูใชงานบอกรายละเอียดชัดเจนเชนจํานวนสถานที่ทั้งหมด, 
จํานวนสถานที่ที่แบงออกเปนประเภทสถานที่และเมือง  
 
จุดดอย  
         1. ใชสีเทาออนเปนสีตัวอักษรและเปนตัวอักษรที่มีลักษณะตัวแคบเมื่อใชตัวอักษรเล็ก
เกินไปจึงทําใหยากตอการอาน 

 
         กรณีศึกษาที่ 3 แอปพลิเคชันบนไอโฟน ชื่อ TripColor 
         TripColor เปนแอปพลเิคชันสังคมออนไลนสําหรับนักทองเที่ยวทีผู่ใชสามารถแชรรูปภาพ
สถานที่ทองเที่ยวภายในทรปิของตนเองใหกบัผูใชผูอื่นไดแสดงความคิดเห็นดังภาพที่ 2-18 , 2-19 , 
2-20 , 2-21 

 
ภาพที่ 2-19 หนาแสดงขาวกิจกรรม (Activity Feed)ของ TripColor 
ที่มา : iTunes. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
https://itunes.apple.com/us/app/tripcolor-social-travel-sharing/id459934160? 
mt=8 
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ภาพที่ 2-20 หนาตกแตงรูปที่ถูกเลือกของ TripColor 
ที่มา : iTunes. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
https://itunes.apple.com/us/app/tripcolor-social-travel-sharing/id459934160? 
mt=8 
 

 

ภาพที่ 2-21 หนาใสขอมูลเกี่ยวกบัรปูภาพ ของ TripColor 
ที่มา : iTunes. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
https://itunes.apple.com/us/app/tripcolor-social-travel-sharing/id459934160? 
mt=8 
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ภาพที่ 2-22 หนาแสดงขอมลูผูใชงาน ของ TripColor 
ที่มา : iTunes. หนาอธิบาย. เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก
https://itunes.apple.com/us/app/tripcolor-social-travel-sharing/id459934160? 
mt=8 

 
จุดเดน  
         1. มีการยืดหยุนในวันและเวลาของรูปภาพผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงวันทีเ่องได  
         2. มีการแสดงขอมลูทริปทองเที่ยวเปน2ลักษณะคือรปูภาพเรียงตามลําดับและ
รูปภาพบนแผนที่ที่ถกูเชื่อมโยงความตอเนื่องของทรปิดวยการลากเสนระหวางสถานที ่  
 
จุดดอย  
         1. เนื่องจากเปนแอปพลเิคชันเนนขอมลูเกี่ยวกบัทรปิทองเที่ยวหนาแสดงขอมูลผูใชไม
มีการแสดงจํานวนทริปทองเที่ยวทัง้หมดเปนตัวเลขใหชัดเจน   
         2. ผูใชตองทําการกรอกชื่อของสถานทีเ่องทกุครัง้ที่แบงปนทําใหไมสะดวกสําหรบั
ผูใชงาน 
         3. ไมมีการแสดงประเภทของสถานที่เชนรานอาหาร, สถานที่ทองเที่ยว, ที่พักเปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
 

        สําหรบัการปฏิบัตงิานโครงงานจลุนิพนธในหัวขอแอปพลิเคชันเครือขายสงัคมออนไลนสําหรบัผู
ที่สนใจการทองเที่ยวบนโทรศัพทเคลือ่นที่ไอโฟนนั้นผูจัดทําควรจะตองมีการวางแผนขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการพฒันาระบบเพื่อใหเปนไปตามลักษณะและขอบเขตของโครงงานที่ไดวางไวได
อยางครบถวนบรรลุวัตถุประสงคและสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนดไวดังนี ้  
        1. การศึกษาและเกบ็รวบรวมขอมูลตางๆทีเ่กี่ยวของ  
        2. การวิเคราะหขอมูลออกแบบระบบการใชงานและฐานขอมูล  
        3. การออกแบบการแสดงผล  
        4. การสรางและพัฒนาระบบ  
        5. การทดสอบและปรบัปรุงระบบ  
        6. ประเมินผลจากกลุมผูใชงานและสรุปผลการดําเนนิงาน 
 7.  จัดทําเอกสาร 
 8.  แผนการดําเนินงาน 
 
         1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ 
             1.1 ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวในปจจุบันเพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหตอบสนองพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  
             1.2 ศึกษาหลักการการออกแบบที่แสดงผลบนแแอปพลิเคชันเชนการเลือกสีและขนาดของ
ตัวอักษรการออกแบบโลโกการใชไอคอนมสื่อความหมายการเลือกคูสีใหเหมาะสมเปนตน  
             1.3 ศึกษาคนควาหาขอมูลที่ใชในการออกแบบและวิธีการจัดทําแอปพลิเคชันเชนหลักการ
ออกแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนการแสดงผลที่งายสะดวกตอการใชงานการ
เชื่อมตอดึงขอมูลระหวางแอปพลิเคชันเปนตนโดยการศึกษาผานทางสื่อตางๆทั้งทางอินเตอรเน็ตสื่อ
สิ่งพิมพหนังสือแอปพลิเคชันตัวอยางหรือสอบถามจากผูมีประสบการณ 
 
         2. การวิเคราะหขอมูลออกแบบระบบการใชงานและฐานขอมูล  
             นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของมาทําการวิเคราะห
ออกแบบฐานขอมูลระบบโครงสรางตางๆของแอปพลิเคชันเชนระบบการลงทะเบียนระบบการสรางท
ริปทองเที่ยวระบบแสดงขอมูลผูใชระบบแสดงทริปทองเที่ยวระบบติดตามผูใชผูอื่นขอมูลตางๆที่มี
ความจําเปนในการจัดเก็บในฐานขอมูลเปนตน  
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            จากการวิเคราะหขอมูลและฟงกชันการทํางานตางๆที่เหมาะสมจึงนําไปปรึกษากับเหลา
อาจารยคณะกรรมการและเพื่อนๆเพื่อรวบรวมขอเสนอแนะทั้งหมดนํามาตอยอดเพื่อนําไปพฒันาและ
ปรับปรุงแกไขใหโครงงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยโปรแกรมที่ใชคือMySQL Workbench  
ซึ่งใชในการออกแบบฐานขอมูล (Database) สรางตารางเก็บขอมูล (Table) และเขตขอมูล (Field) 
ซึ่งชวยใหผูพัฒนาทํางานงายและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 
         3. การออกแบบการแสดงผล  
             เมื่อทําการวิเคราะหและออกแบบฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชันเรียบรอยแลวจึงทํา
การออกแบบสวนของการแสดงผลแอปพลิเคชันโดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของมาใชในการพิจารณาและออกแบบเพื่อใหสะดวกแกการใชงานซึ่งโปรแกรมที่ใช
คือAdobe Photoshop และAdobe Illustrator โดยจะใชในการออกแบบการแสดงผลแอปพลิเคชัน
เปนหลัก 
 
        4. การสรางและพัฒนาระบบ  
            เมื่อการวางระบบและออกแบบการแสดงผลทั้งหมดเปนที่เรียบรอยแลวเปนสวนของการเริม่
พัฒนาแอปพลิเคชันโดยเริ่มจากการติดตั้งโปรแกรมตางๆที่ใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันศึกษาเรียนรู
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาObjective-C การใชโปรแกรมXcode ในการสรางแอปพลิเคชันและ
รวบรวมขอมูลตางๆที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
โปรแกรมที่จําเปนสําหรับขั้นตอนนี้ไดแก   
             4.1 XCode ใชสําหรับการสรางแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 
             4.2 XAMPP ใชในการจําลองเซิรฟเวอร (Server) และฐานขอมูล (MySQL) ที่ใชในการ
เก็บขอมูลตางๆ  
             4.3 phpMyAdmin เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับการบริหารจัดการฐานขอมูล (MySQL) เชน 
การสรางฐานขอมูล (Database) การสรางและจัดการตาราง (Table) การหาผลสรุป (Query) ดวย
คําสั่ง SQL 
 
         5. การทดสอบและปรับปรุงระบบ 
   ทดสอบการใชงานและหาขอผิดพลาดของแอปพลิเคชันโดยกลุมผูใชงานตัวอยางนํา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาพิจารณาเพื่อนําไปพัฒนาแกไขเพื่อใหแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 
         6. ประเมินผลจากกลุมผูใชงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
   ประเมินผลจากกลุมผูใชงานและสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากการพัฒนาแอปพลิเคชัน
และระบบตางๆ เรียบรอยแลวและวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของแอปพริเคชั่นเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
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         7. จัดทําเอกสาร 
   สรุปผลการดําเนินงานรวบรวมและจัดทําเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับโครงงานจุลนิพนธ
ทั้งหมด 
 
         8. แผนการดําเนินงาน 
            ตอไปนี้เปนการชี้แจงขั้นตอนการศกึษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตารางที่ 3-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน 

ป 2556 2557 

แผนงาน / เดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1. การศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของ 

                            

2. การวิเคราะหขอมลู และ
ออกแบบระบบการใช 

งาน 

                            

3. การออกแบบการแสดงผล 
                            

4. การสรางและพัฒนาระบบ 
                            

5. การทดสอบและปรับปรงุ 
ระบบ 

                            

6. จัดทําเอกสาร                             

 
 
 
 
 
 



บทที่  4 

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 

        การวิเคราะหขอมูล และออกแบบระบบเพื่อนํามาใชในการพัฒนาโครงงานใหตรงตามความ
ตองการของผูใช เพื่อใหโครงงานสําเร็จตามลักษณะและขอบเขตการทํางานครบถวน จึงจําเปนตองมี
การวางแผนการทํางานอยางละเอียดรอบคอบ จึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบตามรูปแบบ
ตางๆที่ไดศึกษา ดังนี ้
 
        1. แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept)  
           จากการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ผูจัดทําจึงไดทําการศึกษาลักษณะการใชงาน
ของแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนที่มีอยูในปจจุบัน โดยวิเคราะหจุดเดน และจุดดอยของ
แอปพลิเคชัน เพื่อทําการประยุกตใชกับโครงงาน ใหมีลักษณะการใชงานที่ตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพ  
 
        2. อารมณและโทนสี (Mood and Tone)  
           จากการสํารวจแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน ในหมวดของการทองเที่ยว ( 
Travel ) ที่มีความนิยมสูงที่สุดบน Apple App Store จํานวน 25 แอปพลิเคชัน พบวา มีการใชโทน
สีหลักของแอปพลิเคชันเปนสีฟา จํานวน 12 แอปพลิเคชัน โทนสีน้ําเงินจํานวน 2 แอปพลิเคชัน โทน
สีเทาเขมจํานวน 6 แอปพลิเคชัน โทนสีเขียวจํานวน 2 แอปพลิเคชัน โทนสีแดง จํานวน 1  แอปพลิเค
ชัน โทนสีน้ําตาล 1 แอปพลิเคชัน โทนสีชมพูอมสมจํานวน 1 แอปพลิเคชัน จึงเปนแนวคิดในการ
เลือกใชสีฟาอมเขียว เนื่องจากเปนสีที่ใหความรูสึกสบายสดชื่น ผอนคลาย การพักผอนซึ่งเหมาะสม
กับการทองเที่ยว โดยมีการใชสีสมเปนสีรองเนื่องจากเปนสีคูตรงขามของสีฟาอมเขียว และให
ตัวอักษรเปนสีเทาเขมบนพื้นหลังสีขาว เพื่อใหงายตอการอานของผูใชงาน ดังรูปภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 สีหลกัที่ใช 
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        3. รูปแบบของตัวอักษรที่ใช  
           เนื่องจากเปนแอปพลิเคชัน ที่มีการแสดงขอมูลในรูปแบบของตัวอักษรคอนขางมาก ดังนั้น
เพื่อใหงายตอการอาน และมีความทันสมัย จึงมีการเลือกรูปแบบของตัวอักษรในรูปแบบ Sans Serif  
โดยเลือกใชฟอนต Helvetica เปนฟอนตภาษาอังกฤษ และ Thonburi เปนฟอนตภาษาไทย   

 

ภาพที่ 4-2 ฟอนต Helvetica    
 

 
ภาพที่ 4-3 ฟอนต Thonburi 

 
           การออกแบบสัญลักษของแอปพลิเคชัน ( Icon Application) เนื่องแอปพลิชันมีชื่อวา 
EVERtrip ซึ่งหมายความวา ทริปที่เคยไดทองเที่ยวมาแลว จึงไดนําตัวอักษรนําหนาชื่อแอปพลิเคชัน 
ซึ่งเปนตัวอี ( e ) มาใชเปนสัญลักษณของแอปพลิเคชัน รวมกับหมุดพิน ที่แสดงออกถึงการพิกัด
สถานที่ลงบนแผนที่ ดังภาพที่ 4-4 
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ภาพที่ 4-4 สัญลักษณของแอปพลเคิชัน 
 
        4. การออกแบบสวนตอประสานผูใชงาน ( User Interface ) 

 

ภาพที่ 4-5แสดงหนาเขาสูระบบ 
 
           หนาเขาสูระบบมีปุมในการลงทะเบียนผานบัญชีเฟสบุค เพื่อเขาสูแอปพลิเคชัน ใชปุมสีน้ํา
เงินเนื่องจากเปนสีหลักที่ใชบนเว็บของสังคมออนไลนเฟสบุค ทําใหผูใชงานมีความเขาถึงงายยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-6หนาแสดงเมนูทั้งหมดของแอปพลิเคชัน 
 
           หนาแสดงเมนูของแอปพลิเคชัน เปนหนาที่ใชแสดงเมนูหลักทั้งหมดของแอปพลิเคชัน เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการใชงานของผูใชงาน ซึ่งประกอบไปดวยทั้งหมด 6 เมนูหลัก คือ เมนูแสดง
ขอมูลทริปทองเที่ยวของผูใชงานทั้งหมด เมนูแสดงขอมูลทริปทองเที่ยวที่ผูใชงานไดทําการติดตาม 
เมนูแสดงขอมูลในปฎิสัมพันธระหวางผูใชงานรวมกัน เมนูแสดงขอมูลประจําตัวของผูใชงาน เมนู
สรางทริปทองเที่ยว เพื่อทําการแบงปนใหกับผูใชงานรวมกันบนแอปพลิเคชัน และเมนูออกจากระบบ 
เรียงกันตามลําดับ เพื่อใหงายตอการใชงานในขณะเลือกเมนู   
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ภาพที่ 4-7หนาแสดงทริปทองเที่ยวจากการแบงปนของผูใชงานทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน 
 
           หนาเมนูแสดงขอมูลทริปทองเที่ยวของผูใชงานทั้งหมดโดยขอมูลจะถูกเรียงตามความนิยม 
ซึ่งนับจากจํานวนการกดแสดงความชื่นชอบของผูใชงานบนแอพลิเคชัน สามารถเขาถึงรายเอียดทริ
ปทองเที่ยวได ทําการแสดงความคิดเห็น แสดงความชื่นชอบเกี่ยวทริปทองเที่ยว และสามารถเขาถึง
ขอมูลสวนตัวของผูแบงปนทริปทองเที่ยวได  
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ภาพที่ 4-8หนาแสดงทริปทองเที่ยวจากการแบงปนของผูใชงานที่ไดติดตาม 
 
           หนาเมนูแสดงขอมูลทริปทองเที่ยวของผูใชงานผูอื่นที่ไดทําการติดตาม โดยขอมูลจะถูกเรียง
ตามลําดับเวลา ซึ่งทริปที่ถูกแบงปนลาสุดจะอยูดานบนสุด สามารถเขาถึงรายเอียดทริปทองเที่ยวได 
ทําการแสดงความคิดเห็น แสดงความชื่นชอบเกี่ยวทริปทองเที่ยว และสามารถเขาถึงขอมูลสวนตัว
ของผูแบงปนทริปทองเที่ยวได 
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ภาพที่ 4-9หนาแสดงรายละเอียดภายในทริปทองเที่ยว 
 
           หนาแสดงรายละเอียดของทริปทองเที่ยว โดยจะแสดงชื่อที่ถูกตั้งโดยผูแบงปนทริปทองเที่ยว 
จํานวนวันที่เดินทางทองเที่ยว วันที่เดินทางทองเที่ยว จํานวนสถานที่ทองเที่ยว จํานวนจังหวัดที่ได
เดินทางทองเที่ยวภายในทริป จํานวนประเภทของสถานที่ทองเที่ยว สามารถดูรูปภาพทั้งหมด และ
การบรรยายภาพของแตละสถานที่ได ผูใชงานสามารถแสดงความคิดเห็นสวนตัว แสดงความชื่นชอบ 
และเขาถึงขอมูลสวนตัวของผูที่ทําการแบงปนทริปทองเที่ยว เพื่อเขาดูขอมูลทริปทองเที่ยวอื่นๆได  
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ภาพที่ 4-10หนาแสดงขอมูลสวนของผูใชงาน 
 
           หนาแสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงาน จะแสดงชื่อ รูปภาพประจําตัว  จํานวนผูใชงานที่ทําการ
ติดตาม จํานวนผูใชงานที่ถูกติดตาม จํานวนทริปทองเที่ยวทั้งหมด จํานวนจังหวัด จํานวนประเภทของ
สถานที่ทองเที่ยว สามารถเขาดูรายละเอียดแตละทริปทองเที่ยวของผูใชงาน และเขาถึงสถานที่
ทองเที่ยวตางๆของผูใชงานแบบจําแนกตามจังหวัด ประเภทของสถานที่ทองที่ยวได  
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ภาพที่ 4-11หนาคนหาผูใชงานบนแอปพลิเคชัน 
 
           หนาคนหาผูใชงานบนแอปพลิเคชันรวมกัน สามารถคนหาไดจากชื่อของผูใชงานผูอื่น โดนทํา
การกรอกชื่อ หรือตัวอักษรตัวหนาของชื่อเพื่อทําการคนหาผูใชงานผูนั้นได สามารถกดเขาดูขอมูล
สวนตัวของผูใชงาน และสามารถทําการติดตามผูใชงานที่ตองการไดทันที 
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ภาพที่ 4-12หนาแสดงปฎิสัมพันธระหวางผูใชงาน 
 
           หนาแสดงปฎิสัมพันธระหวางผูใชงาน เปนหนาแสดงขอขอปฏิสัมพันธระหวางผูใชงาน
รวมกันบนแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งมีการทําการติดตามผูใชงานรวมกัน แสดงความคิดเห็น แสดงความชื่น
ชอบในทริปทองเที่ยวตางๆที่ถูกแบงปนโดยผูใชงานผูอื่น โดยจะแสดงชื่อ และรูปประจําตัวของผู
มรปฎิสัมพันธรวมกับผูใชงาน  
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ภาพที่ 4-13หนาแสดงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทริปทองเที่ยว 
 
           หนาแสดงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทริปทองเที่ยวที่ถูกแบงปน โดยสามารถแสดงความ
คิดเห็นสวนตัว หรือสอบถามเพื่อเปนขอมูล ใหผูใชงานไดมีปฎิสัมพันธรวมกัน และสามารถตรวจสอง
ปฏิสัมพันธจากหนาแสดงปฏิสัมพันธของแอปพลิเคชัน 
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ภาพที่ 4-14หนาสรางชื่อของทริปทองเที่ยว 
 
           หนาสรางชื่อของทริปทองเที่ยว ผูใชงานทําการตั้งชื่อทริปทองเที่ยวของตนเอง กอนที่จะทํา
การเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ลงในทริปทองเที่ยวที่ตองการแบงปน 
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ภาพที่ 4-15หนาคนหาสถานที่ใกลเคียงจากบริเวณของผูใชงาน 
 
           หนาคนหาสถานที่ใกลเคียงจากบริเวณของผูใชงาน ทําการเพิ่มสถานที่ทอเงที่ยวภายในทริป 
โดจะคนหาสถานที่ทองเที่ยวที่ใกลเคียงในบริเวณที่ผูใชงานยืน สามารถเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่
ตองการเพื่อทําการเลือกรูปภาพ และทําเขียนคําบรรยายตอไป 
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        5. การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 
           5.1 Use Case Diagram 

 

ภาพที่ 4-16 Use Case Diagram 
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           5.2 Use Case Description 
 
ตารางที่  4-1 Use Case เขาสูระบบ 

Use case ID  UC02 

Use case name เขาสูระบบ 

Brief description ผูใชงานเขาสูระบบ  

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานเขาสูระบบผาน
เฟสบุคเพื่อเขาใชงาน 

 

1.ตรวจสอบความถูกตอง 

2.หากไมถูกตองตองเขาระบบ
ใหม 

Exception  

 
ตารางที่  4-2  Use Case  ดูกิจกรรมทองเที่ยว 

Use case ID  UC03 

Use case name เขาสูระบบ 

Brief description ผูใชงานเรียกดูกิจกรรมทองเที่ยวใหม 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. เขาไปยังหนาหนาดูกจิกรรม
ทองเที่ยว 

1.1 ระบบเรียกขอมูลจาก
ฐานขอมูล 

Exception  

 
 



40 

ตารางที่  4-3 Use Case ดูรายละเอียดทริปทองเที่ยว 

Use case ID  UC04 

Use case name ดูรายละเอียดทริปทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานเรียกดูรายละเอียดทริปทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. เขาไปยังหนาหนาดู
รายละเอียดทริปทองเที่ยว 

1.1 ระบบเรียกขอมูลจาก
ฐานขอมูล 

Exception  

 
ตารางที่  4-4 Use Case สรางทรปิทองเที่ยว 

Use case ID  UC06 

Use case name สรางทริปทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานสรางทริปทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานใสขอมูลเพื่อสรางท
ริปทองเที่ยว 

1.1 เก็บขอมูลลงฐานขอมูล 

Exception  
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ตารางที่  4-5 Use Case ติดตามผูใช 

Use case ID  UC07 

Use case name ติดตามผูใชงาน 

Brief description ผูใชงานติดตามผูใชงานรวมกันบนแอปพลิเคชัน 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานติดตามผูใชงาน
รวมกันบนแอปพลิเคชัน 

2. ผูใชงานยกเลิกการติดตาม
ผูใชงานรวมกันบนแอป
พลิเคชัน 

1.1 เก็บขอมลูลงฐานขอมลู 
 
2.1 เก็บขอมลูลงฐานขอมลู 

Exception  

 
ตารางที่  4-6  Use Case รับการแจงเตือน 

Use case ID  UC08 

Use case name รับการแจงเตือน 

Brief description ผูใชงานรับการแจงเตือน 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. เขาสูหนารับการแจงเตือน 
เพื่อรบัการแจงเตือน 

1.1 
ระบบเรียกขอมลูจากฐานขอมลู 

Exception  
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ตารางที่  4-7  Use Case ดูขอมูลของผูใชงาน 

Use case ID  UC09 

Use case name ดูขอมูลของผูใชงาน 

Brief description ผูใชงานดูขอมูลของผูใชงานรวมกัน 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. เขาสูหนาขอมูลของผูใชงาน 1.1 ระบบเรียกขอมูลจาก
ฐานขอมูล 

Exception  

 
ตารางที่  4-8  Use Case แกไขขอมูลสวนตัว 

Use case ID  UC10 

Use case name แกไขขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

Brief description ผูใชงานแกไขขอมูลสวนตัว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ใสขอมูลที่ตองการแกไข 1.1 ระบบเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล 

Exception  
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ตารางที่  4-9 Use Case คนหาผูใชงานบนแอปพลิเคชัน 

Use case ID  UC12 

Use case name คนหาผูใชงานบนแอปพลิเคชัน 

Brief description ผูใชงานคนหาผูใชงานบนแอปพลิเคชัน 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 ผูใชงานกรอกชื่อผูใชงานเพื่อ
คนหา 

ระบบคนหาผูใชงานจากชื่อที่
กรอก 

Exception  

 
ตารางที่  4-10 Use Case จัดการทริปทองเที่ยว 

Use case ID  UC13 

Use case name จัดการทริปทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานจัดการทริปทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานแกไขทรปิทองเที่ยว 
2. ผูใชใสขอมลูเพื่อแกไข 
 
3. ผูใชงานลบทรปิทองเที่ยว 

 
2.1 ระบบเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล 
3.1 ระบบลบขอมูลจาก
ฐานขอมูล 

Exception  
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ตารางที่  4-11 Use Case จัดการสถานที่ทองเที่ยว 

Use case ID  UC14 

Use case name จัดการสถานที่ทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานจัดการสถานที่ทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 ผูใชงานลบสถานที่ทองเที่ยว ระบบลบขอมูลจากฐานขอมูล 

Exception  

 
ตารางที่  4-12 Use Case แสดงความชื่นชอบ 

Use case ID  UC15 

Use case name แสดงความชื่นชอบ 

Brief description ผูใชงานแสดงความชื่นชอบ 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานเพิม่ความชื่นชอบ 
 
2. ผูใชงานลบความชื่นชอบ 

1.1 ระบบเก็บขอมูลจาก
ฐานขอมูล 
2.1 ระบบลบขอมูลออกจาก
ฐานขอมูล 

Exception  
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ตารางที่  4-13 Use Case แสดงความคิดเห็น 

Use case ID  UC16 

Use case name แสดงความคิดเห็น 

Brief description ผูใชงานแสดงความคิดเห็น 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานกรอกขอมลูเพือ่
แสดงความคิดเห็น 

1.1 ระบบเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล 

Exception  

 
ตารางที่  4-14 Use Case เพิ่มสถานที่ทองเที่ยว 

Use case ID  UC17 

Use case name เพิ่มสถานที่ทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานเพิ่มสถานที่ทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานกรอกขอมลูเพือ่เพิม่
สถานที่ทองเที่ยว 

1.1 ระบบเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล 

Exception  
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ตารางที่  4-15 Use Case เพิ่มรปูภาพลงในสถานทีท่องเที่ยว 

Use case ID  UC18 

Use case name เพิ่มรูปภาพลงในสถานที่ทองเที่ยว 

Brief description ผูใชงานเพิ่มรูปภาพลงในสถานที่ทองเที่ยว 

Actor ผูใชงานแอปพลิเคชัน 

 Actor action System respond 

 1. ผูใชงานเพิม่รปูภาพลงใน
สถานที่ทองเที่ยว 

1.1 ระบบเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล 

Exception  
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           5.3 Class Diagram 
 

 
ภาพที่ 4-17แสดง Class Diagram 
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           5.4 Sequence Diagram 
 

ภาพที่ 4-18แสดง Sequence Diagrm การเขาสูระบบ 
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ภาพที่ 4-19แสดง Sequence Diagram การแสดงขอมูลกิจกรรมทองเที่ยว   
 

 

ภาพที่ 4-20แสดง Sequence Diagram การแสดงรายละเอียดทริปทองเที่ยว 
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ภาพที่ 4-21แสดง Sequence Diagram สรางทริปทองเที่ยว 
 

 
ภาพที่ 4-22แสดง Sequence Diagram การติดตามของผูใชงาน 
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ภาพที่ 4-23แสดง Sequence Diagram การเรียกดูขอมูลของผูใช 
 

 

ภาพที่ 4-24แสดง Sequence Diagram การแบงปนสถานที่ทองเที่ยว 
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ภาพที่ 4-25แสดง Sequence Diagram การแสดงความชื่นชอบ 
 

 
ภาพที่ 4-26แสดง Sequence Diagram การแสดงความคิดเห็น 
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           5.5 Activity Diagram 
 

 
ภาพที่ 4-27แสดง Activity diagram การลงทะเบียนเขาใชงาน 

 

 
ภาพที่ 4-28แสดง Activity diagram การเขาสูระบบ 
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ภาพที่ 4-29แสดง Activity diagram การแสดงความชื่นชอบ 
 
 

 

ภาพที่ 4-30แสดง Activity diagram การแสดงความคิดเห็น 
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           5.6 Database Diagram 
 

 
ภาพที่ 4-31แสดง Database Diagram  
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           5.7 Database Description 
 
ตารางที่ 4-16 แสดงตาราง user 

Name Description Type 

user_id รหัสผูใช int 

email อีเมล varchar(255) 

password รหัสผาน varchar(30) 

diaplay_name ชื่อผูใช varchar(20) 

user_img รูปภาพประจําตัว varchar(255) 

facebook_id รหัสบัญชีเฟสบุค int 

address ที่อยู varchar(20) 

 
ตารางที่ 4-17 แสดงตาราง trip 

Name Description Type 

trip_id รหัสทริปทองเที่ยว int 

trip_name ชื่อทริปทองเที่ยว varchar(20) 

trip_status สถานะทริปทองเที่ยว int 

trip_img รูปหนาปกทริปทองเที่ยว varchar(20) 
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ตารางที่ 4-18 แสดงตาราง place 

Name Description Type 

place_id รหัสสถานที่ทองเที่ยว int 

place_name ชื่อสถานที่ทองเที่ยว varchar(10) 

place_location พิกัดสถานที่ทองเที่ยว location 

place_time เวลาของการแบงปน timestamp 

place_detail รายละเอียด varchar(255) 

place_img รูปภาพ varchar(255) 

 
ตารางที่ 4-19 แสดงตาราง location_categories 

Name Description Type 

location_categories_id รหัสสถานที่ทองเที่ยว int 

location_categories_name ชื่อสถานที่ทองเที่ยว varchar(20) 

location_categories_img รูปภาพ varchar(255) 

 
ตารางที่ 4-20 แสดงตาราง provinces 

Name Description Type 

provinces_id รหัสสถานที่ทองเที่ยว int 

provinces_name ชื่อสถานที่ทองเที่ยว varchar(20) 
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ตารางที่ 4-21 แสดงตาราง comment 

Name Description Type 

comment_id รหัสการแสดงความคิดเห็น int 

comment_detail รายละเอียด 
การแสดงความคิดเห็น 

varchar(255) 

comment_time เวลาการแสดงความคิดเห็น timestamp 

comment_user_id รหัสผูใชที่แสดงความคิดเห็น int 

 
ตารางที่ 4-22 แสดงตาราง like 

Name Description Type 

like_id รหัสการแสดงความชอบ int 

like_time เวลาการแสดงความชอบ timestamp 

like_user_id รหัสผูใชที่แสดงความชอบ int 

 
ตารางที่ 4-23 แสดงตาราง follow 

Name Description Type 

follow_id รหัสการติดตาม int 

follow_time เวลาการแสดงความชอบ timestamp 

follow_user_id รหัสผูใชที่ติดตาม int 

follow_status สถานะการติดตาม int 

 
 
 



บทที่  5 

ผลการดําเนนิงาน ขอจํากัด และขอเสนอแนะ 

 

        จุลนิพนธฉบับนี้หลังจากการดําเนินงานและตรวจสอบการใชงาน บางสวนและในสวนที่
สามารถสามารถพัฒนาตอยอดไดตังนี ้
 
ผลการทดสอบและประเมินผลการใชงานจริง 
       ไดนําแอปพลเิคชันไปทดสอบกบักลุมเปาหมายที่วางไว จํานวน  40 คน ไดผลการประเมิน 
ตามหัวขอ ดังตอไปนี ้
 

ตาราง 5-1 ตารางผลการประเมินหมวดการออกแบบ 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.การวางรปูแบบและการจัดองคประกอบของ
งาน 

36% 60% 4%   

2.ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม 43% 56%    
3.การใชสีในการออกแบบเหมาะสม 40% 28% 32%   
4.ความสม่ําเสมอของงานออกแบบ 48% 52%    
5.กราฟกที่ใช 30% 56% 14%   

 
        ผลการประเมินการวางรูปแบบและการจัดองคประกอบของงาน ระดับความพึงพอใจระดับ5 
รอยละ 43  ระดับความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 60% ระดับความพึงพอใจระดับ3 รอยละ 4,  
ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 43 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 
รอยละ 56, การใชสีในการออกแบบเหมาะสมระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 40 ระดับความพึง
พอใจระดับ 4 รอยละ 28 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 รอยละ 32, ความสม่ําเสมอของงานออกแบบ 
ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 48 ระดับความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 52, กราฟกที่ใชระดับ
ความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 30  ระดับความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 56 ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 3 รอยละ 14 
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ตาราง 5-2 ตารางผลการประเมินหมวดฟงกชันการทํางาน 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ความเสถียรของโปรแกรม  30% 34% 29%   7%  
2.สามารถเรียนรูไดงาย 34% 62% 4%   
3.ประสิทธิภาพในการทํางาน 37% 63%    

 
       ผลการประเมินความเสถียรของโปรแกรม ระดับความพึ่งพอใจระดับ  5 รอยละ 30  ระดับ 
ความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 34 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 รอยละ 29 ระดับความพึงพอใจระดับ  
2 รอยละ7,  สามารถเรียนรูไดงาย  ระดับความพึงพอใจระดับ 5 รอยละ 34  ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ 4 รอยละ 62  ระดับความพึ่งพอใจระดับ 3 รอยละ 4,  ประสิทธิภาพในการทํางาน  ระดับ
ความพึ่งพอใจระดับ 5 รอยละ 37  ระดับความพึ่งพอใจระดับ  4 รอยละ 63 
 
ตาราง 5-3 ตารางผลการประเมินหมวดเฉพาะ 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ขอมูลถูกตอง  38% 62%    
2.มีประโยชนในการใชงาน 54% 36% 10%   

 

       ผลการประเมินขอมูลถูกตอง  ระดับความพึ่งพอใจระดับ 5 รอยละ 38  ระดับความพึงพอใจ

ระดับ 4 รอยละ 62,  มีประโยชนในการใชงาน  ระดับความพึงพอใจระดับ 5รอยละ 54ระดับความ

พึ่งพอใจระดับ 4 รอยละ 36 ระดับความพึ่งพอใจระดับ 3รอยละ 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ตาราง 5-4 ตารางผลการประเมินหมวดภาพรวมของฟงกชัน 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ผูใชงานเกิดความพงึพอใจ    62% 38%    
2.ผูใชงานเกิดการจดจําภาพลกัษณของโปรแกรม 42% 53%   4%   1%  
3.ความเปนมิตรกับผู ใชงาน 41% 42%  17%   

 

        ผลการประเมินผูใชงานเกิดความพึงพอใจ  ระดับความพึ่งพอใจระดบั 5 รอยละ 62  ระดับ

ความพึงพอใจระดับ 4 รอยละ 38,  ผูใชงานเกิดการจดจําภาพลักษณของโปรแกรมระดับ  ความพึง

พอใจระดับ 5 รอยละ 42  ระดับความพึงพอใจระดบั 4 รอยละ 53  ระดับความพึงพอใจระดบั 3 

รอยละ 4  ระดับความพงึพอใจระดบั 2 รอยละ 1,  ความเปนมิตรกบัผูใชงาน  ระดับความพึงพอใจ

ระดับ 5 รอยละ 41 ระดับความพงึพอใจระดบั 4 รอยละ 42 ระดับความพึงพอใจระดับ 3 รอยละ 17 

 
สรุปผลการดําเนินโครงการ 
       จากการดําเนินโครงงาน แอปพลิเคชันมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค แตยังมีปญหา
ตามมาในหลายๆอยาง อันเนื่องมาจากขอบังคับ ขอจํากัด อุปกรณสําหรับการใชงานจึงตองมีการ
พัฒนาเพื่อใหใชงานไดดีที่สุด 
        1. ผูใชงานสามารถแบงปนสถานที่ทองเที่ยวของตนเอง และเขาถึงการทองเที่ยวของผูใชงาน
ผูอื่นได 
        2. ทําใหเกิดความตองในการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เกิดการสงเสริมการทองเที่ยว 
 
ปญหาที่พบ 
        1.ในสวนของการใชงานตองปรับปรุงเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
        2.ควรมีขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการเดินทาง
ทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ขอจํากัดในการศึกษา 
        เครื่องมือสื่อสารของผูใชงานจําเปนจะตองเชื่อมตออินเตอรเน็ต 
 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
        1. สําหรับผูที่สนใจทําแอปพลิเคชันบนแอนดรอยดสามารถคนหาขอมูลและศึกษาไดดวยตัวเอง
ผานทางอินเตอรเน็ต หนังสือ หรือสถาบันตาง ๆ ที่เปดสอนดานนี้โดยเฉพาะ 
        2. หากตองการนําแอปพลิเคชันไปพัฒนาตอควรเพิ่มความสามารถใชรวมกับอาจารยผูสอนได
และการลงทะเบียนเรียนผานแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มฟงกชันที่หลากหลาย เชน และการสงขอความถึง
กันระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา ซึ่งจะทําใหมีประโยชน ในการใชงานมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน 

แอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนสําหรับนักทองเที่ยว 
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 
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แบบประเมินชุดที่ 1 สําหรับบุคคลทั่วไปหรือผูใชงานแอปพลิเคชัน 

คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย✓(ถูก) ในชองระดับความพงึพอใจจากความพึงพอใจมากที่สุด (ระดับ5) 
จนถึงพึงพอใจนอยที่สุด (ระดับ1) 
 
หมวดการออกแบบ 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.การวางรปูแบบและการจัดองคประกอบของงาน      
2.ลักษณะตัวอักษรเหมาะสม      
3.การใชสีในการออกแบบเหมาะสม      
4.ความสม่ําเสมอของงานออกแบบ      
5.กราฟกที่ใช      
 
หมวดฟงกชันการทํางาน 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ความเสถียรของโปรแกรม       
2.สามารถเรียนรูไดงาย      
3.ประสิทธิภาพในการทํางาน      
 
หมวดเฉพาะ 

หัวขอการประเมินผล 
 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ขอมูลถูกตอง      
2.มีประโยชนในการใชงาน      
 
 
 

แบบประเมินโครงการจุลนิพนธ 
เรื่องแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนสําหรับนักทองเท่ียว 
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟน 
นางสาวกัลยรัตน ชูสุวรรณรหสันักศึกษา 13530133 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ)  
ปการศึกษา 2556 
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หมวดภาพรวมของฟงกชัน 
หัวขอการประเมินผล 

 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.ผูใชงานเกิดความพงึพอใจ        
2.ผูใชงานเกิดการจดจําภาพลกัษณของโปรแกรม      
3.ความเปนมิตรกับผู ใชงาน      
 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ (เว็บและสื่อโตตอบ) ปการศึกษา 2556 
โทรสาร : 0-2233-4995 โทรศัพท : 0-2233-4995 เว็บไซตhttp://www.ict.su.ac.th 
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