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บทคดัย่อ 
 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาของประเทศเน่ืองจากเป็น
แหล่งรายไดอ้นัดบัท่ีสองรองลงมาจากการส่งออกจึงเป็นโอกาสท่ีดีของภาคธุรกิจในแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีจะสร้างรายได้จากการบริโภคสินคา้และบริการของนกัท่องเท่ียวแต่เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ใช่
คนในทอ้งถ่ินเม่ือมีความต้องการบริโภคสินคา้หรือบริการก็ไม่มีขอ้มูลว่าในบริเวณท่ีอยู่นั้นมีผู ้
ใหบ้ริการอยูก่ี่แห่งและมีบริการสินคา้ประเภทไหนท่ีมีขอ้เสนอพิเศษ 

 ในงานวจิยัน้ีไดน้ าเสนอระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดย
ใชบ้ริการระบุต าแหน่ง ซ่ึงจะอาศยัความสามารถของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนผสานเขา้
กบับริการบนกลุ่มเมฆของบริษทักูเก้ิลโดยใช้พิกดัต าแหน่งของผูใ้ช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในการกรอง
ผลการคน้หาสินคา้ของผูใ้ห้บริการจากฐานขอ้มูล เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์สินคา้และ
บริการระหวา่งภาคธุรกิจและนกัท่องเท่ียว 

 จากผลการทดสอบระบบในการใชง้านพบวา่ระบบท่ีพฒันาข้ึนช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บ
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และขอ้เสนอจากผูใ้ห้บริการในแหล่งท่องเท่ียวเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการ โดยลกัษณะของระบบท่ีมีการท างานบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นช่วยให้เกิด
ความคล่องตวัในการใชง้าน และการพฒันาศูนยข์อ้มูลร้านคา้ไวบ้นกลุ่มเมฆยงัช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถ
มัน่ใจไดว้า่ระบบจะพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 

 

 
 



จ 
 

 
Independent Study Title  Product Searching System for Tourist on Mobile Phone 
     Using Location-Based Service  

Author     Mr. Piyanat  Thanasombat 

Degree     Master of Science ( Software Engineering ) 

Independent Study Advisor  Lect. Dr. Pradorn   Sureephong 

 
ABSTRACT 

 

The tourism industry is a sector that is responsible for the development of the country.  
Because it is the second highest source of income coming from export, it is a great opportunity for 
businesses in the city to generate revenue from the consumption of goods and services from the 
tourists. However, where there is no information that provide an abundant of goods and services 
which have special offers it leads to a low demand for goods and services by the tourists in the 
local areas. 

This research proposes a search engine on the mobile phones to detect for service 
location or possible shopping areas of interest. It relies on the ability of a cell phone and smart 
phone service that is combined with the Google cloud. The location of the mobile phone users 
filter results to find the product provider's database as a channel to promote products and services 
between businesses and tourists. 

The results from testing the system revealed a developed system that allows visitors to 
get information about products and services that are offered to tourists for comparing and 
choosing that service. The nature of the system operates on a mobile phone that allows flexibility 
when it is in use. Data is centered and stored in the clouds; it allows the user to ensure that the 
system will be available at all times. 
 
 


