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บทที ่4 

ผลการวจิัย 
 

 การพฒันาระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใช้บริการระบุ
ต าแหน่ง มีการด าเนินการตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไวท้ั้งส้ิน 5 ขั้นตอนโดยเร่ิมจากการก าหนดความ
ตอ้งการของระบบไปจนถึงการน าไปใชง้านและบ ารุงรักษาระบบ โดยมีผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 4.1  ผลลพัธ์จากการก าหนดความตอ้งการของระบบ 
 4.2  ผลลพัธ์จากการออกแบบระบบ 
 4.3  ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 4.4  ผลลพัธ์จากการน าระบบไปใชง้าน 

4.5  ผลลพัธ์จากการบ ารุงรักษาระบบ 
 
4.1   ผลลพัธ์จากการก าหนดความต้องการของระบบ 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบไดผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นขอ้ก าหนดความ
ตอ้งการระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  ระบบจะมีการท างานสัมพนัธ์กนัระหวา่งระบบแผนท่ีและระบบดาวเทียมบอกพิกดั 
 2. ระบบจะแบ่งการท างานออกเป็นสองรูปแบบซ่ึงมีความต้องการท่ีแตกต่างกันดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 ส่วนของร้านค้า 
  -  ระบบตอ้งรองรับการลงทะเบียนของร้านคา้ 
  -  ระบบตอ้งรองรับการจดัการขอ้มูลร้านคา้ได ้  
  -  ระบบตอ้งรองรับการเปล่ียนรหสัผา่น  

-  ระบบตอ้งรองรับการจดัการขอ้มูลแผนส่งเสริมการขายได ้
  -  ระบบตอ้งรองรับการแสดงผลรายช่ือผูต้อบรับขอ้เสนอได ้
  -  ระบบตอ้งสามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตในการช่วยก าหนดพิกดัเร่ิมตน้ได ้
  -  ระบบตอ้งรองรับการยกเลิกแผนส่งเสริมการขายท่ีเคยบนัทึกไวไ้ด ้
 ส่วนของนักท่องเท่ียว 
  -  ระบบตอ้งรองรับการคน้หาสินคา้บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้
  -  ระบบตอ้งกรองผลการคน้หาโดยอาศยัพิกดัต าแหน่งจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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  -  ระบบตอ้งรองรับการลงทะเบียนของผูใ้ชง้าน 
  -  ระบบตอ้งรองรับการจดัการขอ้มูลผูใ้ชไ้ด ้
  -  ระบบตอ้งรองรับการตอบรับขอ้เสนอจากร้านคา้ได ้
  -  ระบบตอ้งสามารถแสดงรายการประวติัการใชบ้ริการของผูใ้ชไ้ด ้
 
4.2  ผลลพัธ์จากการออกแบบระบบ 

4.2.1   การก าหนดผู้ใช้ 
 เม่ือพิจารณาจากความตอ้งการของระบบจะพบวา่ผูใ้ชง้านระบบมีดว้ยกนัสองประเภท
คือ ผูใ้ชง้านกลุ่มร้านคา้และผูใ้ชง้านกลุ่มนกัท่องเท่ียว ซ่ึงทั้งสองประเภทมีความสัมพนัธ์กบัระบบ
ในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัโดยจะแทนกลุ่มผูใ้ชด้ว้ยสัญลกัษณ์ผูก้ระท า (actor) ดงัรูปท่ี 4.1  
 

 
รูป 4.1  แสดงแอคเตอร์ของผูใ้ชก้ลุ่มร้านคา้ (Vendor) และกลุ่มนกัท่องเท่ียว (Consumer) 

 
 -   ผู้ใช้งานในกลุ่มร้านค้า (Vendor) 
 ผูใ้ช้งานในกลุ่มร้านค้าจ าเป็นต้องท าการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบก่อน
เพื่อท่ีจะสามารถจดัการขอ้มูลเก่ียวกับร้านคา้ เช่น ต าแหน่งท่ีตั้ งของร้านคา้ ขอ้มูลเก่ียวกับแผน
ส่งเสริมการขายของร้านคา้ 

-   ผู้ใช้งานในผู้บริโภคและกลุ่มนักท่องเท่ียว (Consumer) 
 ผูใ้ชง้านในกลุ่มนกัท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นตอ้งลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อท่ีจะใชบ้ริการ
คน้หาสินคา้บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี แต่หากผูใ้ช้งานในกลุ่มน้ีตอ้งการท่ีจะตอบรับขอ้เสนอสินคา้ท่ี
คน้หามาไดก้็จะตอ้งท าการลงทะเบียนก่อนเพื่อให้มีประวติัผูใ้ช้และน าไปใช้ในการจองขอ้เสนอ
ของร้านคา้ 
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 4.2.2   การก าหนดยูสเคสไดอะแกรม 
 

 
รูป  4.2  แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มร้านคา้ 

 
 จากรูปท่ี 4.2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้ลุ่มร้านคา้กบัระบบ ซ่ึงผูใ้ชใ้น
กลุ่มร้านคา้จะตอ้งท าการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกก่อนจากนั้นจึงจะสามารถท าการจดัการขอ้มูล
ร้านคา้รวมถึงจดัการขอ้เสนอส าหรับลูกคา้โดยมีรายละเอียดของยสูเคสไดอะแกรม  ดงัต่อไปน้ี 

-  ยสูเคส Registration :  ร้านคา้ท าการลงทะเบียนเขา้สู่ระบบเพื่อให้ไดรั้บสิทธ์ิในการ
จัดการข้อมูลเก่ียวกับร้านค้าและข้อมูลแผนส่งเสิรมการขายโดยในขั้นตอนการลงทะเบียน 
(Registration) ร้านคา้จะตอ้งใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านคา้ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

-  ยสูเคส Profile Management : ร้านคา้ท่ีไดเ้ป็นสมาชิกสมาชิกสามารถท่ีจะปรับแต่ง
ขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้ตามท่ีไดเ้คยก าหนดไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียนได ้โดยจะตอ้งท าการพิสูจน์
ตวัตนดว้ยอีเมลและรหสัผา่นก่อน 

-  ยสูเคส Advertise Management : ร้านคา้ท่ีไดเ้ป็นสมาชิกสามารถท่ีจะเพิ่มขอ้มูลแผน
ส่งเสริมการขาย รวมถึงแกไ้ขแผนส่งเสริมการขายและตรวจสอบลูกคา้ท่ีตอบรับแผนส่งเสริมการ
ขายได ้โดยจะตอ้งท าการพิสูจน์ตวัตนดว้ยอีเมลและรหสัผา่นก่อน 
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รูป  4.3  แสดงยสูเคสไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มนกัท่องเท่ียว 

 
 จากรูปท่ี 4.3 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคกบั
ระบบท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงผูใ้ช้กลุ่มนกัท่องเท่ียวนั้นสามารถเลือกไดว้่าจะใช้งานระบบโดยเป็นสมาชิก
หรือไม่เป็นสมาชิก  ซ่ึงสิทธ์ิการใชง้านระบบก็จะไม่เท่ากนั กล่าวคือ หากผูใ้ชไ้ม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ
ระบบก็จะสามารถท าการคน้หาขอ้มูลจากระบบไดเ้พียงเท่านั้น แต่จะไม่สามารถจองขอ้เสนอท่ีทาง
ผูใ้ห้บริการในกลุ่มร้านคา้ได้ท าการประชาสัมพนัธ์ไว ้โดยมีรายละเอียดของยูสเคสไดอะแกรม 
ดงัต่อไปน้ี  

- ยสูเคส Registration : นกัท่องเท่ียวสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้เป็นสมาชิกของระบบได้
โดยนกัท่องเท่ียวจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว ้โดยระบบจะ
บงัคบัให้นกัท่องเท่ียวตอ้งลงทะเบียนเป็นสมาชิกต่อเม่ือนกัท่องเท่ียวตอ้งการลงช่ือเพื่อรับขอ้เสนอ
จากร้านคา้ 

- ยสูเคส Profile Management : นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัท่ีเคยได้
ลงทะเบียนไวก้บัระบบได ้ โดยขั้นตอนการเขา้แกไ้ขขอ้มูลจะตอ้งผา่นการพิสูจน์ตวัตน 

- ยสูเคส Search : นกัท่องเท่ียวสามารถคน้หาสินคา้และบริการรวมถึงแผนส่งเสริมการ
ขายท่ีร้านคา้ในทอ้งถ่ินบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวอยู ่ โดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงทะเบียนเป็นสมาชิก 

- ยสูเคส Reserve : นกัท่องเท่ียวสามารถจองสิทธิประโยชน์จากแผนส่งเสริมการขาย
ของร้านคา้ในทอ้งถ่ินไดโ้ดยในขั้นตอนการจองจะสงวนไวส้ าหรับสมาชิกเท่านั้น หากนกัท่องเท่ียว
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ตอ้งการตอบรับจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของระบบก่อนเน่ืองจากจะตอ้งมีการพิสูจน์ตวัตน
ก่อนท่ีจะท าการตอบรับขอ้เสนอ 

- ยสูเคส View History :นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเรียกดูประวติัการใชบ้ริการร้านคา้ท่ี
ตนเองเคยเขา้ใช้บริการได้โดยในขั้นตอนน้ีการจะเรียกดูประวติัได้จะตอ้งมีการพิสูจน์ตวัตนกบั
ระบบก่อน  จากนั้นผูใ้ชจ้ะเห็นประวติัการท าการจองและรหสัการจองท่ีเคยไดรั้บไปจากระบบ 
 
 4.2.3    แอคทวิติีไ้ดอะแกรมของระบบ 
 การออกแบบแอคทิวิต้ีไดอะแกรม เป็นการแสดงล าดบักิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใต้การ
ท างานของระบบ โดยในระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชบ้ริการ
ระบุต าแหน่ง ไดแ้บ่งระบบออกเป็นสองส่วนและมีแอคติวต้ีิไดอะแกรมของแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
 1.  ส่วนของผู้ใช้งานกลุ่มร้านค้า 

 
รูป  4.4  แอคติวิต้ีไดอะแกรมของระบบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชก้ลุ่มร้านคา้ 
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 ผูใ้ช้งานกลุ่มร้านคา้จะเขา้สู่ระบบโดยการเปิดเวบ็เพจท่ีก าหนดไว ้โดยจะพบหน้าจอ
แรกซ่ึงจะแสดงแผนท่ีเอาไว ้หากร้านคา้ยงัไม่ได้เป็นสมาชิกก็จ  าเป็นตอ้งสมคัรสมาชิกก่อนหลงั
จากนั้นร้านคา้ก็จะสามารถเขา้สู่หน้าจอยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบหากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบมาได ้
ผูใ้ช้จะพบเมนูรายการ การจดัการข้อมูลร้านค้า (Profile Management) การจดัการข้อเสนอ 
(Promotion Management) และหนา้จอการเรียกดูรายงาน (Report) 
 
 2.  ส่วนของผู้ใช้งานกลุ่มนักท่องเท่ียว 
  ในส่วนของระบบท่ีกลุ่มผูใ้ชเ้ป็นนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีการใช้งานบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
นั้นจะมีลกัษณะรูปแบบการเขา้ใชท่ี้แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มผูใ้ชท่ี้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และ กลุ่ม
ผูใ้ชท้ ัว่ไปโดยกลุ่มผูใ้ชท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกนั้นจะมีแอคติวต้ีิไดอะแกรมดงัรูปต่อไปน้ี 

 
รูป  4.5  แอคติวิต้ีไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 

 
 จากแอคติวิต้ีไดอะแกรมท่ีแสดงในรูปท่ี 4.5  จะเห็นไดว้า่ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของระบบสามารถท าไดมี้เพียงแค่การคน้หาสินคา้และบริการจากระบบ แต่จะไม่ไดรั้บสิทธ์ิ
ในการจองแผนส่งเสริมการขายท่ีทางร้านได้มีการบนัทึกไวใ้นระบบดังนั้นหากนักท่องเท่ียว
ประสงค์ท่ีจะจองข้อเสนอจากร้านค้าจะต้องท าการสมคัรเป็นสมาชิกของระบบก่อนซ่ึงสิทธ์ิท่ี
สามารถท าไดข้องสมาชิกจะเป็นไปดงัแอคติวต้ีิไดอะแกรมรูปท่ี 4.6 
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รูป 4.6  แอคติวิต้ีไดอะแกรมของระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวท่ีเป็นสมาชิก 

 
 จากแอคติวต้ีิไดอะแกรมท่ีแสดงดงัรูปท่ี 4.6จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการลงทะเบียนเป็น
สมาชิกของระบบนั้นจะสามารถท่ีจองสินคา้ ดูประวติัการสั่งซ้ือรวมถึงแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดซ่ึ้ง
ระบบจะถูกออกแบบโดยให้อิสระนกัท่องเท่ียวในเลือกท่ีจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได ้
เพียงแต่จะมีการจ ากดัสิทธ์ิท่ีจะใชง้านระบบไดแ้ตกต่างกนั 
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4.2.4   การออกแบบฐานข้อมูลและออีาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 
 การออกแบบฐานข้อมู ล ของระบบค้นหา สินค้า ส า ห รับนักท่ อ ง เ ท่ี ย วบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชบ้ริการระบุต าแหน่ง เป็นไปดงัรูปดา้นล่าง 
 

 
รูป  4.7  แสดงอีอาร์ไดอะแกรมของระบบ 
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4.3  ผลลพัธ์จากขั้นตอนการพฒันาระบบ 
 ผลการพฒันาระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียวบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยใช้บริการ
ระบุต าแหน่ง  ซ่ึงแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนโดยระบบส่วนท่ีเก่ียวข้องกับร้านค้าจะมีการ
ออกแบบเป็นโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ ซ่ึงท างานบนสภาพแวดลอ้มการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ของบริษทักูเก้ิล และส าหรับระบบส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคน้หาขอ้มูลของนักท่องเท่ียวจะเป็น
โปรแกรมท่ีเปิดใชง้านบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อเรียกใชข้อ้มูลท่ีร้านคา้บนัทึกไวโ้ดยมีภาพรวมของ
ระบบโดยสังเขปตามรูปดา้นล่าง 
 

 
รูป  4.8  แสดงภาพรวมการท างานของระบบ (System Overviews) 

 
 โดยสถาปัตยกรรมในการออกแบบของระบบค้นหาสินค้าส าหรับนักท่องเท่ียวบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชบ้ริการระบุต าแหน่ง ท่ีออกแบบให้ท างานบนการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ
ของกเูก้ิล และระบบฐานขอ้มูลบนกลุ่มเมฆของกเูก้ิลแสดงดงัรูปท่ี 4.9 
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รูป 4.9  สถาปัตยกรรมของการออกแบบระบบ (System Architecture) 

 
 จากรูปท่ี 4.9 อธิบายสถาปัตยกรรมของระบบท่ีออกแบบโดยระบบงานส่วนของผูใ้ช้งาน
กลุ่มร้านค้าจะมีลักษณะเป็นเว็บแอพพลิเคชั่นอยู่บนกลุ่มเมฆของกูเก้ิล ในกรอบท่ีเขียนว่า 
“AppEngine”  และเช่ือมต่อการท างานฐานขอ้มูลแบบกลุ่มเมฆของกูเก้ิล  แทนดว้ยสัญลกัษณ์
ส่ีเหล่ียมเขียนว่า “loud SQL” ซ่ึงเป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์แบบกลุ่มเมฆของกูเก้ิล โดย
ระบบงานในส่วนของนักท่องเท่ียวจะท างานบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยเข้าถึงข้อมูลผ่านส่วน
ประสานโปรแกรมประยกุตแ์ละเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อเรียกใชแ้ละบนัทึกขอ้มูล 
 
4.4  ผลลพัธ์การน าระบบไปใช้งาน 
 1. ระบบในส่วนของผู้ใช้งานกลุ่มร้านค้า ไดรั้บการออกแบบให้เป็นโปรแกรมประยุกตบ์น
เวบ็ซ่ึงมีความง่ายต่อการใชง้านเน่ืองจากผูใ้ชเ้พียงแต่มีเวบ็บราวเซอร์ และมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
ก็จะสามารถใชง้านไดท้นัที โดยลกัษณะหน้าจอแรกท่ีผูใ้ชจ้ะพบจะเป็นแผนท่ีซ่ึงประกอบไปดว้ย
หมุดสัญลักษณ์ แทนประเภทของร้านค้าในบริเวณท่ีผูใ้ช้งานอาศยัอยู่ โดยระบบจะตรวจสอบ
ต าแหน่งของผูใ้ช้งานโดยใช้อินเตอร์เน็ต และแสดงเป็นหมุดรูปมนุษย์สีเหลือง พร้อมข้อความ 
“ต าแหน่งของฉนั” ดงัแสดงในรูปท่ี 4.10 
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รูป 4.10  หนา้จอแรกเม่ือผูใ้ชเ้ขา้เวบ็ http://applydigit.appspot.com 

 
 โดยการท่ีผูใ้ชจ้ะสามารถใชง้านระบบไดจ้ะตอ้งเป็นสมาชิกก่อนโดยสามารถสมคัรสมาชิก
ไดโ้ดยการกดท่ีเมนูหมายเลข 1 “Join Us” ของหนา้เวบ็เพจดงัแสดงในรูปท่ี 4.10  จากนั้น ระบบจะ
ส่งไปยงัแบบฟอร์มการลงทะเบียนซ่ึงมีลกัษณะดงักรอบเส้นประ ตามรูปท่ี 4.11 
 

 
รูป  4.11  หนา้จอลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกระบบ 

 

1 2 

 

http://applydigit.appspot.com/
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 ทนัทีท่ีผูใ้ช้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในหน้าเว็บเพจดังรูปท่ี 4.11 เสร็จหากไม่มี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนระบบจะส่งกลบัท่ีหนา้จอแรกดงัรูปท่ี 4.10  จากนั้น ผูใ้ชก้็จะสามารถเขา้สู่ระบบ
ไดโ้ดยกดท่ีเมนู “Sign In” ดงัลูกศรหมายเลข 2 ในรูปท่ี 4.10 จะปรากฏหนา้เวบ็เพจส าหรับยืนยนัตวั
บุคคล ดงัรูปท่ี 4.12  
 

 
รูป 4.12  หนา้จอการยนืยนัตวัเพื่อเขา้สู่ระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.12 เม่ือผูใ้ชง้านระบบจะเขา้สู่ระบบ จ าเป็นตอ้งยืนยนัตวัตนก่อนซ่ึงท าไดโ้ดย
การกรอกช่ือผูใ้ช้ลงในช่องหมายเลข 1 และกรอกรหสัผา่นลงไปในช่องหมายเลข 2 จากนั้น จึงกด
ปุ่มหมายเลข 3 หากผูใ้ช้ใส่ช่ือผู ้ใช้และรหัสผ่านท่ีถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอแผงควบคุม 
(Dashboard) ซ่ึงมีลักษณะหน้าจอดังรูปท่ี 4.13 ซ่ึงประกอบไปด้วยเมนูจดัการขอ้มูลส่วนต่างๆ       
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 
รูป 4.13  หนา้จอแผงควบคุมท่ีจะพบภายหลงัเขา้สู่ระบบตามรูปท่ี 4.12 

1 

2 

3 
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 - Profile  เป็นเมนูของระบบท่ีใชส้ าหรับการจดัการขอ้มูลเก่ียวกบัร้านคา้โดยมีรายละเอียด
หนา้จอเป็นไปดงัรูปท่ี 4.14 ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยเมนูยอ่ย ไดแ้ก่ แกไ้ขขอ้มูล ใชส้ าหรับแกไ้ขพิกดั
ต าแหน่งบนแผนท่ี ท่ีอยูร้่าน เบอร์โทรศพัท ์และเมนู แกไ้ขรหสัผา่น ใชส้ าหรับเปล่ียนรหสัผา่นใหม่ 
 

 
รูป 4.14  หนา้จอการจดัการขอ้มูลบุคคล 

 
 - Promotion เป็นหน้าจอส าหรับการเพิ่ม แก้ไข หรือยกเลิกแผนส่งเสริมการขายท่ีทาง
ร้านคา้ตอ้งการประกาศให้กบันกัท่องเท่ียวหรือผูบ้ริโภคทัว่ไปในทอ้งถ่ินไดรั้บรู้ โดยลกัษณะของ
หนา้จอระบบจะแสดงดงัรูปท่ี 4.15 
 

 
รูป 4.15  หนา้จอการเพิ่ม แกไ้ข และยกเลิกขอ้มูลโปรโมชัน่ 
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 - Report เป็นหน้าจอส าหรับเรียกดูรายช่ือผูต้อบรับ ซ่ึงก็ได้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียวหรือ
ผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน ท่ีไดค้น้เจอขอ้เสนอผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและท ารายการจองขอ้เสนอไว ้
โดยมีลกัษณะหนา้จอดงัรูปท่ี 4.16 
 

 
รูป  4.16  หนา้จอส าหรับแสดงรายงานผูต้อบรับแผนส่งเสริมการขาย 

 
 

 
รูป  4.17  ตวัอยา่งหนา้จอรายงานผูต้อบรับแผนส่งเสริมการขาย 

 
 
 



45 
 

2.   ระบบงานในส่วนของนักท่องเทีย่วหรือผู้บริโภค 
 รูปแบบการใช้งานคือผู ้บ ริโภคหรือนักท่องเ ท่ียวต้องติดตั้ งโปรแกรมลงไปบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงในงานวิจยัน้ีใชโ้ทรศพัท ์iPhone โดยเม่ือเปิดตวัโปรแกรมจะพบหนา้จอเขา้สู่
ระบบ ดงัรูปท่ี 4.18 ส าหรับผูใ้ชท่ี้ยงัไม่มีบญัชีผูใ้ชส้ามารถกดท่ี “CREATE ACCOUNT” ท่ีลูกศร
หมายเลข 1 เพื่อลงทะเบียน ส าหรับคนท่ีตอ้งการคน้หาแต่ไม่ตอ้งการลงทะเบียนให้กดปุ่มหมายเลข 
2“Search” ท่ีมุมบนขวา แต่ผูท่ี้ไม่เป็นสมาชิกจะคน้หาได้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่สามารถตอบรับ
ขอ้เสนอได ้และส าหรับผูเ้ป็นสมาชิกให้ท าการยืนยนัตวัโดยกรอกช่ือผูใ้ช้ท่ีช่องหมายเลข 3 และ
กรอกรหสัผา่นท่ีช่องหมายเลข 4 หากใส่ถูกตอ้งระบบจะน าท่านไปสู่แผงควบคุมหลกัดงัแสดงใน
รูปท่ี 4.19 
 

 
รูป 4.18 หนา้จอแรกของระบบคน้หาสินคา้ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

1 

2 

3 

4 
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รูป 4.19  หนา้จอแผงควบคุมหลกั 

 
 จากรูปท่ี 4.19 ซ่ึงเป็นหน้าจอแผงควบคุมหลกัของระบบจะเห็นได้ว่ามีปุ่มซ่ึงรองรับการ
ท างานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 - ปุ่มหมายเลข 1 Search Place ใชส้ าหรับเขา้สู่หนา้จอคน้หาสินคา้ 
 - ปุ่มหมายเลข 2 Transaction History ใชส้ าหรับเขา้สู่รายงานประวติัการตอบรับโปรโมชัน่ 
 - ปุ่มหมายเลข 3 Profile Management ใชส้ าหรับเขา้สู่ระบบแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 
 - ปุ่มหมายเลข 4 Change Password ใชส้ าหรับการเปล่ียนรหสัผา่นใหม่  
 โดยจะท าการอธิบายขั้นตอนการท างานของแต่ละเมนูดังรูปท่ี 4.19 ตามล าดับดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1 

2 

3 
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รูป  4.20  แสดงหนา้จอตวัเลือกในการคน้หาสินคา้ 

 
 ปุ่มหมายเลข 1 จากรูปท่ี 4.19 “Search Place” เป็นเมนูท่ีใชส้ าหรับคน้หาสินคา้จะมีรูปแบบ
การคน้หาสองรูปแบบคือ การคน้หาแบบระบุชนิดของสินคา้ และ การคน้หาแบบไม่ก าหนดชนิด
ของสินคา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.20ภาพดา้นซ้ายมือ คือตวัอย่างหน้าจอการคน้หาสินคา้ทุกชนิด และ 
ดา้นขวามือคือตวัอย่างหน้าจอการคน้หาสินคา้แบบระบุชนิดโดยหากตอ้งการระบุประเภทของผล
การคน้หาจะตอ้งเล่ือนปุ่มหมายเลข 2 ไปท่ีสถานะ On  จากนั้น โปรแกรมจะแสดงตวัเลือกประเภท
การคน้หาดงัหมายเลข 3 เม่ือเลือกแลว้จึงท าการกดปุ่มหมายเลข 4“Search Place” ในหนา้จอ  ระบบ
จะท าการขอพิกดัจากอุปกรณ์ A-GPS ในเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแลว้ส่งไปฐานขอ้มูลเม่ือสอบถาม
ร้านคา้ในบริเวณท่ีผูใ้ชเ้รียกขอ้มูล โดยเม่ือไดรั้บผลลพัธ์แลว้ระบบจะแสดงขอ้มูลดงัตวัอยา่งในรูปท่ี 
4.21 
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รูป  4.21 หนา้จอแสดงผลการคน้หาสินคา้ประเภทอาหาร 

 
 จากรูปท่ี 4.21จะเห็นไดว้่าระบบไดท้ าการแสดงผลลพัธ์โดยจะมีการบอกขอ้มูล ชนิดของ
ร้านคา้ ช่ือร้านคา้ และ จ านวนแผนส่งเสริมการขาย หากผูใ้ชร้ะบบมีความสนใจในรายละเอียดของ
ร้านคา้ หรือ แผนส่งเสริมการขาย ผูใ้ชก้็สามารถกดท่ีปุ่มหมายเลข 1“Detail” เพื่อดูรายละเอียด ดงั
แสดงในรูปท่ี 4.22ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดของแผนส่งเสริมการขาย  

1 
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รูป  4.22 แสดงรายละเอียดโปรโมชัน่ 

 
 จากรูปท่ี 4.22 หากผูใ้ช้มีความสนใจจะตอบรับโปรโมชั่นดงักล่าวให้กดท่ีปุ่มหมายเลข 
1“Reserve” เพื่อท ารายการจองใชสิ้ทธิในโปรโมชัน่นั้น โดยจะปรากฏหนา้จอหลงัการกดปุ่มดงัรูป
ท่ี 4.23และระบบจะท าการจดัส่งรหสัลบัส าหรับยืนยนัการจองเป็นเลข 6 หลกัมาทางขอ้ความสั้น 
(Short Message Services :SMS)ผา่นเครือข่ายโทรศพัทข์องผูใ้ช ้ตามขอ้ความท่ีแสดงในส่วนท่ีช้ีโดย
ลูกศรหมายเลข 1 ในรูปท่ี 4.23 เป็นอนัส้ินสุดขั้นตอนในการคน้หาและจองขอ้เสนอ 

1 
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รูป 4.23  แสดงหนา้จอการจองโปรโมชัน่ส าเร็จพร้อมไดรั้บรหสัการจองท่ีจดัส่งผา่น SMS 

 
 ปุ่มหมายเลข 2 “Transaction History”  ในรูปท่ี 4.19 ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านมีความประสงคจ์ะดู
ประวติัการจองแผนส่งเสริมการขายของตนเองก็สามารถเรียกดูไดโ้ดยกดท่ีปุ่มหมายเลข 2 ในรูปท่ี 
4.19 ระบบก็จะเรียกประวติัการจองแผนส่งเสริมการขายข้ึนมาดงัแสดงในรูปท่ี 4.24  ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ยขอ้มูลของร้านคา้ อนัไดแ้ก่ ช่ือร้านคา้ ช่ือโปรโมชัน่ รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้เสนอ (ถา้มี) วนั
และเวลาท่ีท าการจอง รวมถึงรหสัการจองท่ีเคยไดรั้บผา่นทางขอ้ความสั้น 

1 
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รูป 4.24 แสดงหนา้จอหลงักดปุ่ม Transaction  History เพื่อดูประวติัการจอง 

 
 ปุ่มหมายเลข 3 “Profile Management” ในรูปท่ี 4.19 ใชใ้นกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ
เปล่ียนขอ้มูลส่วนบุคคลเช่น หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส าหรับรับรหสัการจองบริการ ให้กดท่ีปุ่ม 
หมายเลข 3 ในรูปท่ี 4.19หลงัจากการกดปุ่มดงักล่าวจะพบหนา้จอดงัรูปท่ี 4.25ซ่ึงจะแสดงขอ้มูลท่ี
นกัท่องเท่ียวเคยบนัทึกไวโ้ดยให้ผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการจากนั้นกดปุ่มหมายเลข 1 เพื่อบนัทึกผล
การแกไ้ขประวติัผูใ้ช ้
 

 
รูป 4.25 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลภายหลงัการกดปุ่ม Profile Management จากแผงควบคุม 

1 
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ปุ่มหมายเลข 4 “Change Password” ในรูปท่ี 4.19 ใชใ้นกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการเปล่ียน
รหสัผา่นส าหรับยืนยนัตวัเขา้สู่ระบบให้กดท่ีปุ่มหมายเลข 4 ท่ีหนา้จอดงัรูปท่ี 4.19จากนั้นระบบจะ
แสดงหนา้จอดงัรูปท่ี 4.26ให้ผูใ้ชร้ะบุรหัสผ่านใหม่ท่ีตอ้งการลงในช่อง New Password และช่อง 
Confirm Password ให้ตรงกนัจากนั้นกดปุ่ม Change Password หากขั้นตอนการแกไ้ขรหัสผ่าน
ส าเร็จจะปรากฏหนา้จอดงัรูปท่ี 4.26 

 

 
รูป  4.26  หนา้จอการเปล่ียนรหสัผา่นภายหลงัการกดปุ่ม Change Password จากแผงควบคุม 

 
4.5  ผลลพัธ์การบ ารุงรักษาระบบ 
 เม่ือพฒันาระบบครบตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไวจ้ะเขา้สู่กระบวนการน าระบบไปใช้งาน
ร่วมกับข้อมูลจริงและการบ ารุงรักษาระบบ การน าระบบไปใช้งานร่วมกับข้อมูลจริงได้มีการ
ก าหนดแบบจ าลองการท างาน โดยใช้แบบจ าลองฐานขอ้มูลโครงการส าหรับระบบคน้หาสินคา้
ส าหรับนักท่องเท่ียวบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีโดยใช้บริการระบุต าแหน่งและในส่วนของการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบนั้นแผนการบ ารุงรักษาจะเป็นไปตามการรับประกนัของ
บริษทักเูก้ิลในแผนการใชง้านท่ีผูค้น้ควา้วจิยัใชใ้นการพฒันาโครงการ 


