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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) เป็นระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ ระบบพัฒนาขึ้นบนหลักการของ Travel 
Industry Supply Chain คือพิจารณาทั้งความต้องการในการน าเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 
(Supply side) และความต้องของนักท่องเที่ยว (Demand side) ร่วมกับระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data 
Center Services) เพื่อแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากน้ี
ระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวผ่าน Game Application บนระบบ Social network 
คือ facebook และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Interactive Animation 
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1. บทน า 
 

1.1. บทคัดย่อ 
 ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center 
Service) เป็นระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ โดยระบบที่พัฒนาขึ้น
เรียกว่า “ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง” อยู่บนหลักการของ Travel Industry 
Supply Chain คือพิจารณาทั้งความต้องการในการน าเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ (Supply side) 
และความต้องของนักท่องเที่ยว (Demand side) ร่วมกับระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data Center 
Services) เพื่อแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากน้ีระบบ
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวผ่าน Game Application บนระบบ Social network คือ 
facebook และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation 
 
1.2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากประเทศ
ไทยมีลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากน้ียังมี
แหล่งความรู้ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าไป
ศึกษาเพื่อน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงด าริโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ปวงชนชาวไทย  
 กลุ่มผู้พัฒนาสนใจพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวและโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า “ระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลและการบริการวางแผนการท่องเที่ยว” ที่อยู่บนหลัการ
ของ Travel Industry Supply Chain โดยแบ่งการท างานของระบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Supply side, 
Demand side และ Travel Data Center Service โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 -   Supply side เป็นส่วนของผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อมูลที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ โดยแบ่ง
สมาชิกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นสมาชิกในระบบ และเป็นสมาชิกของ fan page บน Facebook เพื่อให้ได้
ข้อมูลโปรโมช่ัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลข่าวสารของร้านหรือ
บริษัทตนเองได้ 
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 -  Demand side เป็นส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรอกข้อมูลความต้องการ เช่น การค้นหาข้อมูล และการ
วางแผนการเดินทาง ซึ่งการวางแผนจะต้องกรอกข้อมูล งบประมาณ สถานที่ จ านวนวัน ประเภทการเดินทาง 
กิจกรรม ให้กับระบบ เพื่อมาค านวนเส้นทางการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว 
 -  Travel Data Center Service   เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง 
ซึ่งเป็นระบบที่เราได้พัฒนาขึ้น เรียกระบบน้ีว่า “ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง
(Sufficient Travel Planning & Data Center Service)” ซึ่งเป็นระบบที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวม
ข้อมูลของฝ่ัง Supply side  และฝ่ัง Demand side เพื่อให้ครบวงจรของธุรกิจท่องเที่ยว จากน้ันระบบยังมีหน้าที่
ในการ matching ความต้องการ ฝ่ัง demand side and Supply side โดยเทคนิคการค้นหาข้อมูลด้วยความ
คล้ายของข้อมูล  (Similarity Search) คือการน าค าศัพท์ที่ต่างกันแต่มีลักษณะความหมายเหมือนกันมาช่วยในการ
ค้นหา เมื่อได้กิจกรรมหรือสถานที่ที่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยวิธี Similarity Search แล้ว 
ระบบยังสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวตามล าดับก่อนหลังให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง
ล าดับช้ัน (Analytic Hierarchical Process)  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุด 
โดยจะมีปัจจัยในการเลือกให้คุ้มค่า ประหยัด และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด สุดท้ายระบบ
สามารถแสดงแผนที่เส้นทางการเดินทางบน Google map ได้ 
 และนอกจากน้ียังมีและส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation และ Game Application ผ่าน
ระบบ social network  คือ facebook เพื่อให้เกิดความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ใช้งาน 
 
1.3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ โดย
ระบบที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า “ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง” ที่อยู่บนหลักการของ 
Travel Industry Supply Chain และส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation และ Game 
Application ผ่านระบบ social network  คือ facebook 
 
1.4. เป้าหมาย 

1.4.1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริเข้าด้วยกัน 
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1.4.2. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่บริการข้อมูลข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

1.4.3. เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถวางแผนการเดินทาง จัดล าดับเส้นทางในการเดินทางแต่ละครั้ง 
ภายใต้ความต้องการ และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  

1.4.4. เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริให้ประชาชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ
ปวงชนชาวไทยผ่านส่ือช่องทางต่างๆ  อีกทั้งทางด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้ดีขึ้น 
 
1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย  
1.5.2. สามารถแสดงข้อมูลสถานที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ กิจกรรม หรือโปรแกรมที่ตรงต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว 
1.5.3. สามารถวางแผนการท่องเที่ยวที่ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  
1.5.4. สามารถเผยแพร่ข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง

ครบวงจร 
 
1.6. ขอบเขตของโครงการ / ข้อจ ากัดของโครงการ 
 ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center 
Service) ประกอบด้วยโมดูลของซอฟต์แวร์จ านวน 4 โมดูล ได้แก่ 

1) โมดูลการบริการข้อมูลผ่าน web application มีฟังก์ช่ัน ทราบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วัตถุประสงค์ 
ที่ต้ัง กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการพระราชด าริ ระบบผู้ประกอบการ และระบบสมาชิก 

2) โมดูลวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application มีฟังก์ช่ัน วางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร โดยแนะน าทางเลือกท่ีดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดและความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยระบบสามารถ
วางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่
เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3) โมดูล Game Application พัฒนาบน faceboook  
     -  มีลักษณะเกมส์เป็นเกมส์ในรูปแบบของเกมส์ 2 มิติ คล้ายกับเกมส์ Bejeweled 
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     -  มีลักษณะแบบเกมส์ตะลุยด่าน  ในแต่ละด่านที่เล่น หมายถึง สถานที่โครงการพระราชด าริ ฯ 
     -  ระบบจะท าการก าหนด item ที่ใช้ในแต่ละด้าน ซึ่ง Item ของแต่ละด่านจะเป็นความรู้หรือส่ิงของที่
ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
     -  ผู้เล่นจะต้องเรียงต่อ item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 itemขึ้นไป เมื่อครบแล้ว Item น้ัน
จะหายไป กลายเป็นคะแนน  
     -  ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่าน จะมีประกาศการผ่านด่านของผู้เล่นที่หน้า Facebook พร้อมทั้งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริน้ัน ส้ันๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ Facebook ทั่วไปได้รู้จัก      
     -  หลังจากเล่นเกมส์ครบทุกด่านแล้ว ระบบจะท าการสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ในแต่ละครั้งว่าผู้เล่น
ได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้างจากการเดินทางท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจาก
พระราชด าริครั้งน้ี  

4) โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation จ านวน 4 ตอน ได้แก่ การท าน ้าส้มควันไม้ การ
ท าหมูหลุม การท าไบโอดีเซล กังหันสูบน ้า 

 
1.7. การเปรียบเทียบระหว่างระบบเดิมกับระบบท่ีต่อยอด (กรณีพัฒนาต่อยอด) 

เป็นลักษณะของโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ (ซอฟต์แวร์น้ียังไม่เคยมีธุรกรรมเชิงพาณิชย์ ) 
 

1.8. คุณลักษณะของระบบ และความต้องการของระบบ 
1.8.1. คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ 

1) CPU Core I3  2.0 GHz ขึ้นไป 
2) RAM 2 GB ขึ้นไป  
3) Harddisk  120 GB ขึ้นไป  
4) Monitor  
5) Speaker 

1.8.2. คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ 
1) โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ 
2) โปรแกรม Flash Player 

  
 หมายเหตุ ต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้งานระบบ 
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2. ขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน 
 

2.1. ขั้นตอนการด าเนินงานจริง เทียบกับแผน 

กิจกรรม น้ าหนัก 
ขั้นตอน

การ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการในช่วงเดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. วิเคราะห์ความต้องการ 20   
Plan                   

Actual                   

2. ออกแบบระบบ 20   
Plan                   

Actual                   

3. พัฒนาโมดูล การบริการข้อมูลผ่าน 
web application 

20   
Plan                   

Actual                   

4. พัฒนาโมดูล การวางแผนการทอ่งเที่ยว
ผ่าน web application 

5   
Plan                   

Actual                   

5. พัฒนาโมดูล Game Application 
พัฒนาบน faceboook 

10   
Plan                   

Actual                   
6. พัฒนาโมดูล สื่อการเรียนรู้ในรปูแบบ 
Interactive Animation จ านวน 4 ตอน 
ได้แก ่การท าน ้าส้มควันไม้ การท าหมูหลมุ 
การท าไบโอดีเซล กังหันสูบน ้า 

5   

Plan                   

Actual                   

7. ทดสอบระบบ 10   
Plan                   

Actual                   

8. ติดตั้งระบบ 5   
Plan                   

Actual                   

9. จัดท าคู่มือระบบ และรายงานฉบับ
สมบูรณ ์

5   
Plan                   

Actual                   
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2.2. เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ 
2.2.1. Similarity Function ท าหน้าที่ matching ความต้องการระหว่างนักท่องเที่ยว (Demand side) 

และผู้ประกอบการ (Supply side) เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวตามส่ิงที่ตนเองต้องการ 
2.2.2. Analytic Hierarchical Process เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ “วัดค่าระดับ” ของการตัดสินใจและ

ให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมาย เพื่อจัดล าดับ และเลือกสถานที่ ที่เหมาะสมที่สุด 
2.2.3. Google Map API ส าหรับค านวนแผนที่ เพื่อใช้หาระยะในการวางแผน และหาพิกัดสถานที่ 
2.2.4. Greedy TripPlanner with Time Constrain เป็นกระบวนการในการวางแผนการท่องเที่ยวภายใต้

เงื่อนไขของระยะเวลาการท่องเที่ยว โดยเลือกสถานที่ที่ส้ันที่สุดในแต่ละโหนด 
2.2.5. FBML และ API Graph ใช้ส าหรับเช่ือมต่อ www.facebook.com ในสังคมออนไลน์ (Social 

Network) 
2.2.6. XML ในการเช่ือมต่อข้อมูลจาก Database ลงใน Adobe Flash CS4 Action Script 3.0 
 

2.3. ทีมงาน และความรับผิดชอบ 
2.3.1. รายชื่อคณะท างาน 

รายชื่อคณะท างาน ต าแหน่ง 
ในบริษัท 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในโครงการ 

วุฒิศึกษา 
สูงสุด 

1. นายสุวัจชัย กมลสันตโิรจน ์ หุ้นส่วนผู้จดัการ หัวหน้าโครงการ ปริญญาเอก 

2. นางสาวพิชญ์สินี พุทธิทวีศรี - Graphic design , 
ผู้ประสานงาน 

ปริญญาโท 

3. นาวสาวณัฐติกา ขัตยิะ - Programmer, SA, 
ผู้ประสานงาน 

ปริญญาตร ี

4. นางสาวรัตนากร ผลเผดิมยศ - Programmer ปริญญาตร ี
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2.3.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการในช่วงเดือน 

1 2 3 4. 5 6 7 8 

1. วิเคราะห์ความต้องการ  x x             

    1.1 โมดูลการบริการข้อมูล น.ส.ณัฐติกา x               

    1.2 โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว นายสุวัจชัย x               

    1.3 โมดูล Game Application บน 
facebook  

น.ส.รตันากร   x             

    1.4 โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation 

น.ส.พิชญ์สิน ี   x             

2. ออกแบบระบบ    x x x         

    2.1 โมดูลการบริการข้อมูล น.ส.ณัฐติกา   x             

    2.2 โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว นายสุวัจชัย       x         

    2.3 โมดูล Game Application บน 
facebook  

น.ส.รตันากร     x           

    2.4 โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation 

น.ส.พิชญ์สิน ี     x           

3. พัฒนาโมดูล การบริการข้อมูลผ่าน web 
application 

     x x x x     

    3.1 ระบบค้นหาสถานท่ีท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
ที่พัก ร้านค้า 

น.ส.ณัฐติกา     x x         

    3.2 ระบบค้นหาโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ

น.ส.ณัฐติกา       x 

 

      

    3.3 ระบบผู้ประกอบการ น.ส.ณัฐติกา         x x     

    3.4 ระบบสมาชิก น.ส.ณัฐติกา           x     

4. พัฒนาโมดูล การวางแผนการท่องเท่ียวผ่าน 
web application 

         x x     

    4.1 ระบบวางแผนท่องเที่ยวดว้ยรถยนต์
ส่วนตัว 

นายสุวัจชัย         x       

    4.2 ระบบวางแผนท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ นายสุวัจชัย           x     

5. พัฒนาโมดูล Game Application บน 
faceboook 

   x x x x   

    5.1 พัฒนาเกมส์ทั้งหมด 7 ด่าน น.ส.รตันากร     x x x x     
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กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการในช่วงเดือน 

1 2 3 4. 5 6 7 8 

6. พัฒนาโมดูล สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Interactive Animation จ านวน 4 ตอน    

     x x   

    6.1 การท าน ้าส้มควันไม้  น.ส.พิชญ์สิน ี        x       
    6.2 การท าหมูหลุม  น.ส.พิชญ์สิน ี        x       

    6.3 การท าไบโอดีเซล  น.ส.พิชญ์สิน ี          x     
    6.4 กังหันสูบน ้า น.ส.พิชญ์สิน ี          x     
7. ทดสอบระบบ             x   

    7.1 โมดูลการบริการข้อมูล น.ส.ณัฐติกา            x   
    7.2 โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว นายสุวัจชัย            x   

    7.3 โมดูล Game Application บน 
facebook  

น.ส.รตันากร            x   

    7.4 โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation 

น.ส.พิชญ์สิน ี            x   

8. ติดต้ังระบบ               x 

    8.1 ติดตั้ง/คู่มือการตดิตั้งโมดลูการบริการ
ข้อมูล 

น.ส.ณัฐติกา              x 

    8.2 ติดตั้ง/คู่มือการตดิตั้งโมดลูการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

นายสุวัจชัย              x 

    8.3 ติดตั้ง/คู่มือการตดิตั้งโมดลู Game 
Application บน facebook  

น.ส.รตันากร              x 

    8.4 ติดตั้ง/คู่มือการตดิตั้งโมดลูสื่อการเรียนรู้
ในรูปแบบ Interactive Animation 

น.ส.พิชญ์สิน ี              x 

9. จัดท าคู่มือระบบ และรายงานฉบับสมบูรณ์                x 

    9.1 คู่มือโมดลูการบริการข้อมลู น.ส.ณัฐติกา               x 
    9.2 คู่มือโมดลูการวางแผนการท่องเที่ยว นายสุวัจชัย               x 
    9.3 คู่มือโมดลู Game Application บน 

facebook  
น.ส.รตันากร               x 

    9.4 คู่มือโมดลูสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Interactive Animation 

น.ส.พิชญ์สิน ี               x 

    9.5 รายงานฉบับสมบรูณ ์ น.ส.พิชญ์สิน ี               x 
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2.4. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
2.4.1. PHP Language 
2.4.2. Flash Action Script 3.0 
2.4.3. AppServ Open Project  
2.4.4. FBML and API Graph 
2.4.5. XML 
 

2.5. เอกสารการวิเคราะห์ออกแบบ 
2.5.1. รายงานการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและความต้องการทางธุรกิจ (ดูภาคผนวก ค) 
2.5.2. รายงานผลการออกแบบระบบและโครงสร้างระบบ (ดูภาคผนวก ง) 
 

2.6. สถาปัตยกรรม และโครงสร้างของระบบ 
 

 
ภาพที่ 1  ภาพรวมของระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (System Architecture) 
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 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) เป็นระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ ที่อยู่บนหลัการ
ของ Travel Industry Supply Chain โดยแบ่งการท างานของระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Supply side, 
Demand side และ Travel Data Center Service และส่วนของการเผยแพร่โครงการ 1 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 Supply side เป็นส่วนของผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์
ข้อมูลโปรโมช่ัน กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นสมาชิกในระบบ และเป็นสมาชิกของ 
Fan Page บน Facebook ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลข่าวสารของร้านหรือบริษัทตนเองได้ 
 ส่วนที่ 2 Demand side เป็นส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรอกข้อมูลความต้องการ เช่น สถานที่ 
งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น โดยระบบน าความต้องการมาจัดโปรแกรมกา รเดินทาง
ท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 3 Data Center Service เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง 
ซึ่งเป็นส่วนที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลของฝ่ัง Supply side และฝ่ัง Demand side เพื่อให้ครบ
วงจรของธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากน้ันยังท าหน้าที่ในการจับคู่ (matching) ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ัง เพื่อแสดง
ข้อมูลการท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ และช่วยวางแผนการท่องเที่ยวโดยใช้หลัก Greedy TripPlanner 
with Time Constrain ในการจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและงบประมาณใน
การท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 4 Public Relations & Learning เป็นส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation นอกจากน้ียังอาศัย 
Social Network ซึ่งเป็นส่ือที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเลือกใช้ Game 
Application เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์
ความรู้ที่จะได้ในแต่ละโครงการ 
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3. ผลการด าเนินงาน และผลงาน 
 

3.1. ผลการทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  
 การทดสอบระบบ ส าหรับโมดูลการบริการข้อมูล โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว และ โมดูลสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบ Interactive Animation ผู้พัฒนาได้ติดต้ังและทดสอบระบบบทเว็บไซต์ http://www.comsci-

sdu.net/ TourThai ส่วนโมดูล Game Application บน facebook ได้สร้าง Application บน facebook ชื่อ 
One click Think Royal Project’s Game และเช่ือมโยงผ่านหน้าเว็บของระบบ 
 
3.2. Prototype ของระบบ  
 การพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 
(Sufficient Travel Planning & Data Center Service) แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 โมลดูลตามที่ได้ออกแบบไว้
ซึ่งผลการพัฒนาแต่ละโมดูล ได้แสดงรายละเอียดใน รายงานผลการน าเสนอระบบต้นแบบ (Prototype Report) 
ในรายงานฉบับน้ีขอน าเสนอการพัฒนา Prototype ของระบบอย่างย่อ ดังน้ี 
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1) โมดูล การบริการข้อมูล 

 

 

ภาพที่ 2  หน้าหลักระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 

 ภาพที่ 2 แสดงหน้าศูนย์รวมบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ ข่าวสารจาก fanpage Facebook ข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การพยากรณ์
อากาศ ตลอดจนราคาน้ ามัน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เป็นปัจจุบัน และสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้หลายด้าน 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 18/128  

 
 

ภาพที่ 3  Fanpage ระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 

โมดูลการบริการข้อมูลมี function การใช้งานตามข้อเสนอโครงการ 4 function ได้แก่ 

1.1. ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า 

 

ภาพที่ 4 ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า 
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 ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลการ
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามที่ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลไว้ ที่ 
เมนู กิน-เที่ยว-พัก โดยระบุข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องการค้นหา 

1.2. ระบบค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  

ภาพที่ 5 ระบบค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 ระบบค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อาทิ วัตถุประสงค์ ที่ต้ัง ประเภทโครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นต้น รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
และ Game Application ซึ่งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ผู้ใช้จะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับ
องค์ความรู้ที่จะได้ในแต่ละโครงการ ที่ เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สามารถสืบค้นได้จาก ช่ือโครงการ กิจกรรม
ภายในโครงการ ประเภทโครงการ หรือ ที่ต้ังโครงการ ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 การบริการข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.3. ระบบผู้ประกอบการ 
 ระบบผู้ประกอบการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทการเป็นสมาชิกในระบบ ดังน้ี 

1.3.1. ผู้ประกอบการบน social network กรณีเป็นสมาชิกของ fan page บน facebook 
ผู้ประกอบการสามารถอัพเดทข้อมูลกิจกรรมและโปรโมช่ันต่างๆ ผ่านทาง facebook และ อัพเดทข้อมูลผ่านทาง
ระบบ โดยระบบจะท าการดึงข้อมูลจาก facebook ของผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม (event) ที่ผู้ประกอบการได้
สร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถคลิกอัพเดตข้อมูลโปรโมช่ันที่หน้าหลักของระบบได้ทันที คลิก 

ไอคอน   บนหน้าหลักของระบบ 

 

 

ภาพที่ 7 การอัพเดทกิจกรรมใน facebook เข้าในระบบ 
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1.3.2. ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในระบบ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม/อัพเดท ข้อมูลโปรโมช่ัน
และรายการส่งเสริมการขาย เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัท
ทัวร์ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ที่ เมนู สมัครสมาชิก 

 

ภาพที่ 8 ระบบผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในระบบ 

1.4. ระบบสมาชิก 

 

ภาพที่ 9 ระบบสมาชิก 
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 ภาพที่ 9 ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป และ ผู้ประกอบการ โดยสมาชิกต้องท าการ 
login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบตามสิทธ์ิที่ก าหนด ผู้ใช้สามารถสมัครเป็นสมาชิกในระบบ ที่ เมนู สมัครสมาชิก 

2) โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ 10 หน้าหลักโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว 

 โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ท าหน้าที่การวางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน web 
application application นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ภายใต้ความ
ต้องการ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยระบบสามารถเลือกสถานที่ที่ตรงกับความต้องการ และจัดล าดับ
สถานที่ เวลาการเดินทาง ได้ ที่ เมนู วางแผนการเดินทาง 
 โมดูลน้ีเช่ือมโยงกับโมดูลการบริการข้อมูล โดยน าข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่
พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (Demand side) เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น มาวิเคราะห์และ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center ระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่
นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก Greedy Trip Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน โดย
การวางแผนทั้งหมดจะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยระบบสามารถวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยว
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กับบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

 2.1 ระบบวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 

ภาพที่ 11 แสดงการเลือกเมนูการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 จากภาพที่ 4 การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยว (Demand side) ต้อง
กรอกความต้องการในการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น เพื่อให้ระบบ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร 
บริษัททัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center Services  
 นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลต้องการในการท่องเที่ยว ทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- Step 1  เป็นปัจจัยหลักท่ีนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องกรอก 

- Step 2  เป็นการเลือกสถานที่เพิ่มเติม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องการจะไป 

- Step 3  เป็นการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องการการเรียนรู้ในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และร้านของฝาก 
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ภาพที่ 12 การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 จากภาพที่ 12 ระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก 
Greedy Trip Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ 9.00 น. โดย
แสดงช่วงเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรเดินทางในแต่ละจุด และในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ระบบจะแสดง 
ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไว้เป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว และเลือกที่พักที่
นักท่องเที่ยวน่าจะเข้าพัก โดยการวางแผนทั้งหมดจะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังภาพที่ 13 
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ภาพที่ 13 การวางแผนการท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 

 2.2 ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 

 

ภาพที่ 14  ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 
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 ภาพที่ 14  ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลความต้องการในการ
ท่องเที่ยว ในลักษณะค าส าคัญ (Keyword) กรณีมีค าส าคัญมากกว่า 1 ค า ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย Comma ( , ) 
เช่น เชียงใหม่ , ปีนเขา เป็นต้น  
 ระบบจะประมวลผลโดยน าทฤษฎีความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity Function) เพื่อหาส่ิงที่
นักท่องเที่ยวต้องการที่สุด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของค าส าคัญในหมวดต่างๆ ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ร่วมกับข้อมูลแพ็กเก็ตทัวร์จากผู้ประการ และเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytic Hierarchical Process) ซึ่งทฤษฎีน้ีจะเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์
ภายใต้ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยว เช่น งบประมาณ กิจกรรม เป็นต้น จากน้ันระบบแสดงข้อมูลบริษัททัวร์ที่มีแพ็ก
เก็ตทัวร์ที่ประหยัดและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังภาพที่ 15 

 

ภาพที่ 15  แสดงผลการวางแผนท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 

3) โมดูล Game Application บน faceboook  

  การเข้าเล่นเกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ ที่ 
เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หัวข้อ เกมส์ตามรอยพอเพียง ดังภาพที่ 16 

 
ภาพที่ 16  การเข้าสู่เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” 
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 ภาพที่ 16 การเข้าสู่เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” เมือ่คลิก หัวข้อ เกมส์
ตามรอยพอเพียง จะเข้าสู่หน้าหลักของโมดูล Game Application บน faceboook ซึ่งเช่ือมโยงไปยังเกมส์บน 
Facebook ดังภาพที่ 17 

 

ภาพที่ 17  หน้าหลักโมดูล Game Application บน faceboook 

 ภาพที่ 17 หน้าหลักโมดูล Game Application บน faceboook เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการ
พ่อ (One Click Think)” มีลักษณะเกมส์เป็นเกมส์ออนไลน์บน Facebook ในรูปแบบของเกมส์ 2 มิติ โดยวิธีการ
เล่นเกมส์คล้ายกับเกมส์ Bejeweled รูปแบบเกมส์ตะลุยด่าน โดยผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกของ Facebook เมื่อผู้
เล่นอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นได้ ผู้เล่นจะสามารถเลือกด่านที่ต้องการเล่นได้เอง ดังภาพที่ 18 

 

ภาพที่ 18  การเลือกสถานที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (เลือกด่านที่ต้องการเล่น) 
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 ภาพที่ 18 ผู้เล่นสามารถเลือกด่านที่ต้องการเล่นได้เอง โดยสามารถเลือกตะลุยด่านได้สูงสุดครั้งละ 7 ด่าน 
ในแต่ละด่านที่เล่น หมายถึง สถานที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมตาม
โครงการพระราชด าริหลายกิจกรรม โดยเกมส์จะแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เลือกเล่น ดังภาพที่ 19 

 

ภาพที่ 19  แผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เลือกเล่น 

 ภาพที่ 19 หลังจากท่ีเลือกโครงการที่จะเล่นแล้ว เกมส์จะแผนที่และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เลือกเล่น ถ้า
ผู้เล่นต้องการเลือกด่านใหม่ ให้คลิก ปุ่ม Main Menu แต่ถ้าต้องการเล่นเกมส์ทันที ให้คลิก ปุ่ม Play จะเข้าสู่
เกมส์ One Click Think ดังภาพที่ 20 

 
ภาพที่ 20  เกมส์ One Click Think 

 เกมส์ One Click Think ตัวเกมส์จะท าการก าหนด Item ที่ใช้ในแต่ละด่าน ซึ่ง Item ของแต่ละด่านจะ
เป็นความรู้หรือส่ิงของที่ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ผู้เล่น
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จะต้องเรียงต่อ Item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 Itemขึ้นไป เมื่อครบแล้วแล้ว Item น้ันจะหายไป 
กลายเป็นคะแนน  
 ในการเล่นผู้เล่นมีตัวช่วยเหลือในการค้นหาจุดที่จะได้คะแนนมากที่สุด แลกกับคะแนนที่เก็บได้ในระหว่าง
ที่เล่นเกมส์ เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่าน ตัวเกมส์จะแสดงคะแนนของแต่ละโครงการ และผู้เล่นจะได้ item 
สะสมจากโครงการที่เล่น จ านวน 3 item ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที่ 21  แสดงคะแนนและ item สะสมจากโครงการที่เล่นผ่านด่าน 

 เมื่อผู้เล่นเล่นเกมส์ครบทุกด่านที่เลือกแล้ว ระบบจะท าการสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ เพื่อบอกผู้เล่นว่า
มีความรู้มากน้อยเพียงใดในการเล่นเกมส์ ผู้เล่นได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้างจากการ
เดินทางท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชด าริครั้งน้ี ดังภาพที่ 22 

 

ภาพที่ 22  สรุปผลคะแนนการเล่มเกมส์ 
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4) โมดูล สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 

 

ภาพที่ 23 หน้าหลักโมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 

 โมดูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
เป็นการน ากิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีการเพิ่มความน่าสนใจ
และสร้างความดึงดูดด้วยการจัดท าส่ือในรูปแบบของการ์ตูนอะนิเมชัน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การเข้าใช้งานส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ ที่ เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หัวข้อ ส่ือการเรียนรู้  
 กิจกรรมของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่จัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 
ได้แก่ การท าน ้าส้มควันไม ้การท าหมูหลุม การท าไบโอดีเซล และ กังหันสูบน ้า 

4.1. โครงการท าน ้าส้มควันไม้ ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการน ้าส้มควันไม้ จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ 24  

 

ภาพที่ 24 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าน้ าส้มควันไม้ 
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4.2. โครงการหมูหลุม ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการหมูหลุม จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ 25 

 

ภาพที่ 25 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าหมูหลุม 

4.3. โครงการไบโอดีเซล ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการไปโอดีเซล จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ 26 

 

ภาพที่ 26 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าไบโอดีเซล 
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4.4. โครงการกังหันสูบน ้า ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการกังหันสูบน้ า จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ 27 

 

ภาพที่ 27 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมกังหันสูบน ้า 

 หลังจากเลือกส่ือการเรียนรู้แล้ว ผู้ใช้ท าการเรียนรู้ผ่านส่ือไปทีละ step จนจบส่ือการเรียน ผู้ใช้จะได้รับ
ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน 

 
3.3. ผลการทดสอบ  
 ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center 
Service) ประกอบด้วยโมดูลของซอฟต์แวร์จ านวน 4 โมดูล ได้แก่ 

1) โมดูลการบริการข้อมูลผ่าน web application มีฟังก์ช่ัน ทราบสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่
ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วัตถุประสงค์ 
ที่ต้ัง กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการพระราชด าริ ระบบผู้ประกอบการ และระบบสมาชิก 

2) โมดูลวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application มีฟังก์ช่ัน วางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร โดยแนะน าทางเลือกท่ีดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดและความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยระบบสามารถ
วางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่
เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3) โมดูล Game Application พัฒนาบน faceboook  
- มีลักษณะเกมส์เป็นเกมส์ในรูปแบบของเกมส์ 2 มิติ คล้ายกับเกมส์ Bejeweled 
- มีลักษณะแบบเกมส์ตะลุยด่าน  ในแต่ละด่านที่เล่น หมายถึง สถานที่โครงการพระราชด าริ ฯ 
       - ระบบจะท าการก าหนด item ที่ใช้ในแต่ละด้าน ซึ่ง Item ของแต่ละด่านจะเป็นความรู้

หรือส่ิงของที่ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  
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- ผู้เล่นจะต้องเรียงต่อ item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 itemขึ้นไป เมื่อครบแล้ว Item น้ัน
จะหายไป กลายเป็นคะแนน  

- ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่าน จะมีประกาศการผ่านด่านของผู้เล่นที่หน้า Facebook พร้อมทั้งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริน้ัน ส้ันๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ Facebook ทั่วไปได้รู้จัก      

- หลังจากเล่นเกมส์ครบทุกด่านแล้ว ระบบจะท าการสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ในแต่ละครั้งว่าผู้เล่น
ได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้างจากการเดินทางท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจาก
พระราชด าริครั้งน้ี  

4)  โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation จ านวน 4 ตอน ได้แก่ การท าน ้าส้มควันไม้ การ
ท าหมูหลุม การท าไบโอดีเซล กังหันสูบน ้า 

 โดยผลการทดสอบทั้ง 4 โมดูลแสดงดังหัวข้อ 3.2 
  
3.4. ผลงาน เทียบกับตัวชี้วัด 

โครงการศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) โดยแบ่งออกเป็น 4 โมดูล ดังน้ี   

1. โมดูลการบริการข้อมูลผ่าน web application 
2. โมดูลวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application 
3. โมดูลGame Application พัฒนาบน faceboook 
4. โมดูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation จ านวน 4 ตอน  ได้แก่ การท าน ้าส้มควันไม้ 

การท าหมูหลุม การท าไบโอดีเซล กังหันสูบน ้า 
 โดยตัวช้ีวัดของโครงการฯ คือ ทุกโมดูลต้องพัฒนาส าเร็จ และผลการด าเนินการของโครงการฯได้ว่าทุก
ตัวช้ีวัดได้ถูกพัฒนาส าเร็จ โดยผลงานเทียบตัวช้ีวัดของทั้ง 4 โมดูลแสดงดังหัวข้อ 3.2 
  
 
3.5. ผลการติดตั้งใช้งานจริง หรือการน าผลงานไปใช้จริง  

- 
 

3.6. แผนการตลาดและการเงิน เป็นระยะเวลา 1 ปี 
3.6.1. ร้อยละ 90 ของนักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลการท่องเที่ยวได้ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่

พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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3.6.2. ร้อยละ 70 ของนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง จัดล าดับเส้นทางในการเดินทางแต่ละครั้ง 
ภายใต้ความต้องการ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

3.6.3. ร้อยละ 90 ของซอฟต์แวร์สามารถทราบข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วัตถุประสงค์ 
ที่ต้ัง กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการพระราชด าริ ผู้ดูแลกิจกรรม รวมทั้งการเช่ือมโยงระหว่างผู้แลกิจกรรมภายใน
โครงการ และกิจกรรมนอกโครงการเพื่อสนับสนุนการกระจายเรียนรู้สู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการแนะน าการท่องเที่ยว
ในชุมชนตามเครือข่ายผู้ดูแลกิจกรรมในโครงการ 

3.6.4. ร้อยละ 50 ของซอฟต์แวร์สามารถจัดส่ือการเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในรูปแบบ 
Animation ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งาน เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และจดจ า 

3.6.5. ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบสามารถเช่ือมต่อกับสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และใน
ส่วนของผู้ประกอบการที่สามารถอัพเดทข้อมูลโปรโมช่ันต่างๆ อีกทั้งสร้าง Game Application บนสังคมออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้และความบันเทิงแก่ผู้ใช้งาน 
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4. ปัญหาและอุปสรรค และ แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้รว่มกับงานอื่นๆ 
ในอนาคต 

 
4.1. บทสรุป 
 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยน า Facebook ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมาเป็นส่วนเสริม
ท าให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ สามารถ
แสดงข้อมูลที่ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวผ่าน
ระบบโดยใส่ความต้องการในการท่องเที่ยว เช่น งบประมาณ สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และระยะเวลาใน
การเดินทาง เป็นต้น เพื่อน าไปวางแผนการเดินทางท่ีตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 
 
4.2. ผลที่ได้รับ 

4.1.1. นักท่องเที่ยวสามารถทราบข้อมูลการท่องเที่ยวได้ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4.1.2. นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง จัดล าดับเส้นทางในการเดินทางแต่ละครั้ง ภายใต้ความ
ต้องการ และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 

4.1.3. ซอฟต์แวร์สามารถทราบข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ วัตถุประสงค์ ที่ต้ัง กิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการพระราชด าริ ผู้ดูแลกิจกรรม รวมทั้งการเช่ือมโยงระหว่างผู้แลกิจกรรมภายในโครงการ และ
กิจกรรมนอกโครงการเพื่อสนับสนุนการกระจายเรียนรู้สู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวในชุมชนตาม
เครือข่ายผู้ดูแลกิจกรรมในโครงการ 

4.1.4. ซอฟต์แวร์สามารถจัดส่ือการเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในรูปแบบ Animation ที่
สามารถตอบโต้กบัผู้ใช้งาน เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และจดจ า 

4.1.5. สามารถเช่ือมต่อกับสังคมออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และในส่วนของผู้ประกอบการที่
สามารถอัพเดทข้อมูลโปรโมช่ันต่างๆ อีกทั้งสร้าง Game Application บนสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้และความ
บันเทิงแก่ผู้ใช้งาน  

 
4.3. ปัญหาและอุปสรรค 

4.2.1. ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างน้อย ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ทันเวลา จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยก าลังคนในการพัฒนาเพิ่มข้ึน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 36/128  

4.2.2. ข้อมูลของผู้ประกอบการและผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีจ านวนมาก ซึ่งการเก็บรวบรวม
ต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบ อีกทั้งข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างเร็ว 

4.2.3. มีซอฟต์แวร์ที่เกียวกับการบริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย จึงจ าเป็นต้องมีการ
แข่งขันทางด้านการตลาดที่สูง 

 
4.4. แนวทางการพัฒนาต่อ 
 ปัจจุบันการเก็บรวมรวบข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้ประกอบเข้ามายังฐานข้อมูลในระบบน้ันมี 2 วิธี คือการที่ผู้
ประการมาอัพเดตข้อมูลเองผ่านระบบ และ การดึงข้อมูลแพ็กเก็ตทัวร์ผ่าน Fan Page บน Facebook ข้อมูลใน
ฐานข้อมูลยังน้อยเกินไปท าให้ข้อมูลที่ระบบน ามาสนับสนุนการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวยังไม่ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของนักท่องเทีย่วอย่างแท้จริง ดังน้ัน ผู้พัฒนามีแนวคิดในการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ
บนอินเทอร์เน็ตมาสนับสนุนการท างานของระบบ เพื่อรวบรวมให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว 
(Travel Data Center Service) ได้อย่างครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
 
 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 37/128  

บรรณานุกรม 
 
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม. โครงการหลวง [ฉบับสมบูรณ์]. กรุงเทพฯ : กรม, 2538.  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. โครงการหลวง อัศจรรย์ความสุขสุดขอบฟ้า . [Online]. Available: 

http://www.amazingroyalproject.com [2554, กันยายน 26] 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชกับงานพัฒนา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2530.  
มูลนิธิโครงการหลวง. ท่องเที่ยวในโครงการหลวง 36 ดอย 365 วัน. เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2547. 
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ . 50 ปี แห่งการพัฒนาตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว . พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : 
ส านักงาน, 2539.  

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ . โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ. [Online]. Available: http://www.rdpb.go.th [2554, มิถุนายน 26] 

สุธรรม อรุณ. การตัดสินใจโดใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process: AHP). 
Process management Vol.64 . 

Bhattacharyya, P. , Garg, A. , Wu F. S. (2009). Social Network Model based on Keyword 
Categorization. In ASONAM '09: Proceedings of “the International Conference on Advances 
in Social Networks Analysis and Mining”. [online]. Available: http://dsl.cs.ucdavis.edu/ 
~prantik [2011, 15 July]. 

Piboonrungroj, P. &  Disney, S.M. (2009). Tourism Supply Chains: A Conceptual Framework. 
PhD Network Conference “EXPLORING TOURISM III: ISSUES IN PHD RESEARCH”. [online]. 
Available: http://www.tourismlogistics.com/index.php?option=com_content&view=article&id 
=172:champ-tcm-how-to&catid=64:conceptual-framework&Itemid=78 [2011, 21 July]. 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 38/128  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือการตดิตั้งระบบ 
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คู่มือการตดิตั้งระบบ 

  
 ส าหรับ โมดูลการบริการข้อมูล โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว และ โมดูลส่ือการเรียนรู้ ในรูปแบบ 
Interactive Animation เป็นการบริการข้อมูลผ่าน web application ผู้พัฒนาได้ติดต้ังและทดสอบระบบบท
เว็บไซต์ http://www.comsci-sdu.net/ TourThai ส่วนโมดูล Game Application บน facebook ได้สร้าง 
Application บน facebook ช่ือ One click Think Royal Project’s Game และเช่ือมโยงผ่านหน้าเว็บของ
ระบบ  
 
การติดตั้งโมดูลท่ีท างานบน web application สามารถติดต้ังและจัดการข้อมูลได้ 2 วิธี ดังน้ี 

วิธีที่ 1 การติดต้ังและจัดการข้อมูลผ่าน  DirectAdmin   
วิธีที่ 2 การติดต้ังและจัดการข้อมูลผ่าน FileZilla 

 
1. การติดตั้งและจัดการข้อมูลผ่าน  DirectAdmin 
 การติดต้ังและจัดการข้อมูลผ่าน  DirectAdmin  โดยมี url เพื่อจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ไฟล์และ 
ฐานข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 

1.1. พิมพ์ชื่อ Host  www.comsci-sdu.net:2222  ลงใน Address ของ web browser  
 

 
 

ภาพที่ ก.1 หน้าจอการเข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

1.2. เมื่อเข้าสู่ Host ได้แล้ว ระบบจะให้พิมพ์ Username และ Password เพื่อสู่ส่วนของผู้ดูแลระบบและ
สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลในระบบได้ 
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ภาพที่ ก.2 หน้าจอการ Login เข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

1.3. หากพิมพ์ Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ DirectAdmin แสดงเมนูให้
ผู้ดูแลระบบได้จัดการกับไฟล์ข้อมูล และฐานข้อมูล 

 

ภาพที่ ก.3 หน้าจอผู้ดูแลระบบ (DirectAdmin) 

1.4. เลือกท่ี เมนู Files เพื่อจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธ์ิ ให้กับไฟล์ ของเว็บไซต์ 
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ภาพที่ ก.4 หน้าจอแสดงรายละเอียด Application 
 

1.5. ระบบจะแสดงไฟล์ทัง้หมด ที่ได้อัพโหลด เพื่อให้ได้จัดการไฟล์ต่างๆ 

 

ภาพที่ ก.5 หน้าจอการจัดการไฟล์ข้อมูล 
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1.6. หากต้องการ ลบไฟล์ หรือ ก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล ให้เลือกในช่อง Select จากน้ัน เลือกรายการ
ที่ต้องการแก้ไข ด้านล่าง 

 

ภาพที่ ก.6 หน้าจอการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
 

1.7. หากต้องการอัพโหลดหรือเพิ่มไฟล์ให้กับเว็บไซต์ ให้คลิก ปุ่ม Upload files to current directory 

 

ภาพที่ ก.7 หน้าจอการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล 
 

1.8. เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มโดยการคลิก ปุ่ม Choose File เพื่อหาเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่ม จากน้ันคลิก ปุ่ม 
Upload Files  เพื่ออัพโหลดหรือเพิ่มไฟล์ เข้าระบบ 

 

ภาพที่ ก.8 หน้าจอการอัพโหลดไฟล์ข้อมูล 
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1.9. หากต้องการสร้างฐานข้อมูล และก าหนด password  ให้เลือก เมนู  MySQL Management 

 

ภาพที่ ก.9 หน้าจอเมนูการสร้างฐานข้อมูล 
 

1.10. เลือกเมนู ที่ต้องการจัดการกับฐานข้อมูล เช่น เลือกเมนู Create new Database เพื่อสร้างฐานข้อมูล 
เป็นต้น 

 

ภาพที่ ก.10 หน้าจอเมนูการจัดการฐานข้อมูล 
 

1.11. หากต้องการจัดการฐานข้อมูล ให้ไปที่เมนู phpMyAdmin หรือ http://www.comsci-sdu.net/ 
phpmyadmin/  จะมีการใส่ Username และ Password ก่อน เข้าไปจัดการฐานข้อมูลเป็นการป้องกัน และเพิ่ม
ความปลอดภัยแก่ฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ก.11 หน้าจอเมนูการป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

 
1.12. เลือกเมนูที่ต้องการ ซึ่งตัวจัดการฐานข้อมูลที่ใช้คือ phpMyAdmin 

 

ภาพที่ ก.12 หน้าจอเมนูการจัดการฐานข้อมูล 
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2. การติดตั้งและจัดการข้อมูลผ่าน FileZilla 
โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการข้อมูลบนเว็บ ซึ่งในรายงานฉบับน้ีน าเสนอเกี่ยวกับการ

ติดต้ังและจัดการข้อมูลผ่าน โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
2.1. ดาวโหลดโปรแกรม  FileZilla client  ที่  http://filezilla-project.org/ มาติดต้ังที่เครื่อง (กรณีเครื่อง

ยังไม่ไม่โปรแกรม FileZilla client 
2.2. กรณีติดต้ังโปรแกรม เปิดโปรแกรม FileZilla client เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม FileZilla client 

จะปรากฎหน้าต่างให้พิมพ์ชื่อ Host, Username, Password และ หมายเลข Port ดังภาพที่ 14 โดย 
-  พิมพ์ชื่อ Host  ftp: //www.comsci-sdu.net  ลงในช่อง Host 
-  พิมพ์  Username และ Password 
-  พิมพ์หมายเลข Port เท่ากับ 21  

 

ภาพที่ ก.13 หน้าจอเมนูการติดต่อฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม FileZilla 

http://filezilla-project.org/
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2.3. เลือกไฟล์จากเครื่อง ทางฝ่ังซ้าย ไปวางบนเซิฟเวอร์ทางฝ่ังขวา รอจนกว่าการรับส่ง หรืออัพโหลด ส าเร็จ 
ไฟล์ต่างๆ ก็สามารถใช้งานได้ 

 

ภาพที่ ก.14 หน้าจอเมนูการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านโปรแกรม FileZilla 
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การติดตั้งระบบ โมดูล Game Application บน facebook 
1.  การเริ่มต้น การสร้าง Application โดยไปท่ี https://developers.facebook.com/apps คลิกท่ีปุ่มบน

มุมขวาบน “สร้างแอพใหม่” 

 
 

ภาพที่ ก.15 หน้าจอการสร้าง Application 
 

หมายเหตุ การสร้าง Application บน facebook ผู้พัฒนาต้องสมัคร Account ส าหรับผู้พัฒนาก่อน (Register 
as a Developer)  

 
2. ใส่ช่ือส าหรับ Application ของคุณ และยอมรับข้อก าหนดของ Facebook 

 

ภาพที่ ก.16 หน้าจอการระบุช่ือ Application 
 

3. ตรวจสอบความปลอดภัย โดยการกรอกรหัสตามที่ระบบก าหนด แล้วคลิก “ส่ง” 

 

ภาพที่ ก.17 หน้าจอการตรวจสอบความปลอดภัย 
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4. กรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของ Application จากน้ันคลิก Get Started เสร็จส้ินขั้นตอนการสร้าง 
Application 

 

 
 

ภาพที่ ก.18 หน้าจอแสดงรายละเอียด Application 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการใช้งานระบบ 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 51/128  

คู่มือการใช้งานระบบ 
 

 คู่มือการใช้งานระบบ แบ่งตามโมดูลการท างาน ได้ดังน้ี 
 
โมดูลการบริการข้อมูล 
 โมดูลการบริการข้อมูลมี function การใช้งานตามข้อเสนอโครงการ 4 function ได้แก่ 
 
1. ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า 

 

ภาพที่ ข.1 ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า 

ระบบค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ร้านค้า ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามที่ผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลไว้ ที่ เมนู กิน-
เที่ยว-พัก โดยระบุข้อมูลหรือรายละเอียดที่ต้องการค้นหา  

1.1. การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวโดยค้นหาได้ 3 ลักษณะ คือ ค้นหา
สถานที่ท่องเที่ยวตามช่ือ ค้นหาตามกิจกรรมการท่องเที่ยว และค้นหาตามประเภทของการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ใช้งาน
สามารถค้นหาตามความต้องการของตนเองได้ 
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ภาพที่ ข.2 แสดงเมนูการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว 
 

1.1.1. การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ ข.3 การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามช่ือสถานที่ท่องเที่ยว 
  
 จากภาพที่ ข.3 ผู้ใช้พิมพ์ช่ือสถานที่ท่องเที่ยว โดยกรอกช่ือสถานที่ท่องเที่ยว และเลือกจังหวัดที่
ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังภาพที่ ข.4 
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ภาพที่ ข.4 แสดงรายช่ือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้จากการค้นหา 
 

1.1.2. การค้นหาตามกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

ภาพที่ ข.5 การค้นหาตามกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

 จากภาพที่ ข.5 ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งแบ่งตามประเภทการ
ท่องเที่ยว และจังหวัดที่ต้องการค้นหา โดยระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังภาพที่ ข.6 

 
ภาพที่ ข.6 แสดงผลการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามลักษณะต่าง ๆ 

 
 จากภาพที่ ข.6 ถ้าผู้ใช้ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้นหา ให้คลิก
ที่ช่ือสถานที่ท่องเที่ยว ระบบจะแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว ดังภาพที่ ข.7 
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ภาพที่ ข.7 แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
 

 จากภาพ ข.7 แสดงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว แสดงต าแหน่งของสถานที่  อันดับการโหวต 
ที่ผู้ใช้งานเลือกจากรายช่ือ  

1.2. การค้นหาร้านอาหาร ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านอาหาร โดยระบุ เมนูอาหารต้องการรับประทาน และ
จังหวัดที่ต้ังร้านอาหารที่ต้องการ ดังภาพที่ ข.8 ระบบจะท าการค้นหา เมนูอาหาร ตามร้านอาหาร และแสดง
รายช่ือร้านอาหารออกมา ดังภาพที่ ข.9 
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ภาพที่ ข.8 การค้นหาร้านอาหาร 
 

 

ภาพที่ ข.9 แสดงรายช่ือร้านอาหารที่ได้จากการค้นหา 
 

 ภาพที่ ข.9 แสดงข้อมูลรายช่ือร้านอาหารที่ค้นหา ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับร้านอาหาร ให้คลิกท่ีช่ือร้านอาหาร ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพที่ ข.10 
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ภาพที่ ข.10 แสดงรายละเอียดร้านอาหาร 
 

 ภาพที่ ข.10 แสดงรายละเอียดร้านอาหารที่ผู้ใช้งานได้เลือกจากรายช่ือร้านอาหาร โดยข้อมูลที่
แสดงประกอบด้วย ที่อยู่ร้าน  รายละเอียดภายในร้าน เวลาเปิด และเมนูอาหารภายในร้าน  

1.3. การค้นหาที่พัก ผู้ใช้สามารถค้นหาที่พัก โดยระบุประเภทที่พัก จังหวัดที่ต้ังของที่พัก รวมถึง ช่วงราคา 
ที่ต้องการพัก ดังภาพที่ ข.11 ระบบแสดงผลการค้นหาที่พัก ดังภาพที่ ข.12 

 

ภาพที่ ข.11 การค้นหาข้อมูลที่พัก 
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ภาพที่ ข.12 แสดงรายช่ือที่พัก ที่ได้จากการค้นหา 
 

 ภาพที่ ข.12 แสดงข้อมูลที่พักที่ค้นหา ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก ให้คลิกที่
ช่ือที่พัก ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพที่ ข.13 

 

ภาพที่ ข.13 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่พัก 
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 ภาพที่  ข.13 แสดงรายละเอียดที่พักที่ ผู้ใช้งานได้เลือกจากรายช่ือที่ค้นหา โดยข้อมู ลที่แสดง
ประกอบด้วย ที่ต้ัง รายละเอียด ส่ิงอ านวยความสะดวก ราคาท่ีพัก กิจกรรมที่จัดขึ้นในที่พัก 

1.4. การค้นหาร้านค้า ร้านขายของฝาก ผู้ใช้สามารถค้นหาร้านขายของฝาก โดยระบุ ช่ือของฝาก หรือ
สินค้าท่ีต้องการซื้อ และจังหวัดที่ต้องการค้นหา ดังภาพที ่ข.14 ระบบแสดงผลการค้นหาร้านค้า ดังภาพที่ ข.15 

 

ภาพที่ ข.14 การค้นหาข้อมูลร้านค้า ร้านขายของฝาก 
 

 

ภาพที่ ข.15 แสดงรายช่ือร้านค้าที่ได้จากการค้นหา 
 

 ภาพที่ ข.15 แสดงข้อมูลร้านค้าที่ค้นหา ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้า ให้
คลิกท่ีช่ือร้านค้า ระบบจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพที่ ข.16 

 

ภาพที่ ข.16 แสดงรายละเอียดข้อมูลร้านค้า 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 59/128  

 ภาพที่ ข.16 แสดงรายละเอียดร้านค้าที่ผู้ใช้งานได้เลือกจากรายช่ือร้านค้าที่ต้องการ โดยข้อมูลที่แสดง
ประกอบด้วย ที่ต้ัง รายละเอียดภายในร้าน เวลาเปิด 
 

2. ระบบค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  

ภาพที่ ข.17 ระบบค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 ระบบค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อาทิ วัตถุประสงค์ ที่ต้ัง ประเภทโครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ เป็นต้น รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation และ 
Game Application ซึ่งเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ ผู้ใช้จะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์
ความรู้ที่จะได้ในแต่ละโครงการ ที่ เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สามารถสืบค้นได้จาก ช่ือโครงการ กิจกรรม
ภายในโครงการ ประเภทโครงการ หรือ ที่ต้ังโครงการ ดังภาพที ่ข.18 
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ภาพที่ ข.18 การบริการข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

 ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลแผนที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เกมส์ตามรอยพ่อ ส่ือการเรียนรู้ 
ประวัติโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และการค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในลักษณะต่าง ๆ 
ดังน้ี 

2.1. การค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามรายชื่อโครงการ  ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยระบช่ืุอโครงการ ดังภาพที่ ข.19 ระบบจะท าการค้นหาและแสดง
ช่ือโครงการ ดังภาพที่ ข.20 

 

ภาพที่ ข.19 การค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามรายช่ือโครงการ 
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ภาพที่ ข.20 แสดงผลการค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 ภาพที่ ข.20 แสดงแสดงผลการค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่ค้นหาจากช่ือโครงการ
รายช่ือ ถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกท่ีช่ือโครงการ ระบบจะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ ข.21  

 

ภาพที่ ข.21 แสดงผลการค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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 ภาพที่ ข.21 แสดงรายละเอียดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประกอบด้วย ช่ือโครงการ ที่ต้ัง 
รายละเอียดโครงการ การเดินทาง วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมภายในโครงการ ภาพกิจกรรมในโครงการ 
รวมถึงแผนที่ แสดงที่ต้ังของโครงการในรูปของ Google Map 

2.2. การค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามตามกิจกรรมของโครงการ ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยระบุกิจกรรมที่ต้องการค้นหา ดังภาพที่ ข.22 ระบบจะท า
การค้นหาและแสดงช่ือโครงการ เหมือนดังภาพที่ ข.20 

 
ภาพที่ ข.22 การค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามกิจกรรมของโครงการ 

2.3. การค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามประเภทของโครงการ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยระบปุระเภทของโครงการที่ต้องการค้นหา ดังภาพที่ ข.23 ระบบ
จะท าการค้นหาและแสดงช่ือโครงการ เหมือนดังภาพที่ ข.20 

 

ภาพที่ ข.23 การค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามประเภทของโครงการ 

2.4. การค้นหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามที่ตั้งของโครงการ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยระบุที่ต้ังของโครงการที่ต้องการค้นหา ดังภาพที่ ข.24 ระบบจะ
ท าการค้นหาและแสดงช่ือโครงการ เหมือนดังภาพที่ ข.20 
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ภาพที่ ข.24 การค้นหาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริตามที่ต้ังของโครงการ 
 

3. ระบบผู้ประกอบการ 
 ระบบผู้ประกอบการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามประเภทการเป็นสมาชิกในระบบ ดังน้ี 

3.1. ผู้ประกอบการบน social network กรณีเป็นสมาชิกของ fan page บน facebook ผู้ประกอบการ
สามารถอัพเดทข้อมูลกิจกรรมและโปรโมช่ันต่างๆ ผ่านทาง facebook และ อัพเดทข้อมูลผ่านทางระบบ โดย
ระบบจะท าการดึงข้อมูลจาก facebook ของผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม (event) ที่ผู้ประกอบการได้สร้างขึ้นมา
โดยอัตโนมัติ ผู้ประกอบการสามารถคลิกอัพเดตข้อมูลโปรโมช่ันที่หน้าหลักของระบบได้ทันที โดยมีข้ันตอนต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ ข.25 แสดงการสร้างกิจกรรม (event) บน facebook ของผู้ประกอบการ 

 จากภาพที่ ข.2 เมื่อผู้ประกอบการสร้างกิจกรรม (event) บน facebook แล้ว ผู้ประกอบการสามารถ
อัพเดทข้อมูลผ่านทางหน้าหลักของระบบได้ ดังภาพที่ ข.26 

 
ภาพที่ ข.26 การอัพเดทกิจกรรมใน facebook เข้าในระบบ 
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 จากภาพที่ ข.26 หลังจากที่ผู้ประกอบการสร้างกิจกรรมใน facebook แล้ว ผู้ประกอบการสามารถ 

คลิก ไอคอน   เพื่ออัพเดทข้อมูลกิจกรรมและโปรโมช่ันเข้าสู่ระบบ 
 เมื่อผู้ประกอบอัพเดทข้อมูลกิจกรรมและโปรโมช่ันเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ใช้งานสามารถค้นหากิจกรรม และ
โปรโมช่ันที่ผู้ประกอบการได้อัพเดทไว้ ดังภาพที่ ข.27 
 

 
ภาพที่ ข.27 การค้นหาข้อมูลกิจกรรมและโปรโมช่ันของผู้ประกอบทาง facebook 

 จากภาพที่ ข.27 เมื่อผู้ใช้ค้นหากิจกรรมและโปรโมช่ันที่ของผู้ประกอบทาง facebook ระบบจะ
แสดงผลการค้นหาดังภาพที่ ข.28 

 

ภาพที่ ข.28 แสดงรายละเอียดและข้อมูลกิจกรรม หรือโปรโมช่ัน ที่ผู้ประกอบการได้สร้างขึ้น 

 จากภาพที่ ข.28 แสดงรายช่ือผู้ประกอบการที่เป็น fan page ใน facebook โดยแสดง รายละเอียด
กิจกรรมและโปรโมช่ันต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ได้มีโอการ
ติดต่อส่ือสารกันง่ายขึ้น 

3.2. ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในระบบ ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม/อัพเดท ข้อมูลโปรโมช่ันและรายการ
ส่งเสริมการขาย เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์  
กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ที่ เมนู สมัครสมาชิก 
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ภาพที่ ข.29 ระบบผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในระบบ 

 ผู้ประกอบการต้องลงช่ือเข้าใช้ในระบบ (Login) ก่อนจึงจะสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลร้านค้าของ
ตนเอง โดยระบุ Username , Password และ หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของห้างร้าน 
ดังภาพที่ ข.30 

 

ภาพที่ ข.30 การเข้าใช้ระบบ (Login) ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกในระบบ 

 กรณีผู้ประกอบการลงช่ือเข้าใช้ในระบบ (Login) ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพที่ ข.31 

 

ภาพที่ ข.31 แสดงข้อความเตือนการเข้าใช้ระบบ (Login) ของผู้ประกอบการไม่ถูกต้อง 
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 กรณีผู้ประกอบการลงช่ือเข้าใช้ในระบบ (Login) ถูกต้อง ระบบจะแสดงช่ือผู้ประกอบการ และ เมนู
เกี่ยวกับผู้ประกอบการ เช่น ปรับเปล่ียนข้อมูลผู้ประกอบการ ปรับเปล่ียนข้อมูลบริการและ ดังภาพที่ ข.32 

 

ภาพที่ ข.32 การเข้าใช้ระบบ (Login) ของผู้ประกอบการถูกต้อง 

3.2.1. การปรับเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียนข้อมูลส่วนตัวได้ โดย
เลือก เมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบการ จากน้ันปรับเปล่ียนข้อมูลตามต้องการ ดังภาพที่ ข.33 

 

ภาพที่ ข.33 การเปล่ียนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกอบการ 
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3.2.2. สามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น ผู้ประกอบการสามารถปรับเปล่ียน เพิ่มเติม โปรโมช่ัน ได้ โดย
เลือก เมนู ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น ดังภาพที่ ข.34 จากน้ันปรับเปล่ียน เพิ่มเติม ข้อมูลตามต้องการ ดังภาพที่ ข.35 

 

ภาพที่ ข.34 การเลือกเมนูเพื่อเพิ่มโปรโมช่ันของผู้ประกอบการ 
 

 

ภาพที่ ข.35 การเพิ่มโปรโมช่ันของผู้ประกอบการ 

 จากภาพที่ ข.35 เมื่อผู้ประกอบการเพิ่มโปรโมช่ันใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปุ่ม เพิ่มโปรโมชั่น 
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการท างาน ดังภาพที่ ข.36 
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ภาพที่ ข.36 แสดงข้อความยืนยันการเพิ่มโปรโมช่ันใหม่เสร็จเรียบร้อย 
 

4. ระบบสมาชิก 

 

ภาพที่ ข.37 ระบบสมาชิก 

 ภาพที่ ข.37 ระบบสมาชิก ประกอบด้วย ผู้ใช้งานทั่วไป และ ผู้ประกอบการ โดยสมาชิกต้องท าการ login 
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบตามสิทธ์ิที่ก าหนด ผู้ใช้สามารถสมัครเป็นสมาชิกในระบบ ที่ เมนู สมัครสมาชิก 

4.1. การสมัครสมาชิกประเภทผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิกประเภท ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถใช้งานในระบบ อาทิ
เช่น ค้นหาและเรียกดูข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ ค้นหา
และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ใช้ฟังก์ชันการวางแผนการเดินทาง เข้าใช้งานส่ือ
การเรียนรู้ Interactive Animation เล่นเกมส์  “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” การ
สมัครสมาชิกประเภทผู้ใช้งานทั่วไป แสดงได้ดังภาพที่ ข.38 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 69/128  

 

ภาพที่ ข.38 การสมัครสมาชิกประเภทผู้ใช้งานทั่วไป 

4.2. การสมัครสมาชิกประเภทผู้ประกอบการ สมาชิกประเภท ผู้ประกอบการ สามารถใช้งานในระบบ 
เพื่อเพิ่ม/อัพเดท ข้อมูลโปรโมช่ันและรายการส่งเสริมการขาย เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่ องเที่ยว ข้อมูล
ของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ การสมัครสมาชิกประเภทผู้ประกอบการ 
แสดงได้ดังภาพที่ ข.39 

 
ภาพที่ ข.39 การสมัครสมาชิกประเภทผู้ประกอบการ 
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4.3. การลงชื่อ (Login) เข้าสู่ระบบสมาชิก สมาชิกในระบบไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานประเภท ผู้ใช้งานทั่วไป
หรือผู้ประกอบการ สามารถลงช่ือ (Login) เข้าสู่ระบบ ได้ดังภาพที่ ข.40 

 

ภาพที่ ข.40 การลงช่ือ (Login) เข้าสู่ระบบสมาชิก 
 
โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว 
 โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ท าหน้าที่การวางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน web 
application application นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง จัดโปรแกรมการท่องเที่ยว ภายใต้ความ
ต้องการ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยระบบสามารถเลือกสถานที่ที่ตรงกับความต้องการ และจัดล าดับ
สถานที่ เวลาการเดินทาง ได้ ที่ เมนู วางแผนการเดินทาง 

 

ภาพที่ ข.41 หน้าหลักโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว 
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 โมดูลน้ีเช่ือมโยงกับโมดูลการบริการข้อมูล โดยน าข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่
พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (Demand side) เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น มาวิเคราะห์และ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center ระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่
นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก Greedy Trip Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน โดย
การวางแผนทั้งหมดจะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยระบบสามารถวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยว
กับบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
 

1) ระบบวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

 

ภาพที่ ข.42 แสดงการเลือกเมนูการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จากภาพที่ ข.42 การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว นักท่องเที่ยว (Demand side) ต้องกรอก
ความต้องการในการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น เพื่อให้ระบบน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัท
ทัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center Services  

นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลต้องการในการท่องเที่ยว ทั้งหมด 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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- Step 1  เป็นปัจจัยหลักท่ีนักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องกรอก 

- Step 2  เป็นการเลือกสถานที่เพิ่มเติม เช่น ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ที่ต้องการจะไป 

- Step 3  เป็นการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ต้องการการเรียนรู้ในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และร้านของฝาก 

 

ภาพที่ ข.43 การกรอกข้อมูลความต้องการในส่วนของการวางแผน step1 

 จากภาพที่ ข.43 ผู้ใช้งานสามารถกรอกความต้องการลงในแบบฟอร์ม โดยมีจุดเริ่ม คือต้นทาง สถานที่
ท่องเที่ยวที่ต้องการ คือปลายทาง จ านวนวัน และงบประมาณ จากน้ันผู้ใช้งานสามารถคลิก ปุ่ม planning เพื่อวาง
แผนการเดินทาง โดยระบบจะท าการจัดโปรแกรมการเดินทางในรูปแบบตารางเวลา (Schedule) แนะน าสถานที่
ต่าง ๆ ระหว่างเดินทาง แต่หากต้องการเลือกเพิ่มเติมเช่น ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้ ของฝาก ก็สามารถ
ระบุความต้องการที ่step 2 และ step 3 ดังภาพที่ ข.44  

 

ภาพที่ ข.44 การวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
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 จากภาพที่ ข.44 ระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก 
Greedy Trip Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ 9.00 น. โดย
แสดงช่วงเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรเดินทางในแต่ละจุด และในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ระบบจะแสดง 
ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไว้เป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว และเลือกที่พักที่
นักท่องเที่ยวน่าจะเข้าพัก โดยการวางแผนทั้งหมดจะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังภาพที่ ข.45 

 

ภาพที่ ข.45 การวางแผนการท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 
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2) ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 

 

ภาพที่ ข.46 ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 

 ภาพที่ ข.46 ระบบวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูลความต้องการในการ
ท่องเที่ยว ในลักษณะค าส าคัญ (Keyword) กรณีมีค าส าคัญมากกว่า 1 ค า ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย Comma ( , ) 
เช่น เชียงใหม่ , ปีนเขา เป็นต้น  
 ระบบจะประมวลผลโดยน าทฤษฎีความคล้ายคลึงของข้อมูล (Similarity Function) เพื่อหาส่ิงที่
นักท่องเที่ยวต้องการที่สุด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของค าส าคัญในหมวดต่างๆ ตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ร่วมกับข้อมูลแพ็กเก็ตทัวร์จากผู้ประการ และเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยว
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytic Hierarchical Process) ซึ่งทฤษฎีน้ีจะเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์
ภายใต้ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยว เช่น งบประมาณ กิจกรรม เป็นต้น จากน้ันระบบแสดงข้อมูลบริษัททัวร์ที่มีแพ็ก
เก็ตทัวร์ที่ประหยัดและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังภาพที่ ข.47 

 
ภาพที่ ข.47 แสดงผลการวางแผนท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ 
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 ภาพที่ ข.47  แสดงผลวางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสม
ภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 
โมดูล Game Application บน facebook 

1) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบได้ ที่ เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หัวข้อ เกมส์ตามรอย
พอเพียง ดังภาพที่ ข.48 

 
ภาพที่ ข.48  การเข้าสู่เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” 

 
หรือเริ่มการเล่นเกมส์ โดยการค้นหา Game Application บน facebook โดยค้นหา Application ช่ือ 

One click Think Royal Project’s Game  
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ภาพที่ ข.49 หน้าจอแสดงการค้นหา Application 
 

 จากน้ัน คลิกที่ Application (หมายเลข 1) จากน้ัน คลิกที่รูปเด็กน่ังบนหลังควาย (หมายเลข 2) จะ
ปรากฎหน้าการยืนยันการเข้าใช้ Game Application ดังภาพที่ 13 จากน้ันคลิกปุ่ม Go to App ดังภาพที่ ข.
50 

 
 

ภาพที่ ข.50 หน้าจอแสดงการเข้า Game Application ขั้นที่ 1 
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ภาพที่ ข.51 หน้าจอแสดงการเข้า Game Application ขั้นที่ 2 
 

2) จะเข้าสู่หน้าจอ Game Application 

 
 

ภาพที่ ข.52 หน้าจอแสดงหน้าเกมส์เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ  
(One click Think Royol Project’s Game) 
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3) หน้าเมนู มีค าส่ังหลักของเกมส์จะมีให้เลือก 4 ค าส่ัง คือ 

1. New Game  เพื่อเริ่มต้นเกมส์ใหม่ โดยจะเริ่มต้นใหม่ต้ังแต่หน้าเอกด่าน 
2. Continue Game  เพื่อเล่นเกมส์ต่อในด่านเดิม 
3. How to Play  บอกข้อควรรู้ และวิธีการเล่นเกมส์ 
4. Exit   หน้าออกจากเกมส์ 

 

 
 

ภาพที่ ข.53 หน้าจอแสดงเมนู 
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4) เลือก New Game (ในกรณีที่ผู้เล่นเคยเล่นเกมส์แล้ว โดยระบบจะบันทึกข้อมูลของผู้เล่นไว้ ถ้าจะ New 
Game ระบบจะมีข้อความเตือนก่อนจะเข้าเล่นเกมส์) 

 

 
 

ภาพที่ ข.54 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน 
 

5) หน้าเลือกโครงการต่างๆ จ านวน 7 โครงการ เพื่อจ าลองแผนที่เกมส์ หลังจากเลือกเสร็จ Click ที่ ปุ่ม 
ตกลง ระบบจะท าการจ าลองแผนที่เกมส์ตามโครงการที่ท่านได้เลือกไว้ 

 
 

ภาพที ่ข.55 หน้าจอการเลือกโครงการ 
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6) หน้าแผนที่จ าลองของเกมส์ โดยเมื่อคลิกที่ตัวรูปด่านจะมีการแนะน ารายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับ
โครงการในด้านน้ี ว่ามีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดเบื้องต้นอย่างไร 

 
 

ภาพที่ ข.56 หน้าจอแผนที่ 
 

7) หน้าจอส าหรับเล่นเกมส์ โดนในโครงการที่ 1 ถึง 6 จะเป็นด่านธรรมดาที่จะปรากฏไอเทมตามโครงการที่
เลือกไว้ 

 
 

ภาพที่ ข.57 หน้าจอเกมส์ 
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8) หน้าจอแสดงการสรุปผลคะแนนของแต่ละโครงการ ที่ผู้เล่นได้ท าการเล่น 

 

 
 

ภาพที่ ข.58 หน้าจอแสดงคะแนนของแต่ละโครงการ 
 

9) หน้าจอเกมส์ในโครงการสุดท้าย ในหน้าน้ีจะมีความแตกต่างจากโครงการที่ เล่นมาก่อนหน้า เน่ืองจาก
จะมีอุปสรรค์ ซึ่งคือความมืดที่จะท าให้ค้นหาไอเทมเป็นไปได้อย่างล าบาก 

 
 

ภาพที่ ข.59 หน้าจอโครงการมืด 
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10) เมื่อเกมส์เล่นครบทุกโครงการที่เลือกแล้ว จะเกิดหน้าจอสรุป ซึ่งหน้าจอน้ีจะมีหน้าที่ท าการประมวลผล
ว่าผู้เล่นมีความเข้าใจในโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชด าริมากน้ีแค่ไหน และสรุปว่าจากการเล่นครั้งน้ี ท่านได้
ไอเทมติดตัวเป็น Item อะไรบ้าง 

 

 
 

ภาพที่ ข.60 หน้าจอแสดงการสรุปผลคะแนนทั้งหมดที่ผู้เล่นได้ท าการเล่นเกมส์ 
 

ขอบเขตและข้อจ ากัดของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
1) ลักษณะเกมส์เป็นเกมส์ออนไลน์บน Facebook ในรูปแบบของเกมส์ 2 มิติ คล้ายกับเกมส์ Age of 

Japan โดยมีลักษณะแบบเกมส์ตะลุยด่าน โดยผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกของ Facebook เมื่อผู้เล่นอนุญาติให้เข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นได้ จะสามารถเลือกด่านที่ต้องการเล่นได้เอง โดยสามารถเลือกตะลุยด่านได้สูงสุดครั้งละ 7 
ด่าน 

2) ในแต่ละด่านที่เล่น หมายถึง สถานที่โครงการพระราชด าริ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมตาม
โครงการพระราชด าริหลายกิจกรรม 

3) ระบบจะท าการก าหนด Item ที่ใช้ในแต่ละด้าน ซึ่ง Item ของแต่ละด่านจะเป็นความรู้หรือส่ิงของที่
ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

4) ผู้เล่นจะต้องเรียงต่อ Item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 Itemขึ้นไป เมื่อครบแล้วแล้ว Item 
น้ันจะหายไป กลายเป็นคะแนน 
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5) การเรียงชุด Item มีทั้งแบบเหมือนกัน และแบบสามารถผสมผสานหลายกิจกรรมในโครงการ
พระราชด าริน้ันๆเข้าด้วยกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับด่านและระดับ Level ที่ผู้เล่นก าลังเล่น 

6) กรณีผู้เล่นหยุดเล่นหรือล็อกเอาต์ (log out) ออกจากระบบไป ผู้เล่นสามารถกลับเข้ามาเล่นเกมส์ใน
ด่านที่เล่นผ่านมาแล้วได้ 

7) เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่าน จะมีประกาศการผ่านด่านของผู้เล่นที่หน้า Facebook พร้อมทั้งมี
ข้อมูลเกีย่วกับโครงการพระราชด าริน้ัน ส้ันๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ Facebook ทั่วไปได้รู้จัก 

8) ในด่านที่ 7 ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย จะเป็นด่านมืด ซึ่งผู้เล่นจะมองเห็น Item ก็ต่อเมื่อเล่ือนเมาส์ไปใกล้ 
Item เท่าน้ัน 

9) หลังจากเล่นเกมส์ครบทุกด่านแล้ว ระบบจะท าการสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ในแต่ละครั้งว่า ผู้เล่น
ได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้างจากการเดินทางท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจาก
พระราชด าริครั้งน้ี 

10) เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นครบ 7 ด่าน สามารถเริ่มเล่นเกมส์ชุดใหม่ได้ โดยผู้เล่นสามารเลือกด่านได้ใหม่ 
11) ผู้เล่นสามารถส่งค าเชิญชวน และ ของขวัญเชิญชวนเพื่อนบน Facebook เข้ามาร่วมเล่นเกมส์ได้ ซึ่งจะ

ช่วยให้ขยายกลุ่มผู้เล่นได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
12) ผู้เล่นสามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้ ซึ่งสามารถน าของขวัญน้ันมาเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมส์ให้ง่าย

ขึ้น เช่น ตัวยิง Itemที่ไม่ต้องการ เป็นต้น โดยของขวัญที่จะส่งได้ขึ้นอยู่กับระดับ Level ที่เล่นสูงขึ้น 
13) เมื่อผ่านแต่ละด่าน ผู้เล่นจะได้ของรางวัลสะสมเพื่อน ามาเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมส์ เช่น Item free 

(สามารถน าไปรวมกับ Item อ่ืนได้ทุก Item) การใช้ระเบิดหรือตัวยิง (เพื่อน ามาท าลาย Item ที่ไม่ต้องการ) 
14) ผู้เล่นมีตัวช่วยเหลือในการค้นหาจุดที่จะได้คะแนนมากที่สุด แลกกับ point ที่เก็บได้ในระหว่างที่เล่น

เกมส์ 
 
โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
 โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation เป็น
การน ากิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีการเพิ่มความน่าสนใจและ
สร้างความดึงดูดด้วยการจัดท าส่ือในรูปแบบของการ์ตูนอะนิเมชัน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การเข้าใช้งานส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ ที่ เมนู โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หัวข้อ สื่อการเรียนรู้ ดังภาพ
ที ่ข.61 
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ภาพที่ ข.61 หน้าหลักโมดูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 

1) โครงการท าน ้าส้มควันไม ้ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการน ้าส้มควันไม้ จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ ข.62  

 

ภาพที่ ข.62 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าน้ าส้มควันไม้ 
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2) โครงการหมูหลุม ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการหมูหลุม จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ ข.63 

 

ภาพที่ ข.63 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าหมูหลุม 

3) โครงการไบโอดีเซล ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการไปโอดีเซล จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ ข.64 

 

ภาพที่ ข.64 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมการท าไบโอดีเซล 
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4) โครงการกังหันสูบน ้า ผู้ใช้เลือกส่ือ เรื่อง โครงการกังหันสูบน้ า จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ ข.65 

 

ภาพที่ ข.65 ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมกังหันสูบน ้า 

 หลังจากเลือกส่ือการเรียนรู้แล้ว ผู้ใช้ท าการเรียนรู้ผ่านส่ือไปทีละ step จนจบส่ือการเรียน ผู้ใช้จะได้รับ
ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน 
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ภาคผนวก ค 
รายงานการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและความต้องการทางธุรกิจ 
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รายงานการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและความต้องการทางธุรกิจ 
(System Requirements and Business Requirements) 

 
 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและความต้องการทางธุรกิจ ของระบบศูนย์บริการข้อมูลและวาง
แผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center Service) มีรายละเอียดดังน้ี 
 
1. การรวบรวมข้อมูลและองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและศึกษาระบบงานเดิม 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ การ
ท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และการท่องเที่ยวที่มากกว่าหน่ึงรูปแบบที่เรียกว่าการท่องเที่ยว
แบบผสมผสาน ได้เริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวสมัยใหม่มักจะ
มองการเดินทางในภาพรวม ก่อนการเดินทางจะมีความคิดรวบยอดว่า จะไปไหน ไปอย่างไร พักที่ไหน และจะท า
กิจกรรมอะไรบ้างระหว่างท่องเที่ยว ดังน้ัน นักท่องเที่ยวมักจะค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตและจาก
สังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งการค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ยังไม่รวม
เป็นจุดเดียว (One Stop Service) นักท่องเที่ยวต้องสืบค้นข้อมูล ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร จากแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่ง และบางครั้งข้อมูลที่ค้นหาได้อาจไม่เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เน่ืองจากข้อมูลไม่มีการ
อัพเดตหรือข้อมูลมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ เป็นต้น  

 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) เป็นระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ ระบบพัฒนาขึ้นบนหลักการของ Travel 
Industry Supply Chain คือพิจารณาทั้งความต้องการในการน าเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 
(Supply side) และความต้องของนักท่องเที่ยว (Demand side) ร่วมกับระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data 
Center Services) เพื่อแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากน้ี
ระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวผ่าน Game Application บนระบบ Social network 
คือ facebook และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Interactive Animation ผู้พัฒนาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ โดยใช้ 
UML (Unified Modeling Language) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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2.1. ก าหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) 
 ในการก าหนดความต้องการของระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 
(Sufficient Travel Planning & Data Center Service) ผู้พัฒนาได้ก าหนดความต้องการของระบบไว้ดังน้ี 

2.1.1. ก าหนดความต้องการเบื้องต้น 
1) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ (hardware) 

- Pentium 4 CPU 1.8 GHz ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
- RAM 256 MB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
- Hard disk ไม่น้อยกว่า 80 GB 

2) คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ (Software) 
- PHP Language 
- Flash Action Script 3.0 
- AppServ Open Project  
- FBMงL and API Graph 
- XML 

2.1.2. ก าหนดความสามารถของระบบ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและองค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบศูนย์บริการข้อมูลและวาง
แผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center Service) ประกอบด้วยโมดูล
ของซอฟต์แวร์จ านวน 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลการบริการข้อมูล โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว โมดูล Game 
Application บน facebook และ โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation แต่ละโมดูลมีขอบเขต
การท างาน ดังน้ี 

1) โมดูลการบริการข้อมูล  
 เป็นส่วนการบริการข้อมูลผ่าน web application ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา PHP  แบ่งการท างาน
ของโมดูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนของผู้ประกอบการ (Supply side) 

- ผู้ประกอบการเป็นสมาชิกได้ใน 2 กรณ ีคือ  
o กรณทีี่เป็นสมาชิกในระบบ สามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบ  
o กรณีเป็นสมาชิกของ Fan page บน Facebook ระบบจะท าการดึงข้อมูลจาก 

facebook ของสมาชิกผ่านกิจกรรม (event) ที่สมาชิกได้สร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 
- ผู้ประกอบการสามารถเพิ่ม/อัพเดท ข้อมูลโปรโมช่ันและรายการส่งเสริมการขาย เช่น 

ข้อมูลการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้า บริษัททัวร์ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ 
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 ส่วนของนักท่องเที่ยว (Demand side) 
- สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลการท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลของที่พัก ร้านอาหาร 

ร้านค้า บริษัททัวร์ ตามท่ีผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูลไว้ 
- สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อาทิ 

วัตถุประสงค์ ที่ต้ัง กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เป็นต้น 
- สามารถใช้ฟังก์ชันการวางแผนการเดินทาง เพื่อช่วยวางแผนในการเดินทางการท่องเที่ยวที่

ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว  
- สามารถเล่นเกมส์  “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” ซึ่งเป็นเกม

บน faceboook โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่จะได้รับจากการเดินทางไปยัง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยว 

- สามารถเข้าใช้งานส่ือการเรียนรู้ Interactive Animation ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
 ส่วนของระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data Center Services) 

- สามารถบริหารจัดการข้อมูลของผู้ประกอบการ 
- สามารถบริหารจัดการข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
- สามารถบริหารจัดการข้อมูลของระบบผู้ประกอบการ 
- สามารถบริหารจัดการข้อมูลของระบบสมาชิก 
 

2) โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application 
 เป็นส่วนที่ท าหน้าที่การวางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน web application ซึ่ง
พัฒนาด้วยภาษา PHP โมดูลน้ีเช่ือมโยงกับโมดูลการบริการข้อมูล โดยน าข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว (Demand side) เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น มา
วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center Services ผู้พัฒนาได้น าทฤษฎีความคล้ายคลึงของ
ข้อมูล (Similarity Function) เพื่อหาส่ิงที่นักท่องเที่ยวต้องการที่สุด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของค าส าคัญใน
หมวดต่างๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งระบบทั่วไปจะท าได้แค่การค้นหาค าเหมือน ถ้าค้นหาหรือสืบค้น
ไม่เจอก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวได้ แต่ส าหรับโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว ระบบท าการจัด
สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytic Hierarchical Process) 
ซึ่งทฤษฎีน้ีจะเป็นการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยว เช่น งบประมาณ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เป็นต้น และจากน้ันระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก 
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Greedy Trip Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน โดยแสดงช่วงเวลาและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ควรเดินทางในแต่ละจุด และในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ระบบจะแสดง ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไว้เป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว และเลือกที่พักที่นักท่องเที่ยวน่าจะเข้าพัก โดยการ
วางแผนทั้งหมดจะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยระบบสามารถวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยวกับ
บริษัททัวร์ซึ่งเป็นการเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว  
 

3) โมดูล Game Application บน facebook 
 เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” เป็นเกมส์ที่พัฒนาด้วยภาษา 
Action Script ที่เช่ือมโยงบน Facebook โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่จะ
ได้รับจากการเดินทางไปยังโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ที่วางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยว ในส่วนน้ีจัดเป็น
ส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้
เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยอาศัย Social Network ซึ่งเป็นส่ือที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ และเลือกใช้ Game Application เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะได้รับในแต่ละ
โครงการ 
 คุณลักษณะของเกมส์ 

- รูปแบบของเกมส์เป็นแบบ 2 มิติ คล้ายกับเกมส์ Bejeweled 
- เป็นลักษณะแบบเกมส์ตะลุยด่าน โดยในแต่ละด่านที่เล่น หมายถึง สถานที่โครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ผู้เล่นสามารถเลือกด่านได้สูงสุด 7 ด่าน 
- เกมส์จะท าการก าหนด item ที่ใช้ในแต่ละด่าน ซึ่ง Item ของแต่ละด่านจะเป็นความรู้หรือ

ส่ิงของที่ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ นอกจากน้ีในแต่ละด่านจะมี 
item หรอก ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมหรือส่ิงของในด่านน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ ไม่ใช่กิจกรรมหรือส่ิงของที่พบในโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่จะไปท่องเที่ยว น่ันเอง 

- ผู้เล่นจะต้องเรียงต่อ item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 item เมื่อครบแล้ว 
item น้ันจะหายไป กลายเป็นคะแนน  

- เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่านได้ จะมีประกาศการผ่านด่านของผู้เล่นที่หน้า 
Facebook พร้อมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ Facebook 
ทัว่ไปได้รู้จัก 
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- หลังจากเล่นเกมส์ครบทุกด่านแล้ว เกมส์จะท าการสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ในแต่ละ
ครั้งว่า ผู้เล่นได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้าง ถ้าเดินทางไปท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจาก
พระราชด าริครั้งน้ี 

 
4) โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 

 ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation พัฒนาด้วยภาษา Action Script โดยเป็น
การน ากิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีการเพิ่มความน่าสนใจและ
สร้างความดึงดูดด้วยการจัดท าส่ือในรูปแบบของการ์ตูนอะนิเมชัน ในส่วนน้ีจัดเป็นส่วนของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อีกรูปแบบหน่ึง 
นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปสามารเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับส่ือได้อย่างไม่น่าเบื่อ กิจกรรมของโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริทีจั่ดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่  

- การท าน ้าส้มควันไม้ เป็นการจ าลองขั้นตอนการท าน้ าส้มควันไม้ ซึ่ง น้ าส้มควันไม้มี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ า มีสีน้ าตาลแกมแดง สามารถน าน้ าส้มควันไม้ที่ได้มาใช้
ปราบศัตรูพืชแทนสารเคมีซึง่ไม่มีพิษต่อมนุษย์และไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม 

- การท าหมูหลุม โดยได้จ าลองขั้นตอนวิธีการท าหมูหลุม หรือ การเล้ียงสุกรแนวเกษตร
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหน่ึงของระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ที่ไม่เพียงแต่ค านึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่าน้ัน แต่
ยังเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์ด้านการเกษตร 
วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด และน้ า น ามาเป็น
ปัจจัยในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ที่เก้ือกูลซึ่งกันและกัน  

- การท าไบโอดีเซล  โดยแปลงจากวิธีการท าไบโอดีเซลด้วยน้ ามันที่เหลือใช้ในครัวเรือน มา
เป็นน้ ามันไบโอดีเซลที่สามารถน าไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล เช่น รถไถนาที่ใช้ท าการเกษตรกรรม  

- กังหันสูบน ้า  เป็นการจ าลองการสูบน้ าจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติมาเก็บในถังพักแล้ว
น ามาใช้ในการเกษตร โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้พลังงานธรรมชาติแทน โดยปริมาตรของการสูบน้ าอ้างอิง
จากการสูบน้ าของกันหันสูบน้ าสวนจิตรลดา 
 

2.2. การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirements) 
 ปัจจุบันรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ได้ ส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก 
ท าให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสท าการตลาดมากขึ้น โดย
ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center 
Service) ที่พัฒนาขึ้นมีจุดแข็งที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่นๆ ดังน้ี 
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1) โมดูลการบริการข้อมูล ได้น าข้อมูลในส่วนของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผนวกกับข้อมูล
บริการด้านการท่องเที่ยว 

2) โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทาง จัด
โปรแกรมการท่องเที่ยว ภายใต้ความต้องการ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยระบบสามารถเลือกสถานที่ที่
ตรงกับความต้องการ และจัดล าดับสถานที่ เวลาการเดินทาง จุดเริ่ม จุดจบได้ 

3) โมดูล Game Application บน facebook ระบบได้ใช้ช่องทางในการประชาสันพันธ์ข้อมูลที่ง่ายและ
รวดเร็วที่สุด น่ันคือ facebook ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ผ่าน Game Application บน facebook โดยนักท่องเที่ยว
จะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่จะได้รับ 

4) โมดูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation อีกรูปแบบหน่ึงของการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยเป็นการน ากิจกรรมใน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
 นอกจากน้ีระบบที่พัฒนาขึ้นยังมีส่วนช่วยในส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้าและบริการของตนเอง จึงนับได้ว่าระบบศูนย์บริการข้อมูลและวาง
แผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center Service) เป็นซอฟต์แวร์ที่
แตกต่างจากระบบทั่วไปตามท้องตลาด 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 94/128  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายงานผลการออกแบบระบบและโครงสร้างระบบ 
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รายงานผลการออกแบบระบบและโครงสร้างระบบ 
(System Design and System Architecture) 

 
 ผลการออกแบบระบบและโครงสร้างระบบ (System Design and System Architecture) ของระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data Center 
Service) มีรายละเอียดดังน้ี 
  
1. ภาพรวมของระบบ 
 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) เป็นระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่ผนวกการท่องเที่ยวตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยได้ทั้งการพักผ่อนและองค์ความรู้ต่างๆ ระบบพัฒนาขึ้นบนหลักการของ Travel 
Industry Supply Chain คือพิจารณาทั้งความต้องการในการน าเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ 
(Supply side) และความต้องของนักท่องเที่ยว (Demand side) ร่วมกับระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data 
Center Services) เพื่อแสดงข้อมูลการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด นอกจากน้ี
ระบบสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวผ่าน Game Application บนระบบ Social network 
คือ facebook และให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Interactive Animation รายละเอียดภาพรวมการท างานของระบบ แสดงดังภาพที่ ง.1 
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ภาพที่ ง.1  ภาพรวมของระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง  

(System Architecture) 
 

 Supply side เป็นส่วนของผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ข้อมูล
โปรโมช่ัน กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งสมาชิกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นสมาชิกในระบบ และเป็นสมาชิกของ Fan 
Page บน Facebook ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้ามาอัพเดทข้อมูลข่าวสารของร้านหรือบริษัทตนเองได้ 
 Demand side เป็นส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรอกข้อมูลความต้องการ เช่น สถานที่ งบประมาณ 
กิจกรรม จ านวนวันทีเ่ดินทาง เป็นต้น โดยระบบน าความต้องการมาจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว 
 Data Center Service เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการวางแผนการเดินทาง ซึ่งเป็นส่วน
ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลของฝ่ัง Supply side และฝ่ัง Demand side เพื่อให้ครบวงจรของ
ธุรกิจท่องเที่ยว นอกจากน้ันยังท าหน้าที่ในการจับคู่ (matching) ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ัง เพื่อแสดงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ และช่วยวางแผนการท่องเที่ยวโดยใช้หลัก Greedy TripPlanner with 
Time Constrain ในการจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาและงบประมาณในการ
ท่องเที่ยว 
 Public Relations & Learning เป็นส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
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โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริผ่านส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation นอกจากน้ียังอาศัย 
Social Network ซึ่งเป็นส่ือที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเลือกใช้ Game 
Application เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปกับองค์
ความรู้ที่จะได้ในแต่ละโครงการ 
 
2. การออกแบบระบบ (System Design) 
 ระบบศูนย์บริการข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง (Sufficient Travel Planning & Data 
Center Service) ได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคช่ัน (web application) โดยใช้ AppServ Open 
Project ในการจัดการฐานข้อมูลและใช้ PHP Language , FBML and API และ Graph XML ในการสร้างและ
พัฒนาระบบ ประกอบด้วยโมดูลของซอฟต์แวร์จ านวน 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลการบริการข้อมูล โมดูลการวาง
แผนการท่องเที่ยว โมดูล Game Application บน facebook และ โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive 
Animation แต่ละโมดูลมีการออกแบบระบบ ดังน้ี 

1) โมดูลการบริการข้อมูล  
 เป็นส่วนการบริการข้อมูลผ่าน web application ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา PHP แบ่งการท างานของโมดูล
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ประกอบการ (Supply side) ส่วนของนักท่องเที่ยว (Demand side)  และ ส่วน
ของระบบการจัดการข้อมูลส่วนกลาง (Data Center Services) แสดงผลการออกแบบระบบด้วย Use Case 
Diagram ดังตารางที่ ง.1 
ตารางท่ี ง.1 การออกแบบ Use Case Diagram โมดูลการบริการข้อมูล 

Actor Use Case 
1. Admin Login 

Permissions 
Manage Project Data 
Manage Travel Data 
Manage Hostel Data 
Manage Restaurant Data 
Manage Shop Data 
Manage Member Data 
Manage Company Data 
Manage Partner Data 
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Actor Use Case 
2. User Login 

Register 
Edit  Profile 
View Map 
View Information Project 
View Information Travel 
View Information Hostel 
View Information Shop 
View Information Restaurant 
View Information Climate 
View Information Price of oil 
View Information Company 
Plan By AHP 
Animation Active 

3. System Plan By AHP and Similarity Function 
Recommend 
Manage Google Map API 
Manage Fecebook system 

 
 จากตารางที่ ง.1 สามารถออกแบบ Use Case Diagram ได้ดังภาพที่ ง.2 
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ภาพที่ ง.2  Use Case Diagram โมดูลการบริการข้อมูล 

 
 รายละเอียดของแต่ละ Use Case ของแต่ละ Actor แสดงดังตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 26 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 100/128  

ตารางท่ี ง.2  User Case : Login 
  Symbol 

ชื่อ :   Login 

ผู้ใช้งาน                                          :   User / Admin                                      

วัตถุประสงค์                               :   เพื่อสามารถเข้าใช้ระบบได ้

ผลที่ได้รับ                                    :   User / Admin เข้าใช้ระบบได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   แสดงหน้าจอ Login 
ผลการด าเนนิงาน                         :   เข้าสู่การตรวจสอบสิทธิ ์
ขั้นตอนการด าเนนิงาน                  
 

1. User / Admin ใส่ Username และ Password 
2. กดปุ่ม Sing In 
3. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง เข้าใช้ระบบได ้
4. ถ้า Username และ Password ไม่ถูกต้องต้องใส่ Username     

 
ตารางท่ี ง.3  User Case : Check Password  

  Symbol 
 

ชื่อ                                                  :   Check Password                                 
ผู้ใช้งาน                                          :   User / Admin                                      
วัตถุประสงค์                                  :   เพื่อแสดงและตรวจสอบสถานะสิทธิ์การเข้าใช้ 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin / User สามารถเข้าใช้งานตามสทิธิ์ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงสถานะการเข้าใช้ 
ผลการด าเนนิงาน                          :   เข้าสู่ฟังก์ชันการตรวจสอบสทิธ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                                                1. User / Admin ใส่ Username และ Password 

2. กดปุ่ม Sing In 
3. ถ้า Username และ Password ถูกต้อง เข้าใช้ระบบได ้
4. ถ้า Username และ Password ไม่ถูกต้องต้องใส่ Username  และ 
Password ใหม่อีกคร้ัง                                       

 

Login 

Check Password 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 101/128  

 
ตารางท่ี ง.4  User Case : Permissions 

  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Permissions 
ผู้ใช้งาน                                          :   Admin                                      
วัตถุประสงค์                                  :   เพื่อก าหนดขอบเขต และสิทธิ์ใช้งานระบบให้แก่ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User สามารถเข้าใช้งานตามสิทธิ์ที่ Admin ก าหนด 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผล Coding 
ผลการด าเนินงาน                          :   ก าหนดสิทธิ์ในระบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                  1. Admin เขียนโปรแกรมก าหนดสิทธิ์ 

2. รันโปรแกรม 
3. ทดสอบการท างานของโปรแกรม 
4. User สามารถใช้งานในระบบได้ภายใต้ขอบเขตและสิทธิ์ที่ก าหนดให้ 

 
ตารางท่ี ง.5  User Case : Manage Project Data 

  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Project Data 
ผู้ใช้งาน                                          :   Admin                                      
วัตถุประสงค์                                 :   เพือ่จัดการข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลที่ได้รับ                                    :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           
 

:   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ขั้นตอนการด าเนินงาน                  
 

1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.2) ลบ 

Permissions 

Manage Project Data 
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2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
ตารางท่ี ง.6  User Case : Manage Travel Data 

  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Travel Data 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin  เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวได้      
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลสถานทีท่่องเที่ยว       

2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.2) ลบ 
2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
  

Manage Travel Data 
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ตารางท่ี ง.7  User Case : Manage Hostel Data 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Hostel Data 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin                                      
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลที่พัก 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เพื่อจัดการ                                                 

ข้อมูลที่พักได้ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลที่พัก 
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลที่พัก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                  1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลที่พัก 

 2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
 2.1) เพิ่ม 
 2.2) ลบ 
 2.3) แก้ไข 
 2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
 
  

Manage Hostel Data 
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ตารางท่ี ง.8  User Case : Manage Restaurant Data 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Restaurant Data                                         
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin                                                                                                                 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลร้านอาหาร                          
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เพื่อจัดการ  ข้อมูลร้านอาหาร

ได้         
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลร้านอาหาร           
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลร้านอาหาร       
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลร้านอาหาร  

2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.2) ลบ 
2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ  

 
 

 
  

Manage Restaurant Data 
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ตารางท่ี ง.9  User Case : Manage Member Data 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Member Data 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิกใน

ระบบได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ 
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ 

2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.1) ลบ 
2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
 
  

Manage Member Data 



รายงานฉบับสมบูรณ์  

   

แผนการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ รหัสโครงการ BK-00709 หน้า 106/128  

ตารางท่ี ง.10  User Case : Manage Partner Data 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Partner Data 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิก ในส่วนของ Partner ในระบบ 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลสมาชิกใน

ส่วนของ Partner  ในระบบได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ 
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลสมาชิก ในส่วนของ Partner ในระบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลสมาชิก ในส่วนของ Partner   

2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.1) ลบ 
2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
 
  

Manage Partner Data 
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ตารางท่ี ง.11  User Case : Manage Company Data 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Manage Company Data 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   Admin 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการข้อมูลบริษัททัวร์ 
ผลที่ได้รับ                                      :   Admin สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เพื่อจัดการข้อมูลบริษัท

ทัวร์ได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงผลเมนูการจัดการข้อมูลบริษัททัวร์ 
ผลการด าเนินงาน                          :   จัดการข้อมูลบริษัททัวร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. Admin เข้าเมนูจัดการข้อมูลบริษัททัวร ์

2. เลือกเมนูที่ต้องการจัดการ 
2.1) เพิ่ม 
2.1) ลบ 
2.3) แก้ไข 
2.4) ค้นหา 
3. ยืนยนัการปรับปรุง เปลีย่นแปลงข้อมูล 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ของระบบ 

 
 

  

Manage Company Data 
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ตารางท่ี ง.12  User Case : Register 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Register 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อสมัครสมาชิก ในระบบ 
ผลที่ได้รับ                                      :  User ทั่วไปไดส้มัครสมาชิกในระบบ มีเมนูเพิ่มข้ึน ต่างจาก User ที่ไม่ได้เปน็

สมาชิก 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูสมัครสมาชิก 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้เป็นสมาชิกในระบบ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน                 1. User เลือกเมนู สมัครสมาชกิ 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด 
3. ยืนยนัการสมัครสมาชิก 
4. บันทึกข้อมูลลง Database ตาราง Member หรือ Partner ในระระบบ 

 
ตารางท่ี ง.13  User Case : Edit  Profile 

  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   Edit  Profile 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบ 
ผลที่ได้รับ                                      :  User  ทั้งในสว่นของ Member และ Partner สามารถแก้ไขรายละเอียด 

ข้อมูลส่วนตัวได ้
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :  หน้าจอแสดงเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ผลการด าเนินงาน                          :  ได้แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เลือกเมนู แก้ไข้อมูลส่วนตัว 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด 
3. ยืนยนัการแก้ไข 
4. บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลง Database ตาราง Member หรือ Partner 
ในระระบบ 

Register 
 

Edit  Profile 
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ตารางท่ี ง.14  User Case : View Map 
  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   View Map 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลแผนที่ พิกัดสถานที่ต่าง ๆ 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลพิกัดสถานที่ตา่ง ๆ บนแผนที่ ตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูแผนที่ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับพิกัดบนแผนที่ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกสถานที่ หรือค้นหาสถานที ่

2. ระบบแสดงพิกัด บนแผนที่ให้แก่ User  

 
ตารางท่ี ง.15  User Case : View Information Project 

  Symbol 
 

ชื่อ                                            :   View Information Project 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามที่ User 

ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมลูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 
  

View Map 
 
 

View Information Project 
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ตารางท่ี ง.16  User Case : View Information Travel 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Travel 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลสถาที่ท่องเที่ยว ตามความต้องการของ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลสถาที่ท่องเที่ยวตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมูลสถาที่ท่องเที่ยว 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลสถาที่ท่องเที่ยว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลสถาที่ท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี ง.17  User Case : View Information Hostel 

  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Hostel 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลที่พัก ตามความต้องการของ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลที่พักตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมูลที่พัก 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลที่พัก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลที่พัก 

 
  

View Information Hostel 
 

View Information Travel 
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ตารางท่ี ง.18  User Case : View Information Shop 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Shop 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลร้านค้า ตามความต้องการของ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลร้านค้าตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมูลร้านค้า 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลร้านค้า 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลร้านค้า 

 
ตารางท่ี ง.19  User Case : View Information Restaurant 

  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Restaurant 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลร้านอาหาร ตามความต้องการของ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลร้านอาหารตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมูลร้านอาหาร 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลร้านอาหาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลร้านอาหาร 

 
  

View Information Shop 
 

View Information Restaurant 
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ตารางท่ี ง.20  User Case : View Information Company 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Company 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลบริษัททัวร์ ตามความต้องการของ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลบริษัททัวร์ตามที่ User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูค้นหาข้อมูลบริษัททัวร์ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลบริษัททัวร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User กรอกรายละเอียด ที่ต้องการค้นหา 

2. ระบบแสดงข้อมูลบริษทัทัวร ์

 
ตารางท่ี ง.21  User Case : View Information Climate 

  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Climate 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลภูมิอากาศ 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลภูมิอากาศ ณ เวลาปัจจุบัน 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงหน้าหลักของระบบ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลภูมิอากาศ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เข้าหน้า Web Application ของระบบ 

2. ระบบแสดงข้อมูลภูมิอากาศ ให้ทราบ 

 
  

View Information Company 
 

View Information Climate 
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ตารางท่ี ง.22  User Case : View Information Price of oil 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   View Information Price of oil 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อเรียกดูข้อมูลราคาน้ ามัน 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลราน้ ามัน 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงหน้าหลักของระบบ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลราคาน้ ามัน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เข้าหน้า Web Application ของระบบ 

2. ระบบแสดงข้อมูลราคาน้ ามัน ให้ทราบ 

 
ตารางที่ ง.23  User Case : Plan By AHP and Similarity Function 

  Symbol 

ชื่อ                                            :   Plan By AHP and Similarity Function 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   User/System             
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อวางแผนการเดินทาง จัดโปรแกรมการเดินทางให้แก่ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับโปรแกรมการเดินทางที่คุ้มค่าภายใต้เงื่อนไข และข้อจ ากัด ที่ 

User ต้องการ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงการรับเงื่อนไข ความต้องการของ User 
ผลการด าเนินงาน                          :   ได้รับข้อมูลการวางแผนการเดินทาง ที่ระบบค านวนให้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เลือกเมนูการวางแผนการเดินทาง  

2. กรอกข้อมูล งบประมาณ กิจกรรม สถานที่ จุดเร่ิม จุดจบ ประเภทการ
เดินทาง จ านวนวนั 
3. ระบบน าข้อมูลไปค านวน ผา่นอัลกอริทึม และทฤษฎีต่าง ๆ คือ Similarity 
Function, วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchical Process) 
และ Greedy Travel Planning With Time Constraint  
4. ระบบแสดงผลการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว หรือ User 

 

View Information Price of oil 
 

Plan By AHP and Similarity Function  
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ตารางท่ี ง.24  User Case: Recommend 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   Recommend 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   System 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวแก่ User 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลการแนะน าสถานที่ต่าง ๆ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   หน้าจอแสดงเมนูการแนะน าสถานที่ 
ผลการด าเนินงาน                          :   ระบบแสดงข้อมูลแนะน าสถานที่ต่างๆให้แก่ User 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เข้าเมนูการน าสถานที ่

2. ระบบได้ท าการจัดอันดบัให้ที ่User ต้องการไปในตารางการวางแผน มา
ค านวน  
3. แสดงข้อมูลการแนะน าสถานที่ให้แก่ User ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
ตารางท่ี ง.25  User Case : Manage Google Map API 

  Symbol 

ชื่อ                                            :   Manage Google Map API 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   System 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อแสดงแผนที่แก่ User และน าไปประกอบท่องเที่ยว 
ผลที่ได้รับ                                      :   User ได้รับทราบข้อมูลการแนะน าสถานที่ต่าง ๆ 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   เข้าใช้ Web Application 
ผลการด าเนินงาน                          :   แผนที่แสดงหน้าบนหน้า Web Application 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. User เข้าใช้ Web Application 

2. ระบบได้ท าแสดงแผนที่ในหน้าตา่ง ใน Web Application  
3. จัดการกับแผนที่ มาร์กจุด คน้หาสถานที่ตา่งๆ 

 
  

Recommend 
 

Manage Google Map API 
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ตารางท่ี ง.26  User Case : Manage Fecebook  System 
  Symbol 

ชื่อ                                            :   Manage Fecebook  System 
ผู้ใช้งาน                                                                              :   System 
วัตถุประสงค์                                 :   เพื่อจัดการส่วนของ Facebook 
ผลที่ได้รับ                                      :   ได้ประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
เงื่อนไขก่อนการด าเนินงาน           :   เป็นสมาชิกของ facebook และมี fanpage ของ facebook 
ผลการด าเนินงาน                          :   User ได้รับข่าวสารการท่องเที่ยว 
ขั้นตอนการด าเนินงาน                 1. เข้าไปที่หน้า fanpage ของ ศูนย์บริการข้อมูลและจัดโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 

 

2) โมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application 
 เป็นส่วนที่ท าหน้าที่การวางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน web application ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา 
PHP โมดูลน้ีเช่ือมโยงกับโมดูลการบริการข้อมูล โดยน าข้อมูลจากผู้ประการ (Supply side) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับที่
พัก ร้านค้า ร้านอาหาร บริษัททัวร์ข้อมูลโปรโมช่ัน และกิจกรรมต่างๆ มาพิจารณาร่วมกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (Demand side) เช่น สถานที่ งบประมาณ กิจกรรม จ านวนวันที่เดินทาง เป็นต้น มาวิเคราะห์และ
จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในส่วน Data Center Services ผู้พัฒนาได้น าทฤษฎีความคล้ายคลึงของข้อมูล 
(Similarity Function) เพื่อหาส่ิงที่นักท่องเที่ยวต้องการที่สุด โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของค าส าคัญในหมวด
ต่างๆ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งระบบทั่วไปจะท าได้แค่การค้นหาค าเหมือน ถ้าค้นหาหรือสืบค้นไม่
เจอก็ไม่สามารถตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวได้ แต่ส าหรับโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว ระบบท าการจัดสถานที่ที่
เหมาะสมที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytic Hierarchical Process) ซึ่งทฤษฎี
น้ีจะเป็นการเลือกสถานทีท่่องเที่ยวภายใต้ข้อจ ากัดของนักท่องเที่ยว เช่น งบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็น
ต้น และจากน้ันระบบจะน าสถานที่ท่องเที่ยวมาจัดโปรแกรมการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว โดยใช้หลัก Greedy Trip 
Planner with Time Constrain เพื่อแสดงโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
อย่างครบวงจร ในลักษณะ ตารางเวลา (Schedule) ในแต่ละวัน โดยแสดงช่วงเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวที่ควร
เดินทางในแต่ละจุด และในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ระบบจะแสดง ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ไว้เป็นทางเลือกส าหรับนักท่องเที่ยว และเลือกที่พักที่นักท่องเที่ยวน่าจะเข้าพัก โดยการวางแผนทั้งหมด
จะยึดข้อมูลความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ได้ระบุมาในระบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวมาก

Manage Fecebook System 
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ที่สุด โดยระบบสามารถวางแผนการท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัว และ วางแผนการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ซึ่งเป็น
การเลือกแพ็กเก็ตทัวร์ที่เหมาะสมภายใต้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว โครงสร้างระบบของโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยว (System Architecture) แสดงได้ดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ ง.3  โครงสร้างระบบของโมดูลการวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application 
 

3) โมดูล Game Application บน facebook 

 เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” เป็นเกมส์ที่พัฒนาด้วยภาษา Action Script 
2.0 ซึ่งติดต่อกับ PHP โดยมี XML เป็นส่ือกลางในการเช่ือมต่อระหว่าง Action script 2.0 กับ MySQL ในส่วน
หน่ึงของการเช่ือมต่อกับ Facebook ติดต่อผ่านทาง Cilent Library ของ Facebook โดยใช้ PHP SDK และ 
Javascript SDK เมื่อเริ่มเล่นเกมส์ครบทุกด่านที่เลือกแล้ว จะด าเนินการเข้าขบวนการคิดโดย Inference Engine 
เพื่อที่จะสรุปความรู้ว่าผู้เล่นมีความเข้าใจในโครงการน้ีมากน้อยแค่ไหน โครงสร้างระบบของโมดูล Game 
Application บน facebook  (System Architecture) แสดงได้ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ ง.4  โครงสร้างระบบของโมดูล Game Application บน facebook 
 

 
ภาพที่ ง.5  โครงสร้างเกมส์ เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think) 

 
 เกมส์ “เพียงหน่ึงคลิก คิดถึงโครงการพ่อ (One Click Think)” มีลักษณะเกมส์เป็นเกมส์ออนไลน์บน 
Facebook ในรูปแบบของเกมส์ 2 มิติ โดยวิธีการเล่นเกมส์คล้ายกับเกมส์ Bejeweled เป็นลักษณะแบบเกมส์
ตะลุยด่าน โดยผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกของ Facebook เมื่อผู้เล่นอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นได้ จะ
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สามารถเลือกด่านที่ต้องการเล่นได้เอง โดยสามารถเลือกตะลุยด่านได้สูงสุดครั้งละ 7 ด่าน ในแต่ละด่านที่เล่น 
หมายถึง สถานที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมตามโครงการพระราชด าริ
หลายกิจกรรม  
 หลังจากที่เลือกโครงการที่จะเล่นแล้ว ตัวเกมส์จะท าการก าหนด Item ที่ใช้ในแต่ละด่าน ซึ่ง Item ของแต่
ละด่านจะเป็นความรู้หรือส่ิงของที่ได้มาจากการถอดความรู้ของกิจกรรมในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
ผู้เล่นจะต้องเรียงต่อ Item ทั้งในแนวต้ังหรือแนวนอนอย่างน้อย 3 Item ขึ้นไป เมื่อครบแล้วแล้ว Item น้ันจะ
หายไป กลายเป็นคะแนน ผู้เล่นมีตัวช่วยเหลือในการค้นหาจุดที่จะได้คะแนนมากที่สุด แลกกับคะแนนที่เก็บได้ใน
ระหว่างที่เล่นเกมส์ เมื่อผู้เล่นสามารถเล่นผ่านแต่ละด่าน ผู้เล่นจะได้ item สะสมจากโครงการที่เล่น จ านวน 3 
item เพื่อบอกว่าท่านได้อะไรจากโครงการน้ันๆ และตรงตามกิจกรรมของโครงการหรือไม่ และสามารถประกาศ
การผ่านด่านของผู้เล่นที่หน้า Facebook พร้อมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ น้ันส้ันๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ Facebook ทั่วไปได้รู้จัก และในด่านสุดท้ายที่ผู้เล่นเลือก จะเป็นด่านมืด ซึ่งผู้เล่นจะมองเห็น 
Item ก็ต่อเมื่อเล่ือนเมาส์ไปในบริเวณ Item น้ัน เมื่อเล่นเกมส์ครบทุกด่านที่เลือกแล้ว ระบบจะท าการสรุปผลที่ได้
จากการเล่นเกมส์ในแต่ละครั้งว่า ผู้เล่นได้รับอะไรที่เป็นความรู้และประโยชน์กับตนเองบ้างจากการเดินทาง
ท่องเที่ยวโครงการอันเน่ืองมากจากพระราชด าริครั้งน้ี 
 กรณีผู้เล่นหยุดเล่นหรือล็อกเอาต์ (log out) ออกจากระบบไป ผู้เล่นสามารถกลับเข้ามาเล่นเกมส์ในด่านที่
เล่นผ่านมาแล้วได้ หรือถ้าผู้เล่นสามารถเล่นครบทุกด่านที่เลือกแล้ว สามารถเริ่มเล่นเกมส์ชุดใหม่ได้ โดยผู้เล่น
สามารถเลือกด่านได้ใหม ่
 

4) โมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
 ส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation พัฒนาด้วยภาษา Action Script โดยเป็นการน ากิจกรรม
ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ มาจัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีการเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความดึงดูด
ด้วยการจัดท าส่ือในรูปแบบของการ์ตูนอะนิเมชัน ในส่วนน้ีจัดเป็นส่วนของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อีกรูปแบบหน่ึง นักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปสา
มารเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับส่ือได้อย่างไม่น่าเบื่อ กิจกรรมของโครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่
จัดท าเป็นส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การท าน ้าส้มควันไม้ การท าหมูหลุม การท าไบโอดีเซล 
และ กังหันสูบน ้า โครงสร้างระบบของโมดูลส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation แสดงได้ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ ง.6  โครงสร้างระบบของโมดูลสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
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3. ตัวอยา่งการออกแบบระบบ (System Design) 

1) โมดูล การบริการข้อมูลผ่าน web application 

 

ภาพที่ ง.7  หน้าหลักระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 
 

 

ภาพที่ ง.8  Fanpage ระบบศูนย์กลางบริการข้อมูลและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างพอเพียง 
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2) โมดูล การวางแผนการท่องเที่ยวผ่าน web application 

 
ภาพที่ ง.9  หน้าจอการใส่ความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อน าไปวางแผนการเดินทาง 
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ภาพที่ ง.10  หน้าจอแสดงผลการวางแผนการเดินทางตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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3) โมดูล Game Application พัฒนาบน faceboook 

 
 

ภาพที่ ง.11  หน้าจอการเลือกด่านในการเล่นเกมส์ 
 

 
 

ภาพที่ ง.12  เกมส์ One Click Think 
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ภาพที่ ง.13  หน้าจอสรุปผลที่ได้จากการเล่นเกมส์ 
 

4) โมดูล สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Interactive Animation 
 

 
ภาพที่ ง.14  หน้าจอส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมน้ าส้มควันไม้ 
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ภาพที่ ง.15  Story Board ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมน้ าส้มควันไม้ 
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ภาพที่ ง.16  หน้าจอส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมหมูหลุม 

 
ภาพที่ ง.17  Story Board ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมหมูหลุม 
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ภาพที่ ง.18  หน้าจอส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมไบโอดีเซล 

 
ภาพที่ ง.19  Story Board ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมไบโอดีเซล 
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ภาพที่ ง.20  หน้าจอส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมกังหันสูบน้ า 

 

 
ภาพที่ ง.21  Story Board ส่ือการเรียนรู้ กิจกรรมกังหันสูบน้ า 

 
 


