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บทคัดยอ 

 

รายงานคนควาอิสระนี้เปนการพัฒนา ระบบคนหารานอาหารบนมือถือ (Seefood) 

เพ่ือรองรับกับความตองการของผูที่ตองคนหารานอาหารบนโทรศัพทมือถือ ในกรณีไปในสถานที่ที่ไม
คุนเคยหรือตองการแสวงหารานอาหารท่ีมีชื่อ หรือท่ีอรอย หรือที่มีคุณภาพดีตามที่ปรากฏในรายการ
แนะนําของโทรทัศน หรือสื่ออ่ืนๆ หรือตามคําแนะนําของผูอ่ืน โดยระบบคนหารานอาหารท่ีพัฒนามี
สถาป ตยกรรมเป นแบบ  Mobile Application ในส วนที่ ให ผู สนใจทั่ ว ไป ใช  และเปน  Web 

Application ในสวนของผูบริหารจัดการแอพพลิเคชัน และสามารถทําฟงกชั่นงานตางๆ ไดดังนี้ ใน
สวนของ Mobile Application สามารถคนหารานอาหารในรูปแบบตางๆ เชน คนหารานอาหารจาก
ชื่ออาหาร คนหารานอาหารจากชื่อรานอาหาร คนหารานอาหารโดยสถานีรถไฟฟา คนหารานอาหาร
จากคําแนะนํา คนหารานอาหารจากพิกัดปจจุบัน และคนหารานอาหารแบบสุม เพ่ิมรานอาหาร เพ่ิม
โปรโมชั่นของรานอาหารได สําหรับในสวน Web Application สามารถเพ่ิมขอมูลพื้นฐานของระบบท่ี
ตองใชใน Mobile Application เชน ประเภทรานอาหาร ประเภทอาหาร และสัญชาติอาหาร เปน
ตน รวมทั้งสามารถเรียกดู รายงานท่ีเปนประโยชนตอการบริหารของระบบคนหารานอาหารนี้ 

ในการพัฒนา ระบบคนหารานอาหารบนมือถือ ผูพัฒนาใชแนวคิดการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบเชิงวัตถุ  (Object-Oriented Analysis and Design) โดยใช  UML2.0 (Unified 

Modeling Language) ในการสรางตัวแบบระบบ  ในสวนโปรแกรมใชภาษา Java 1.8 และใช
โปรแกรม Eclipse และ Android Studio เปนเครื่องมือสรางโปรแกรม รวมกับฐานขอมูล MySQL 

เปนเคร่ืองมือสรางโปรแกรม 
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ABSTRACT 
 

Seefood has a system architect as mobile application in part of general 

user and web base application in part of administrator and has function in different 

tasks as part of the mobile application can search for restaurants in different ways 

such as search by food name, search by restaurant name, search by BTS/MRT/BRT, 

search by recommendation, search by current location, search by random, add 

restaurant and add promotion of restaurant. For the web application can add basic 

data of the system can be used in the mobile application such as restaurant type, 

food type, food nationality including the ability to browse the useful report for the 

management of Seefood system. 

By developing this project, the researcher has used the concept of 

Object-Oriented analysis and design with UML 2.0 (Unified Modeling Language) for 

creating system model by using Java 1.8 programming language, Eclipse and Android 

studio for developing system integrated with MySQL as development tool. 
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