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บทคดัย่อ 

แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ผ่านจีพีเอสได้จัดท าและพัฒนาต่อยอดมาจากเวบ็ไซด์

ของบริษัท G-track ที่มีปัญหาด้านการใช้งานผ่านโทรศัพทมื์อถือ พบว่ามีการท างานที่ช้าไม่ว่าจะ

เป็นตอนเข้าสู่ระบบและการใช้งานฟังก์ช่ันต่างๆ หน้าเวบ็มีขนาดไม่พอดีกับสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งาน

ต้องซูมเข้าซูมออกอยู่บ่อยคร้ัง ผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะน าระบบ GPS Tracking มาท าบน

ระบบปฏบัิติการ IOS ส าหรับอุปกรณ์ IPhone, IPad เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยน าฟังก์ชันการใช้

งานที่จ าเป็นและส าคัญมาพัฒนา เช่น การตัดต่อน า้มัน, ดูต าแหน่งรถทั้งหมด ท าให้การใช้งานมี

ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผู้พัฒนาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้ระบบงานเดิม

ในปัจจุบันจ านวน 4 คน ของบริษัท Smartax ที่เป็นบริษัทพัฒนาและติดต้ังระบบ GPS Tracking 

ให้ทดลองการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Tracking และมีการติดตามผลหลังการใช้งาน โดยจะมี

การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทน า 

ความเป็นมาและที่มาของปัญหา 

บริษัท จี-แทรค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทลูกของบริษัท สมาร์ทแทก็ คอมมูนิเคช่ันจ ากัด 

ได้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่กิจการรถโดยสารแทก็ซ่ีมานาน ได้ให้บริการทางด้านเคร่ืองวิทยุสื่อสาร

ส าหรับติดในรถแทก็ซ่ี ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ Maxon ซ่ึงทางบริษัท สมาร์ทแทก็ เป็น

ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยเพียงรายเดียว 

ต่อมาบริษัทได้น าเข้าเคร่ืองตรวจจับสญัญาณ เพ่ือหาต าแหน่งรถยนต์ GPS บริษัท จี-

แทรค จึงท าหน้าที่ผลิตเวบ็ไซด์ GPS Tracking เพ่ือดูต าแหน่งรถแทก็ซ่ีในบริเวณกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล อกีทั้งยังมีฟังช่ันในการตัดน า้มันและต่อมันน า้รถแทก็ซ่ี  

ปัจจุบันเม่ือมาถึงยุคที่มีการใช้สมาร์ทโฟนเป็นจ านวนมาก ทางอู่และสหกรณ์ต่างๆที่

เป็นลูกค้าของทางบริษัท ได้ใช้บริการระบบ GPS Trackingของบริษัท จี-แทรค  เร่ิมมีปัญหาใน

การเข้าใช้งานบนสมาร์ทโฟน เมื่อเปิดเวบ็ GPS Tracking บนอุปกรณ์โทรศัพทม์ือถือ พบว่ามีการ

ท างานที่ช้าไม่ว่าจะเป็นตอนเข้าสู่ระบบและการใช้งานฟังช่ันต่างๆ หน้าเว็บมีขนาดไม่พอดีกับ

สมาร์ทโฟน ต้องซูมเข้าซูมออกอยู่บ่อยคร้ัง ผู้จัดท าจึงมีความคิดที่จะน าระบบ GPS Tracking มา

ท าบนระบบปฏบัิติการ IOS ส าหรับอุปกรณ์ IPhone, IPad ที่ทางผู้ใช้งานระบบ GPS Tracking ใช้

เป็นจ านวนมาก เพราะระบบปฏบัิติการ IOS ใช้งานง่าย และเพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองของผู้จัดท า

ในการทดลองท าสิ่งใหม่ๆ 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับดูต าแหน่งและเชค็ข้อมูลของรถที่

ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking 

2. เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและสั่งตัดต่อน า้มันรถของตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลา 

3. เพ่ือให้การใช้งาน GPS Tracking ท างานร่วมกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏบัิติการ 

IOS 

4. เพ่ือให้การใช้งานระบบ GPS Tracking ใช้งานได้ง่ายและสะดวก รวดเรว็มากยิ่งขึ้น 

5. เป็นเคร่ืองมือทางเลือกให้ผู้ใช้งานในการใช้งานโปรแกรม GPS Tracking 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้สะดวก และรวดเรว็มากยิ่งขึ้น  

2. ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายกว่าใช้งานผ่านเวบ็บราวเซอร์บนไอโฟน  

3. สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน GPS Tracking ที่ไหนกไ็ด้ เพียงแค่ต่ออนิเทอร์เนต็ 

4. เหน็ปัญหาของรถแทก็ซ่ีที่เกดิข้ึน ผ่านแอพพลิเคช่ัน 

5. เมื่อรถเกดิมีปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ทนัทว่งที 

6. เพ่ือป้องกนัรถโดนขโมย และสามารถติดตามรถที่ไม่จ่ายค่าเช่า 
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ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบ GPS 

GPS (Global Positioning System) คือระบบระบุต าแหน่งปัจจุบันบนพ้ืนโลก ที่รับ

สัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรรอบโลก โดยตัวรับสัญญาณจะถูกติดต้ังบนอุปกรณ์ต่างๆเช่น GPS 

Tracking, อุปกรณ์น าทางในรถยนต์, โทรศัพทม์ือถือ เป็นต้น 

การที่ระบบ GPS จะท างานได้น้ัน ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 

1. สถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน   

2. ส่วนอวกาศ   

3. ส่วนรับสญัญาณ   

GPS Tracking 

GPS Tracking คือ อุปกรณ์รับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทยีม NAVSTAR ไม่ว่าจะเป็น 

ข้อมูลความเรว็ พิกดัละติจูด ลองจิจูด ความสงูเหนือระดับน า้ทะเล เพ่ือแสดงต าแหน่งปัจจุบัน ท า

ให้สามารถติดตามความเคล่ือนไหวของรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวเคร่ือง GPS Tracking  ของบริษัท จี-แทรค รุ่น G1:PRO 

ประเภทของ GPS Tracking ประกอบไปด้วย 3 ประเภท 

1. แบบออฟไลน์   

2. แบบออนไลน์   

3. แบบออฟไลน์กึ่งออนไลน์   

โปรโตคอล GPS 

โปรโตคอล NMEA พัฒนาโดยองค์กร The National Marine Electronics 

Association ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานที่เก่าที่สุดคือ 0180 ปัจจุบันคือมาตรฐาน 

0183 พัฒนาขึ้ นเพ่ือส าหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางทะเล เช่น เคร่ืองวัด

ความเร็วลม,  ตรวจหาวัตถุใต้น า้,  รับสัญญาณ GPS เป็นต้น  ซ่ึงการรับสัญญาณ GPS ของ 

NMEA ในGPS receivers น้ัน จะเกบ็ข้อมูลของ GPS ไว้ เช่น ละติจูด, ลองจิจูด, สัญญาฯนาฬิกา, 

พ้ืนที่วงกลม, จ านวนดาวเทยีม GPS ที่รับสญัญาณได้, ความสงูเหนือระดับน า้ทะเล เป็นต้น 
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ภาษาทีใ่ชใ้นการพฒันาแอปพลิเคชนั 

1. Objective-C (ดร.ขจรศักด์ิ สังข์เจริญ, 2555) กล่าวว่า เป็นภาษาโปรแกรมเชิง

วัตถุ(Object-Oriented Programming) เป็นภาษาที่มีมานาน ที่มีพ้ืนฐานและพัฒนามาจากภาษา 

C ซ่ึง Apple ได้เลือกภาษา  Objective-C มาเป็นภาษาหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ

ระบบปฏิบัติการ IOS และ OSX โดยจะใช้โปรแกรม X-Code มาช่วยในการเขียนโปรแกรม 

นักพัฒนาที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS จึงต้องศึกษาภาษา Objective-C 

และใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาตามที่เป็นของ Apple เทา่นั้น 

2. PHP เป็นภาษาประเภท Server Side Script และปัจจุบันยังเป็นที่นิยมใช้งานเป็น

จ านวนมาก thaicreate.com (2008) ระบุว่า PHP ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้งานในการสร้าง

เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอัตโนมัติ คือ HTML จะเป็น

ส่วนของการออกแบบหน้าตาเวบ็ไซด์ แต่ PHP จะท างานในส่วนของการประมวลผลข้อมูล ที่ท  า

หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างหน้าฟอร์มกบัฐานข้อมูล 

UML (Unified Modeling Language) 

UML Diagram  เป็นโมเดลที่สื่อสารด้วยภาพประกอบไปด้วยวงจรการท างานของ

ระบบก่อนที่จะลงมือพัฒนาจริง  เพ่ือให้เข้าใจระบบการท างานของโปรแกรมที่ก  าลังจะพัฒนา โดย

แต่ละส่วนจะมีหลักการท างานที่เช่ือมต่อถึงกนั ผู้พัฒนาได้เลือกท า UML Diagram ดังต่อไปนี้  

1. Use Case Diagram เป็นแผนภาพแสดงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบ สามารถ

ที่จะเป็นได้ทั้งระบบซอฟต์แวร์ ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่ใช้งานระบบ และผู้พัฒนาจะต้องสอบถาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือที่จะสร้าง Use Case ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

2. Activity  Diagram โอภาส (2548) ระบุว่า เป็นไดอะแกรมส าหรับการแสดง

ขั้นตอนการปฏบัิติงานของโปรแกรม มีลักษณะคล้ายๆกับ Flowchart ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ระหว่างการใช้งานในลักษณะกระแสการไหลของการท างาน และจะบอกผลของการปฏบัิติงานและ

สถานะที่เกดิข้ึน 

3. ER Diagram  (Entity Relationship Diagram หรือ Entity Relationship Modal)  

เป็นแผนภาพแสดงความสมัพันธข์องข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่ต้องประกอบไปด้วย Entity 

มากกว่าหน่ึง Entity ขึ้นไป ซ่ึงเป็นตัวช่วยในการออกแบบฐานข้อมูลของนักพัฒนาระบบ 

Wireframe 

Wireframe คือเป็นส่วนท่าส าคัญมากๆต่อการดีไซน์และออกแบบ UX(User 

experience) และUI (User interface)  ของโปรแกรม, เวบ็ไซด์, แอปพลิเคชัน ก่อนที่จะลงมือ

พัฒนาตัวโปรแกรมจริงๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้างหน้าตาของโปรแกรมว่ามีกี่หน้า แต่ละหน้ามี

ข้อมูลอะไรบ้าง และจัดวางต าแหน่ง Layout ยังไง และส่งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้พิจารณา โดยการ

ออกแบบ Wireframe  จะอ้างองิข้อมูลจากความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานเป็นส าคัญ  
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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ จะแสดงกระบวนการท างานตั้งแต่การวิเคราะห์

ระบบงานเดิม รวบรวมข้อมูลรวมถึงปัญหาของระบบงานเดิม การวางแผนประเมินกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้ใช้งานจริง จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน ท าให้ผู้พัฒนาได้ท างานเป็นขั้นเป็นตอน

ตามที่ก  าหนดไว้และ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Tracking  ให้มี

ประสทิธภิาพและสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

1. Use Case Diagram 

 
 

ภาพที ่2 Use Case Diagram ระบบติดตามรถยนต์ 

2. ER Diagram 

 
 

ภาพที ่3 ER Diagram ระบบติดตามรถยนต์ 
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ผลการด าเนนิงาน 

จากผลการด าเนินงานท่ีมา ท่ีมีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม ก าหนดขอบเขตของ
โครงงาน ตลอดจนออกแบบไดอะแกรมต่าง ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงระบบและการท างานของแอปพลิเค
ชนัไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือน าไปทดสอบบนอุปกรณ์จริงมีหนา้ตาการท างานดงัน้ี 
 

 
ภาพที ่4 ระบบติดตามรถยนต์ 

 
ภาพที ่5 จอแสดงผลระบบรถทั้งหมด 
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ภาพที ่6 จอแสดงผลระบบตดัต่อน ้ามนั 

 

ภาพที ่7 จอแสดงผลระบบหาเส้นทาง 
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สรุปผลการด าเนนิงาน 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ บนระบบปฏบัิติการไอ

โอเอส  จัดท าข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกใช้งานผ่านหน้า

เวบ็ไซด์ของบริษัท โดยตัวแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานต่อลูกค้าหรือ

ผู้ใช้งานได้ สามารถรู้ต าแหน่งรถทุกคันที่ได้ติดต้ังอุปกรณ์ GPS Tracking ของบริษัท รู้สถานะ

ต่างๆของรถ ไม่ว่าจะเป็นสถานะเคร่ืองยนต์ สถานะมิเตอร์ ความเรว็ของรถขณะเคล่ือนที่ ตัดต่อ

น า้มันรถ และยังสามารถหาเส้นทางระหว่างรถกบัผู้ใช้ได้ 

ผู้พัฒนาโครงงานได้ศึกษาโครงสร้างของระบบเดิม ตลอดจนสอบถามความต้องการ

จากลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้น าฟังก์ชันพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นมาพัฒนาเพ่ือให้ใช้งานทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
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