แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ผ่านจี พีเอส บนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส
รชานนท์ ความเพียร*
ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชยั วัฒนา**

บทคัดย่อ
แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ผ่านจีพีเอสได้ จัดทาและพัฒนาต่อยอดมาจากเว็บไซด์
ของบริษัท G-track ที่มีปัญหาด้ านการใช้ งานผ่านโทรศัพท์มือถือ พบว่ามีการทางานที่ช้าไม่ว่าจะ
เป็ นตอนเข้ าสู่ระบบและการใช้ งานฟังก์ช่ันต่างๆ หน้ าเว็บมีขนาดไม่พอดีกับสมาร์ทโฟน ผู้ใช้ งาน
ต้ องซูมเข้ าซูมออกอยู่บ่อยครั้ง ผู้พัฒนาจึงมีความคิดที่จะนาระบบ GPS Tracking มาทาบน
ระบบปฏิบัติการ IOS สาหรับอุปกรณ์ IPhone, IPad เพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนาฟั งก์ชันการใช้
งานที่จาเป็ นและสาคัญมาพัฒนา เช่น การตัดต่อนา้ มัน, ดูตาแหน่งรถทั้งหมด ทาให้ การใช้ งานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ผู้พัฒนาได้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ใช้ ระบบงานเดิม
ในปัจจุบันจานวน 4 คน ของบริษัท Smartax ที่เป็ นบริษัทพัฒนาและติดตั้งระบบ GPS Tracking
ให้ ทดลองการใช้ งานแอปพลิเคชัน Smart Tracking และมีการติดตามผลหลังการใช้ งาน โดยจะมี
การสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ ไขต่อไป

_____________________
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนา
ความเป็ นมาและที่มาของปั ญหา
บริษัท จี-แทรค จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทลูกของบริษัท สมาร์ทแท็ก คอมมูนิเคชั่นจากัด
ได้ เป็ นที่ร้ ู จักกันดีในหมู่กิจการรถโดยสารแท็กซี่มานาน ได้ ให้ บริ การทางด้ านเครื่ องวิ ทยุส่ ือสาร
สาหรั บติดในรถแท็กซี่ ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ าของ Maxon ซึ่งทางบริ ษัท สมาร์ ทแท็ก เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยเพียงรายเดียว
ต่อมาบริษัทได้ นาเข้ าเครื่องตรวจจับสัญญาณ เพื่อหาตาแหน่งรถยนต์ GPS บริษัท จีแทรค จึงทาหน้ าที่ผลิตเว็บไซด์ GPS Tracking เพื่อดูตาแหน่งรถแท็กซี่ในบริเวณกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล อีกทั้งยังมีฟังชั่นในการตัดนา้ มันและต่อมันนา้ รถแท็กซี่
ปัจจุบันเมื่อมาถึงยุคที่มีการใช้ สมาร์ ทโฟนเป็ นจานวนมาก ทางอู่และสหกรณ์ต่างๆที่
เป็ นลูกค้ าของทางบริษัท ได้ ใช้ บริการระบบ GPS Trackingของบริษัท จี-แทรค เริ่มมีปัญหาใน
การเข้ าใช้ งานบนสมาร์ทโฟน เมื่อเปิ ดเว็บ GPS Tracking บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ พบว่ามีการ
ทางานที่ช้าไม่ ว่าจะเป็ นตอนเข้ าสู่ระบบและการใช้ งานฟั งชั่นต่างๆ หน้ าเว็บมีขนาดไม่พอดีกับ
สมาร์ทโฟน ต้ องซูมเข้ าซูมออกอยู่บ่อยครั้ง ผู้จัดทาจึงมีความคิดที่จะนาระบบ GPS Tracking มา
ทาบนระบบปฏิบัติการ IOS สาหรับอุปกรณ์ IPhone, IPad ที่ทางผู้ใช้ งานระบบ GPS Tracking ใช้
เป็ นจานวนมาก เพราะระบบปฏิบัติการ IOS ใช้ งานง่าย และเพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองของผู้จัดทา
ในการทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อออกแบบและพั ฒนาแอปพลิเคชันสาหรั บดูตาแหน่ งและเช็คข้ อมู ลของรถที่
ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking
2. เพื่อให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถตรวจสอบและสั่งตัดต่อนา้ มันรถของตัวเองได้ ทุกที่ทุกเวลา
3. เพื่อให้ การใช้ งาน GPS Tracking ทางานร่วมกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
IOS
4. เพื่อให้ การใช้ งานระบบ GPS Tracking ใช้ งานได้ ง่ายและสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5. เป็ นเครื่องมือทางเลือกให้ ผ้ ูใช้ งานในการใช้ งานโปรแกรม GPS Tracking
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เข้ าใช้ งานผ่านแอปพลิเคชันได้ สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ใช้ งานผ่านแอปพลิเคชันได้ ง่ายกว่าใช้ งานผ่านเว็บบราวเซอร์บนไอโฟน
3. สามารถใช้ งานแอปพลิเคชัน GPS Tracking ที่ไหนก็ได้ เพียงแค่ต่ออินเทอร์เน็ต
4. เห็นปัญหาของรถแท็กซี่ท่เี กิดขึ้น ผ่านแอพพลิเคชั่น
5. เมื่อรถเกิดมีปัญหา สามารถแก้ ปัญหาได้ ทนั ท่วงที
6. เพื่อป้ องกันรถโดนขโมย และสามารถติดตามรถที่ไม่จ่ายค่าเช่า
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ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบ GPS
GPS (Global Positioning System) คือระบบระบุตาแหน่งปั จจุ บันบนพื้นโลก ที่รับ
สัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรรอบโลก โดยตัวรับสัญญาณจะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ต่างๆเช่น GPS
Tracking, อุปกรณ์นาทางในรถยนต์, โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้ น
การที่ระบบ GPS จะทางานได้ น้ัน ต้ องประกอบไปด้ วย 3 ส่วนหลักๆ คือ
1. สถานีควบคุมภาคพื้นดิน
2. ส่วนอวกาศ
3. ส่วนรับสัญญาณ
GPS Tracking
GPS Tracking คือ อุปกรณ์รับสัญญาณข้ อมูลจากดาวเทียม NAVSTAR ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลความเร็ว พิกดั ละติจูด ลองจิจูด ความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล เพื่อแสดงตาแหน่งปัจจุบัน ทา
ให้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking

ภาพที่ 1 ตัวเครื่อง GPS Tracking ของบริษัท จี-แทรค รุ่น G1:PRO
ประเภทของ GPS Tracking ประกอบไปด้ วย 3 ประเภท
1. แบบออฟไลน์
2. แบบออนไลน์
3. แบบออฟไลน์ก่งึ ออนไลน์
โปรโตคอล GPS
โปรโตคอล NMEA พั ฒนาโดยองค์กร The National Marine Electronics
Association ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา มีมาตรฐานที่เก่าที่สุดคือ 0180 ปั จจุ บันคือมาตรฐาน
0183 พัฒนาขึ้นเพื่อสาหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางทะเล เช่น เครื่องวัด
ความเร็วลม, ตรวจหาวัตถุใต้ นา้ , รับสัญญาณ GPS เป็ นต้ น ซึ่งการรับสัญญาณ GPS ของ
NMEA ในGPS receivers นั้น จะเก็บข้ อมูลของ GPS ไว้ เช่น ละติจูด, ลองจิจูด, สัญญาฯนาฬิกา,
พื้นที่วงกลม, จานวนดาวเทียม GPS ที่รับสัญญาณได้ , ความสูงเหนือระดับนา้ ทะเล เป็ นต้ น
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ภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1. Objective-C (ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ, 2555) กล่าวว่า เป็ นภาษาโปรแกรมเชิง
วัตถุ(Object-Oriented Programming) เป็ นภาษาที่มีมานาน ที่มีพ้ ืนฐานและพัฒนามาจากภาษา
C ซึ่ง Apple ได้ เลือกภาษา Objective-C มาเป็ นภาษาหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันของ
ระบบปฏิบัติการ IOS และ OSX โดยจะใช้ โปรแกรม X-Code มาช่วยในการเขียนโปรแกรม
นักพั ฒนาที่จะพั ฒนาแอปพลิ เคชันบนระบบปฏิบัติการ IOS จึงต้ องศึกษาภาษา Objective-C
และใช้ เครื่องมือในการพัฒนาตามที่เป็ นของ Apple เท่านั้น
2. PHP เป็ นภาษาประเภท Server Side Script และปั จจุ บันยังเป็ นที่นิยมใช้ งานเป็ น
จานวนมาก thaicreate.com (2008) ระบุว่า PHP ได้ รับการออกแบบมาเพื่อใช้ งานในการสร้ าง
เอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ ไขเนื้อหาได้ โดยอัตโนมัติ คือ HTML จะเป็ น
ส่วนของการออกแบบหน้ าตาเว็บไซด์ แต่ PHP จะทางานในส่วนของการประมวลผลข้ อมูล ที่ทา
หน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างหน้ าฟอร์มกับฐานข้ อมูล
UML (Unified Modeling Language)
UML Diagram เป็ นโมเดลที่ส่ ือสารด้ วยภาพประกอบไปด้ วยวงจรการทางานของ
ระบบก่อนที่จะลงมือพัฒนาจริง เพื่อให้ เข้ าใจระบบการทางานของโปรแกรมที่กาลังจะพัฒนา โดย
แต่ละส่วนจะมีหลักการทางานที่เชื่อมต่อถึงกัน ผู้พัฒนาได้ เลือกทา UML Diagram ดังต่อไปนี้
1. Use Case Diagram เป็ นแผนภาพแสดงการโต้ ตอบระหว่างผู้ใช้ กับระบบ สามารถ
ที่จะเป็ นได้ ท้งั ระบบซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ งานหรือหน่วยงานที่ใช้ งานระบบ และผู้พัฒนาจะต้ องสอบถาม
ความต้ องการของผู้ใช้ งาน เพื่อที่จะสร้ าง Use Case ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งานระบบ
2. Activity Diagram โอภาส (2548) ระบุว่า เป็ นไดอะแกรมสาหรับการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโปรแกรม มีลักษณะคล้ ายๆกับ Flowchart ใช้ อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ระหว่างการใช้ งานในลักษณะกระแสการไหลของการทางาน และจะบอกผลของการปฏิบัติงานและ
สถานะที่เกิดขึ้น
3. ER Diagram (Entity Relationship Diagram หรือ Entity Relationship Modal)
เป็ นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่ต้องประกอบไปด้ วย Entity
มากกว่าหนึ่ง Entity ขึ้นไป ซึ่งเป็ นตัวช่วยในการออกแบบฐานข้ อมูลของนักพัฒนาระบบ
Wireframe
Wireframe คื อ เป็ นส่ ว นท่า ส าคั ญ มากๆต่ อ การดี ไ ซน์ แ ละออกแบบ UX(User
experience) และUI (User interface) ของโปรแกรม, เว็บไซด์, แอปพลิเคชัน ก่อนที่จะลงมือ
พั ฒนาตัวโปรแกรมจริ งๆ เพื่ อกาหนดโครงสร้ างหน้ าตาของโปรแกรมว่ ามี ก่ีหน้ า แต่ ละหน้ า มี
ข้ อมูลอะไรบ้ าง และจัดวางตาแหน่ง Layout ยังไง และส่งให้ ลูกค้ าหรือผู้ใช้ พิจารณา โดยการ
ออกแบบ Wireframe จะอ้ างอิงข้ อมูลจากความต้ องการของลูกค้ าหรือผู้ใช้ งานเป็ นสาคัญ
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิ เคราะห์แ ละออกแบบระบบ จะแสดงกระบวนการทางานตั้งแต่การวิ เคราะห์
ระบบงานเดิม รวบรวมข้ อมูลรวมถึงปั ญหาของระบบงานเดิม การวางแผนประเมินกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นผู้ใช้ งานจริง จนไปถึงขั้นตอนสุดท้ ายของโครงงาน ทาให้ ผ้ ูพัฒนาได้ ทางานเป็ นขั้นเป็ นตอน
ตามที่กาหนดไว้ และ เพื่ อให้ ง่า ยต่ อ การนาไปพั ฒ นาแอปพลิเคชัน Smart Tracking ให้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ งานได้ จริง
1. Use Case Diagram

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ระบบติดตามรถยนต์
2. ER Diagram

ภาพที่ 3 ER Diagram ระบบติดตามรถยนต์
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ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานที่มา ที่มีการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเดิม กาหนดขอบเขตของ
โครงงาน ตลอดจนออกแบบไดอะแกรมต่าง ได้แสดงให้เห็นถึงระบบและการทางานของแอปพลิเค
ชันได้เป็ นอย่างดี เมื่อนาไปทดสอบบนอุปกรณ์จริ งมีหน้าตาการทางานดังนี้

ภาพที่ 4 ระบบติดตามรถยนต์

ภาพที่ 5 จอแสดงผลระบบรถทั้งหมด
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ภาพที่ 6 จอแสดงผลระบบตัดต่อน้ ามัน

ภาพที่ 7 จอแสดงผลระบบหาเส้นทาง
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สรุปผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์ บนระบบปฏิบัติการไอ
โอเอส จัดทาขึ้นเพื่ อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้ใช้ งานที่ไม่สะดวกใช้ งานผ่านหน้ า
เว็บไซด์ของบริษัท โดยตัวแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้ องการขั้นพื้นฐานต่อลูกค้ าหรือ
ผู้ใช้ งานได้ สามารถรู้ตาแหน่งรถทุกคันที่ได้ ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ของบริษัท รู้สถานะ
ต่างๆของรถ ไม่ว่าจะเป็ นสถานะเครื่องยนต์ สถานะมิเตอร์ ความเร็วของรถขณะเคลื่อนที่ ตัดต่อ
นา้ มันรถ และยังสามารถหาเส้ นทางระหว่างรถกับผู้ใช้ ได้
ผู้พัฒนาโครงงานได้ ศึกษาโครงสร้ างของระบบเดิม ตลอดจนสอบถามความต้ องการ
จากลูกค้ าหรือผู้ใช้ งาน เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และได้ นาฟังก์ชันพื้นฐาน
ที่จาเป็ นมาพัฒนาเพื่อให้ ใช้ งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็ นอย่างดี
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