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บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั นี้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือมีบทบาทต่อชี วิตของผูค้ นมาก ไม่วา่ จะเป็ นให้
เรื่ อ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อการใช้ ง านในปั จ จุ บ ัน โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในยุ ค ใหม่ ล้ว นแต่ มี ก าร
ประยุกต์ใช้กบั ชี วิตประจาวันของผูค้ นเป็ นอย่างมาก นอกจากเทคโนโลยีมือถือในสมัยใหม่แล้ว ยัง
มีการออกกาลังกายที่ผคู ้ นในปั จจุบนั ให้ความสนใจเป็ นจานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นกีฬา หรื อ
การเข้าฟิ ตเนส กิจกรรมเหล่านี้ทาให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรง สามารถควบคุมน้ าหนัก ไม่เกิดโรคภัย
ไข้เจ็บได้อีกด้วย
ผูจ้ ดั ทาจึงทาการพัฒนาแอพพลิ เคชัน่ สังคมนักปั่ นนี้ ข้ ึน โดยเก็บรวบรวมปั ญหาต่างๆ จาก
การสอบถามเพื่อนๆที่ ปั่นจักรยานให้ปัจจุบนั ซึ่ งปั ญหาที่ผูป้ ั่ นใช้ส่วนหนึ่ งก็คือ การนัดหมายกัน
การสื่ อสารกันระหว่างปั่ น การดูแลสมาชิกในทีมขณะปั่ นเป็ นกลุ่ม โดยการพัฒนาได้นาเทคโนโลยี
Android Studio, ภาษา PHP, PHP Server, Google Map API, เทคโนโลยี GPS มาใช้ในการพัฒนา
ระบบจากการที่ผใู้ ช้ได้ทาการทดสอบแอพพลิ เคชัน่ สรุ ปได้ว่า ผูใ้ ช้มีความสนใจกับแอพพลิ เคชัน่
สังคมนักปั่ นพอสมควร ในส่ วนของ User Interface เมื่อผูใ้ ช้ได้สัมผัส ผูใ้ ช้สามารถเข้าใจกับ User
Interface ได้ทนั ทีใช้งานง่าย และในเรื่ องของระบบในแอพพลิ เคชัน่ นั้น ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูใ้ ช้ และผูใ้ ช้ตอ้ งการให้พฒั นาระบบต่อไป
คาสาคัญ : แอพพลิเคชัน่ สังคมนักปั่ น, สังคมนักปั่ น, ติดตามนักปั่ น
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Abstract
Mobile Technology has influence in daily live greatly, both communication and general
uses. New age mobile phones are all applied to the daily life. People also interest in exercise like
playing sport or do a workout. So Application Developer decide to develop MyRide Application.
Collecting all problem from bicyclist. The Problem is appointments, communication between
cyclists, manage team members in cycling group.
Android Studio, PHP Language, PHP Server, Google Map API and GPS Technology was
used to develop this application. Test result said user has interest in application, user interface is
easy to use, application system meet user expectation and need to develop further.
Keyword: MyRide Application, Cyclist Community, Tracking Cyclist

