บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำระบบ

ปั จจุบนั คนไทยมีการตื่นตัวในเรื่ องของการออกกาลังกายมากขึ้น มีจานวนคนที่หนั มาออก
กาลังกายมากขึ้นในกีฬาหลายประเภท เช่น ฟิ ตเนต ปั่ นจักรยาน โยคะ เป็ นต้น การปั่ นจักรยานถื อ
ได้วา่ เป็ นกีฬาในรู ปแบบการออกกาลังกายที่ได้ผลดีไม่แพ้กีฬาประเภทอื่น ซึ่ งในการปั่ นจักรยานนี้
ได้ มี ก ารรวมกลุ่ ม นั ด หมายเพื่ อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน การสร้ า งทริ ปใหม่ ๆ ซึ่ งท าให้ เ กิ ด การ
ติดต่อสื่ อสารกันภายในกลุ่ม การส่ งสัญญาณของสมาชิกในทีมในกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุ การกาหนด
เส้นทางนาทางไปยังจุดหมายปลายทางได้
สาหรับเทคโนโลยีระบุตาแหน่ง เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ดาวเทียมช่วยในการส่ งค่าเพื่อคานวณ
ตาแหน่ งพิกดั ของตาแหน่ งต่างๆ โดยใช้ตวั รับสัญญาณ GPS (Global Positioning System) บอก
ตาแหน่งที่อยูบ่ นพิกดั โลก คานวณระยะทางจากตาแหน่งที่อยู่ ไปยังจุดหมายปลางทาง ประกอบกับ
การจับคู่ตาแหน่งต่างๆที่ได้จาก GPS ลงไปยังแผนที่ ทั้งนี้ อาจอาศัยเซ็นเซอร์ อื่นๆ เช่น เซนเซอร์
Ultrasonic เป็ นต้น ช่ วยในการคานวณระยะทางเดิ นทางที่แน่ นอนขึ้ นถื อว่าเป็ นอีกเทคโนโลยีที่
กาลังได้รับความนิยม ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวมีในอุปกรณ์ต่อเสริ มขนาดพกพา และมีในสมาร์ ทโฟน
จากแนวคิดดังกล่าว เป็ นที่มาของการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ นักปั่ น (MyRide Application) ซึ่ ง
เป็ นแอพพลิเคชันที่เน้นการติดต่อภายในกลุ่มนักปั่ น การส่ งสัญญาณขอช่วยเหลือในทีม มีการบอก
เส้นทางของทริ ปที่กาหนดขึ้นได้ สามารถนาทางไปยังจุดหมายของทริ ปได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์

เพื่อพัฒนาแอพลิเคชัน่ สังคมนักปั่ น บนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาระบบโดยใช้สถาปั ตยกรรมไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ บนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดอรยด์
1.3.2 ใช้ภาษา PHP, Java และฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนาระบบบนแอน
ดรอยด์
1.3.3 ผูใ้ ช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ ระบบได้
1.3.4 ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้
1.3.4.1 สามารถตรวจสอบรายชื่ อสมาชิกในกลุ่มได้
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1.3.4.2 สามารถตรวจสอบคนที่ขอเป็ นเพื่อนได้
1.3.4.3 สามารถตรวจสอบรายละเอียดของเพื่อนได้
1.3.4.4 สามารถตรวจสอบรายละเอียดของกลุ่มได้
1.3.4.5 สามารถตรวจสอบข้อความภายในกลุ่มได้
1.3.4.6 สามารถเชื่อมโยงเข้าไปยังเฟสบุค๊ ของเพื่อนหรื อของกลุ่มได้

ผูใ้ ช้สามารถส่ งข้อความไว้ในกลุ่มได้
1.3.6 ผูใ้ ช้สามารถทราบพิกดั ของสมาชิกในกลุ่มได้
1.3.6.1 สามารถแสดงแผนที่ได้
1.3.6.2 สามารถแสดงตาแหน่งของคนในกลุ่มได้
1.3.6.3 สามารถส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้
1.3.6.4 สามารถเห็นตาแหน่งของคนในกลุ่มและตัวเองจะเคลื่อนแบบเรี ยลไทม์
1.3.7 ผูใ้ ช้สามารถสร้างกลุ่มได้
1.3.7.1 สามารถกาหนดจุดนัดพบและจุดที่จะไปได้
1.3.7.2 หัวหน้ากลุ่มสามารถกาหนดรายละเอียดภายในกลุ่มได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อสร้างสังคมใหมขึ้น ในการปั่ นจักรยาน
1.4.2 เพื่อให้คนภายในกลุ่มติดตามกันได้สะดวกมากขึ้น ถึงแม้วา่ จะหลงทาง
1.3.5

1.4.3

เพื่อช่วยให้คนภายในกลุ่มส่ งสัญญาณกันได้ขณะปั่ นจักรยาน

เพื่อเดินทางไปยังที่หมายได้ถูกต้อง
1.4.5 เพื่อสอดส่ องดูและคนในกลุ่มได้ทวั่ ถึงมากขึ้น
1.4.6 ถ้าเกิดอุบตั ิเหตุสามารถไปช่วยได้ทนั ท่วงที
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินกำรภำคนิพนธ์
1.5.1 เก็บข้อมูลความต้องการจากผูข้ บั ขี่จกั รยาน
1.5.1.1 สอบถามจากคนรู ้จกั ที่เป็ นนักปั่ นจักรยาน ว่าถ้ามีแอพพลิเคชัน่ เกี่ยวกับ
ด้านนี้มา อยากให้แอพพลิเคชัน่ ทาอะไรได้บา้ ง
1.5.1.2 สอบถามเพิ่มเติมกับกลุ่มเพื่อนนักปั่ นจักรยาน ด้วยคาถามเดียวกัน
1.5.1.3 เก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์วา่ จะทาแอพพลิเคชัน่ ออกมาในรู ปแบบไหน
1.5.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.4.4
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1.5.2.1 ศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Android ด้วยโปรแกรม Android

Studio และ Eclipe เพื่อใช้ในการเขียนแอพพลิเคชัน่
1.5.2.2 ศึกษาการทางานของ GPS และ Location Base Service บน Smartphone

ในระบบปฏิบตั ิการ Android
1.5.2.3 ศึกษาเพิ่มเติมควบคู่กบั การพัฒนาระบบตลอด
1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

วิเคราะห์ระบบ
วิเคราะห์ระบบนี้ โดยใช้แผนภาพ Use Case Diagram , Use Case Description,
Entity Relationship Diagram และใช้ขอ้ มูลที่ สอบถามมาจากเพื่อนนักปั่ น
นามาวิเคราะห์ระบบว่าควรจะเริ่ มทาจากส่ วนไหนก่อน ควรศึกษาอะไรเพิ่มเติม
ออกแบบระบบ
ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆของระบบ
ออกแบบ UI ของ แอพพลิเคชัน่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ออกแบบคลาสต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียนแอพพลิเคชัน่ นี้ข้ ึน
ออกแบบฟังก์ชน่ั ต่างๆในแอพพลิเคชัน่
พัฒนาระบบ
พัฒนาแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบน Smartphone โดยศึกษาระบบ
GPS, Location Base Service, การกาหนดเส้ นทาง เป็ นหลัก แล้วนามา
ประยุกต์ใช้เข้ากับแอพพลิ เคชัน่ นี้ โดยใช้วิธีเก็บค่าละติจูด, ลองจิจูด มาเก็บไว้
ในฐานข้อมูล แล้วอัพเดทฐานข้อมู ล และแสดงให้ผูใ้ ช้ท ราบตาแหน่ ง แบบ
เรี ยลไทม์
ทดสอบระบบ
ทดสอบด้วยการเข้าร่ วมกลุ่ ม กัน แล้วก าหนดสถานที่ ดู ว่าขึ้ นแผนที่ กาหนด
เส้นทางให้ไหม ถ้ากาหนดให้แล้ว ลองตรวจสอบตาแหน่ งของคนในกลุ่มดูว่า
อยู่ ใ กล้ เ คี ย งกับ ต าแหน่ ง จริ ง หรื อ ไม่ และทดลองให้ ผู ้ใ ช้ ท ดลองเล่ น
แอพพลิเคชัน่
จัดทาเอกสาร
จัดท าเอกสารเพื่ อพัฒนาระบบ เพื่ อให้ผูใ้ ช้งานใหม่ทราบถึ งการทางานของ
ระบบเพื่อ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และคู่มือการใช้งาน
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1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินภำคนิพนธ์

ตารางที่ 1.1 แผนและระยะเวลาในการดาเนินภาคนิพนธ์
ขั้นตอนในการดาเนิ นงาน

เม.ย

พ.ค.

2558
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. เก็บข้อมูลความต้องการ
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ระบบ
4. ออกแบบระบบ
5. พัฒนาระบบ
6. ทดสอบระบบ
7. การจัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครี่องมือ

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1.7.1.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Lenovo Z50-70
1.7.1.1.2 ความเร็ วประมวลผล 2.8 GHz
1.7.1.1.3 หน่วยความจา 8 GB
1.7.1.1.4 โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนในแพลทฟอร์ มแอนดรอยด์
1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.1.2.1 Microsoft Windows 7
1.7.1.2.2 Java Development Kit
1.7.1.2.3 Android Studio
1.7.1.2.4 EditPlus 3
1.7.2 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่รองรับระบบ Client Server
1.7.2.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.2.1.1 สมาร์ ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ ที่รองรับระบบ GPS และ
สามารถต่อ 3G ได้ทุกรุ่ น
1.7.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.2.1 ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ 2.2 ขึ้นไป หรื อ API 8 ขึ้นไป
1.7.1

