บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 วิเคราะห์ ระบบงานเดิม

สำหรับระบบงำนเดิมของกำรขับขี่จกั รยำนบนท้องถนนนั้น คือ ผูข้ บั ขี่นดั หมำยรวมตัวกัน
เพื่อจะไปปั่ นจักรยำนทั้งออกกำลังกำยบ้ำง ออกทริ ปบ้ำง ซึ่ งกำรรวมตัวจริ งๆแล้วก็ตอ้ งมีคนที่มำ
ก่อนและมำสำย หรื อคนที่อยูร่ ะหว่ำงทำงที่จะไป ผูข้ บั ขี่ก็จะรอกันจนมำครบแล้วจึงออกเดินทำงกัน
ซึ่ งตรงจุดนี้ จะทำให้เสี ยเวลำในกำรรอกันมำก หรื อว่ำจะเป็ นกำรติดต่อกันระหว่ำงกลุ่ม คือ โทรไป
ถำมว่ำ ถึ ง ไหนแล้วบ้ำ ง หรื อส่ ง แมสเซจไปถำมบ้ำ ง ซึ่ งจริ ง ๆแล้ว คนที่ ก ำลัง เดิ นทำงมำนั้นไม่
สำมำรถตอบข้อควำมได้อย่ำงแน่นอน
2.2 แนวทางในการแก้ ปัญหา

2.2.1. พัฒนำแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถส่ งข้อควำมถึงกันภำยในกลุ่มได้ง่ำยขึ้น
2.2.2. พัฒนำแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถแสดงกำหนดเส้นทำง แสดงแผนที่ได้
2.2.3. พัฒนำแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถติดตำมกำรเคลื่อนไหวของคนภำยในกลุ่มได้
2.3 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง

2.3.1 Android[1]
เป็ นระบบปฏิบตั ิกำรที่มีพ้ืนฐำนกำรทำงำนบนลิ นุกซ์ ในอดีตมีกำรใช้งำนหลำกหลำยบน
โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ปั จจุบนั มีกำรใช้งำนแพร่ หลำย เช่ น โทรทัศน์ และอุปกรณ์เครื่ องใช้
ต่ำงๆภำยในบ้ำน
2.3.2 Android Studio[2]
Android Studio เป็ นเครื่ องมือไว้สำหรับพัฒนำโปรแกรม Android โดยเฉพำะโดย
วัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องกำรพัฒนำเครื่ องมือ IDE ที่สำมำรถพัฒนำ App บน
Android ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ทั้งด้ำนกำรออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สำมำรถ Preview ตัว App
มุมมองที่แตกต่ำงกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่ น สำมำรถแสดงผลบำงอย่ำงได้ทนั ทีโดนไม่ตอ้ งทำ
กำรรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องของควำมเร็ วของ Emulator ที่ยงั เจอ
ปั ญหำกันอยูใ่ นปั จจุบนั
1

http://bosscs55.blogspot.com/
2
http://www.thaicreate.com/mobile/android-studio-ide.html
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2.3.3 XML[3]
XML ย่อมำจำก Extensible Markup Language คือภำษำหนึ่งที่ใช้ในกำรแสดงผลข้อมูล ซึ่ ง
ภำษำที่ใช้กำหนดรู ปแบบของคำสั่งภำษำ HTML หรื อที่เรี ยกว่ำ Meta Data ซึ่ งจะใช้สำหรับกำหนด
รู ปแบบของคำสั่ง Markup ต่ำง ๆ ถ้ำเปรี ยบเทียบกับภำษำ HTML จะแตกต่ำงกันที่ HTML ถูก
ออกแบบมำเพื่อกำรแสดงผลอย่ำงเดี ยวเท่ำนั้น เช่ นให้แสดงผลตัวเล็ก ตัวหนำ ตัวเอียง แต่ภำษำ
XML นั้นถูกออกแบบมำเพื่อเก็บข้อมูล โดยทั้งข้อมูลและโครงสร้ำงของข้อมูลนั้นๆไว้ดว้ ยกัน
ภำษำ XML มีโครงสร้ำงที่ประกอบด้วยแท็กเปิ ด และแท็กปิ ด เช่นเดียวกับภำษำ HTML แต่
ภำษำ XML สำมำรถสร้ำงแท็กรวมทั้งกำหนดโครงสร้ำงของข้อมูลได้เอง อำจกล่ำวได้วำ่ XML เป็ น
ส่ วนเสริ มของ HTML เพรำะตัว XML ไม่สำมำรถแสดงผลได้ในตัวของมันเอง หำกต้องกำร
แสดงผลที่ถูกต้อง จะต้องมีกำรใช้ร่วมกับภำษำอื่น เช่น HTML,JSP, PHP , ASP หรื อภำษำอื่น ๆ ที่
สนับสนุน XML จะมีนำมสกุลเป็ น .XML
2.3.4 JSON[4]
JSON เป็ นรู ปแบบ String ชนิ ดหนึ่ งที่ ถูกจัดเก็บในรู ปแบบ Array ชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้รับส่ ง
ข้อมูลผ่ำน Ajax สำหรับตัวแปร JSON นั้นไม่จำกัดแค่รับส่ งข้อมูลผ่ำน Web Browser เท่ำนั้น แต่ยงั
สำมำรถนำ JSON ไปประยุก ต์กบั กำรรั บส่ ง ข้อมูล ในรู ปแบบอื่ น ๆ ได้ เช่ นกำรจับเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบของ String ใน Text กำรรับส่ งผ่ำน Web Service หรื อกำรรับ-ส่ งข้อมูลจำกระบบ Android
2.3.5 Eclipse[5]
Eclipse คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับพัฒนำภำษำ Java หรื อภำษำอื่น ๆ เช่น C/C++, Python,
PERL, Ruby เป็ นต้น มีองค์ประกอบหลักที่เรี ยกว่ำ Eclipse Platform ซึ่ งให้บริ กำรพื้นฐำนหลัก
สำหรั บรวบรวมเครื่ องมื อต่ำงๆจำกภำยนอกให้สำมำรถ เข้ำมำทำงำนร่ วมกันในสภำพแวดล้อม
เดียวกัน และมีองค์ประกอบที่เรี ยกว่ำ Plug-in Development Environment (PDE) ซึ่ งใช้ในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ มำกขึ้น เครื่ องมือภำยนอกจะถูกพัฒนำในรู ปแบบที่เรี ยกว่ำ
Eclipse plug-ins ดังนั้นหำกต้องกำรให้ Eclipse ทำงำนใดเพิ่มเติม ก็เพียงแต่พฒั นำ plugin สำหรับ
งำนนั้นขึ้นมำ และนำ Plug-in นั้นมำติดตั้งเพิ่มเติมให้กบั Eclipse ที่มีอยูเ่ ท่ำนั้น

3

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2129-xml-คืออะไร.html
http://www.thaicreate.com/community/jquery-ajax-json.html
5
http://www.mindphp.comคู่มือ/73-คืออะไร/2240-eclipse-คืออะไร.html
4
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2.3.6 Appserv[6]
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอำ Open Source Software หลำยๆ อย่ำงมำรวมกัน โดยมี
Package หลักคือ Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin
จุดประสงค์หลักของกำรรวมรวบ Open Source Software เหล่ำนี้ เพื่อทำให้กำรติ ดตั้ง
โปรแกรมต่ำงๆ ที่ ได้กล่ ำวมำให้ง่ำยขึ้ น เพื่อลดขั้นตอนกำรติ ดตั้ง เมื่ อติ ดตั้งเสร็ จสมบูรณ์ ระบบ
ต่ำงๆ ก็พร้อมที่จะทำงำนได้ทนั ทีท้ งั Web Server, Database Server
2.3.7 Java[7]
ภำษำจำวำ (Java) คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ เชิ งวัตถุ (Object Oriented) ที่มอง คิด ออกแบบ
และเขียนโปรแกรมในลักษณะของเชิ งวัตถุ ท้ งั หมด โดยผูใ้ ห้กำเนิ ดภำษำจำวำก็คือ เจมส์ กอสลิ่ ง
(James Gosling) ซึ่งถูกออกแบบมำให้ทดแทนกำรทำงำนของภำษำ C++
2.3.8 PHP[8]
PHP คือ ภำษำคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ และแสดงผลออกมำใน
รู ปแบบ HTML โดยมีรำกฐำนโครงสร้ำงคำสั่งมำจำก ภำษำซี และภำษำจำวำ ซึ่ งเป้ ำหมำยหลักของ
ภำษำนี้ คือให้นกั พัฒนำเว็บไซต์สำมำรถเขียน เว็บเพจ ที่มีควำมตอบโต้ได้อย่ำงรวดเร็ ว
กำรแสดงผลของพีเอชพี จะปรำกฏในลักษณะ HTML ซึ่ งจะไม่แสดงคำสั่งที่ผใู ้ ช้เขียน ซึ่ ง
เป็ นลัก ษณะเด่ นที่ พีเอชพี แตกต่ ำงจำกภำษำในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริ ป ต์ เช่ น ภำษำจำวำ
สคริ ปต์ ควำมสำมำรถกำรประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ กำรสร้ำงเนื้ อหำอัตโนมัติจดั กำรคำสั่ง
กำรอ่ำนข้อมูลจำกผูใ้ ช้และประมวลผล กำรอ่ำนข้อมูลจำกดำต้ำเบส ควำมสำมำรถจัดกำรกับคุ กกี้
ซึ่ งทำงำนเช่ นเดี ยวกับโปรแกรมในลักษณะ CGI คุ ณสมบัติอื่นเช่ น กำรประมวลผลตำมบรรทัด
คำสัง่ (command line scripting) ทำให้ผเู ้ ขียนโปรแกรมสร้ำงสคริ ปต์พีเอชพี ทำงำนผ่ำนพีเอชพี พำร์
เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้ งผ่ำนเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อเบรำว์เซอร์ ซึ่ งมี ล ักษณะเหมื อนกับ Task
Scheduler สคริ ปต์เหล่ำนี้สำมำรถนำไปใช้ในแบบ Simple text processing tasks ได้
กำรแสดงผลของพีเอชพี จุดประสงค์หลักใช้ในกำรแสดงผล HTML แต่ยงั สำมำรถสร้ำง
XHTML หรื อ XML ได้ นอกจำกนี้ สำมำรถทำงำนร่ วมกับคำสั่งเสริ มต่ำงๆ ซึ่ งสำมำรถแสดงผล
ข้อมูลหลัก PDF แฟลช พีเอชพีมีควำมสำมำรถอย่ำงมำกในกำรทำงำนเป็ นประมวลผลข้อควำม จำก
POSIX Extended เพื่อแปลงเป็ นเอกสำร XML ในกำรแปลงและเข้ำสู่ เอกสำร XML เรำรองรับ
มำตรฐำน SAX และ DOM สำมำรถใช้รูปแบบ XSLT ของเรำเพื่อแปลงเอกสำร XML

6

http://www.appservnetwork.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
http://www.thaicreate.com/community/jquery-ajax-json.html
8
th.wikipedia.org/wiki/ภำษำพีเอชพี
7
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2.3.9 GPS[9]
GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่ งบนพื้นโลกผ่ำนดำวเทียม (ย่อมำจำก Globle Positioning
System) โดยพิกดั บนพื้นโลกที่ได้ จะมำจำกกำรคำนวณสัญญำณนำฬิ กำที่ส่งจำกดำวเทียม มำที่
เครื่ องรับสัญญำณ GPS ส่ วนดำวเทียม GPS ที่สำมำรถใช้ระบุตำแหน่งได้น้ นั จะถูกออกแบบมำ
โดยเฉพำะให้โครจรอบโลก เพื่อส่ งข้อมูลที่จะนำไปใช้คำนวณพิกดั ออกมำตลอดเวลำ
2.3.10 Google Map API[10]
Google Map API คือ ฟั งก์ชนั่ เสริ มที่ทำง Google สร้ ำงขึ้นมำให้ผพู ้ ฒั นำแอพพลิ เคชัน่
สำมำรถเรี ยกใช้กำรใช้งำนของแผนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น และภำยใน Google Map API ยังมีฟังก์ชนั่
ย่อยๆอีกมำกมำยที่เกี่ ยวข้องกับระบบของแผนที่ ไม่ว่ำจะเป็ น Street View เส้นทำงกำรขับขี่ และ
ฟังก์ชนั่ อื่นๆอีกมำกมำยเป็ นต้น
2.3.11 Object-Oriented Programming[11]
Object-Oriented Programming คือ กำรแบ่งโปรแกรมหรื อแอพพลิ เคชันออกเป็ นออบ
เจกต์ยอ่ ยๆ แต่ละออบเจกต์ทำหน้ำที่หลักเพียงอย่ำงเดียวหรื อมีเพียงบทบำทเดียว สุ ดท้ำยทุกๆออบ
เจกต์ทำงำนร่ วมกันออกมำเป็ นแอพพลิเคชันที่สมบูรณ์ ในควำมเป็ นจริ งแต่ละบทบำทอำจประกอบ
ไปด้วยออบเจกต์มำกกว่ำหนึ่งตัวก็ได้เช่น บทบำทกำรแสดงผล (GUI) อำจต้องใช้ออบเจกต์มำกกว่ำ
หนึ่งตัว เพรำะหนึ่ งออบเจกต์ก็หนึ่ งหน้ำจอ เป็ นต้น ดังนั้นออบเจกต์ต่ำงๆที่อยูใ่ นบทบำทเดียวกัน
กลุ่มของออบเจกต์ก็คือ Package หรื อ Namespace หรื อ Library หรื อ Component สุ ดแท้แล้วแต่จะ
เรี ยกนัน่ เอง จะเห็นได้วำ่ หัวใจหลักของ OOP คือกำรจัดแบ่งโค้ดอย่ำงมีระเบียบ

9

http://www.kknotebook.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=89:gps-&catid=3:2009-06-13-10-56-28
10
https://www.google.co.th/intx/th/work/mapsearth/products/mapsapi.html
11
http://www.kontentblue.com/site/article/article?id=oop-what-is
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.4.1 Locus Map[12]
เป็ นแอพพลิเคชัน่ แผนที่นำทำง ที่เหมำะสำหรับผูท้ ี่รักกำรปั่ นจักรยำนตำมท้องถนน หรื อผู ้
ที่ ชอบเดิ นป่ อย่ำ งยิ่เนื่ องจำกตัวแอพฯ สำมำรถแสดงแผนที่ ภูมิ ประเทศได้อย่ำ งชัดเจน ไม่ว่ำจะ
ตำแหน่ งต้นไม้ ทำงเดิ นน้ ำ รองรับกำรปั กหมุดทีละจุด ขณะเดิ น รวมถึ งยังสำมำรถเลื อกแสดงผล
แบบเข็มทิศได้อีกด้วย (อันนี้เหมำะสำหรับคนเดินป่ ำโดยเฉพำะ) ไม่เพียงเท่ำนี้ Locus Map ยังมีแผน
ที่รองรับสำหรับนักปั่ นอีกด้วย จำกกำรบันทึกข้อมูลควำมเร็ วในกำรปั่ นจักรยำน และฟี เจอร์ อื่น ๆ ที่
ครบครัน ไม่แพ้ แอพฯ แผนที่ตวั อื่น ๆ เลยทีเดียว

รู ปที่ 2.1 ภำพประกอบแอพพลิเคชัน่ Locus Map
ที่มำ http://android.kapook.com/view115040.html
12
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2.4.2 MapMyRide[13]
MapMyRide เป็ นแอพที่มีคุณสมบัติตำมที่คุณต้องกำรเมื่อคุณต้องกำรวำงแผนเส้นทำงกำร
ปั่ นของคุ ณ คุ ณสำมำรถเลื อกมำกกว่ำ 120 ล้ำนเส้นทำงรอบโลก หรื อสร้ำงเส้นทำงของตัวคุณเอง
นอกจำกนี้ คุณยังสำมำรถวำงเส้นทำงเพื่อปั่ นแข่งออนไลน์กบั นักแข่งคนอื่นได้อีกด้วย ภำยในแอพ
ยังสำมำรถคำนวณจำนวนแคลอรี่ จำกอำหำรที่ทำนเข้ำไปเพื่อบวกลบกับแคลอรี่ ที่คุณเผำผลำญจำก
กำรปั่ น แอพนี้ใช้งำนง่ำย โดยเปิ ดให้ดำวโหลดน์ฟรี ท้ งั ในระบบ iOS Andriod และ BlackBerry

รู ปที่ 2.2 ภำพประกอบแอพพลิเคชัน่ MapMyRide
ที่มำ http://www.it24hrs.com/2013/bike-route-apps/
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2.4.3 Endomondo[14]
Enddomondo เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นเหมือนเทรนเนอร์ ส่วนตัวให้กบั ผูใ้ ช้ในกำรออกกำลัง
กำย ไม่ ว่ำ จะเป็ นกำรวิ่ง ปั่ นจัก รยำน พำยเรื อ หรื อ อื่ นๆอี ก แอพพลิ เคชั่นนี้ จะช่ วยท ำให้ผูใ้ ช้มี
แรงจูงใจและสนุ กกับกำรออกกำลังกำยมำกขึ้น สิ่ งที่แอพพลิเคชัน่ นี้ สำมำรถทำได้ คือ บันทึกสถิ ติ
กำรออกกำลังกำย วิเครำะห์สมรรถภำพ เพิ่มควำมท้ำทำย แข่งกันกีฬำกันในโลกโซเชี ยล และอื่นๆ
อีกมำกมำยที่แอพพลิเคชัน่ นี้สำมำรถทำได้

รู ปที่ 2.3 รู ปภำพประกอบแอพพลิเคชัน่ Endomondo
ที่มำ http://www.ubergizmo.com/2014/07/endomondo-pebble-app/
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