
 

แบบฟอรมเสนอโครงงานนักศึกษา ( CT01-1) 

 

รหัสวิชา    7114211 และ 7114212     ช่ือวิชา  โครงงานวิจัยดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 และ 2       

สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

ประจําปการศึกษา 2562 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.  ช่ือโครงงาน   (ไทย)    ระบบแจงเตือนตําแหนงของรถจักรยานยนตผานไลนแอปพลิเคชัน 

(อังกฤษ)  Tracking System for Motorcycles via Line Application 

2.   ช่ือผูจัดทําโครงงาน   

 ช่ือ - สกุล  (ไทย)   นายภาสกร  ร่ืนเกิด 

               (อังกฤษ) ............................................................................................................ 

 รหัสประจําตัว      58428015 

 หมูเรียน 58/26 

 เบอรโทรศัพท 098 1582 1684 

 ช่ือ - สกุล  (ไทย)   นางสาวฟาริดา พรชัยภูมิ 

               (อังกฤษ) ............................................................................................................ 

 รหัสประจําตัว      58428035 

 หมูเรียน 58/26 

 เบอรโทรศัพท 098 9854 2564 

 3. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

ช่ือ - สกุล  (ไทย) ผูชวยศาสตราจารยอวยไชย อินทรสมบัติ 

  (อังกฤษ) ................................................................................................................ 

 พี่เลี้ยงที่ปรึกษาโครงงาน 

ช่ือ - สกุล  (ไทย) ผูชวยศาสตราจารย จาสิบเอกธานิล  มวงพูล 

  (อังกฤษ) ............................................................................................................... 

 



 

4.  รายละเอียดโครงงาน 

4.1 หลักการและเหตุผล   

  รถจักรยานยนตเปนพาหนะท่ีมีใชกันเกือบทุกหลังคาเรือน เน่ืองจากความคลองตัวตอการใช

งาน มีคาใชจายท่ีนอยกวา สามารถหาท่ีจอดไดงาย เม่ือเทียบกับรถชนิดอ่ืน  ๆรถจักรยานยนตนิยมใชงานใน

ระยะทางใกลๆ ปจจุบันการผลิตรถจักรยานยนตมีการออกแบบระบบปองกันการสูญหายมากับตัวรถเปน

พ้ืนฐานอยูแลว แตก็มีความเส่ียงตอการถูกโจรกรรม ซ่ึงก็มักจะพบขาวการโจรกรรมเปนประจํา โดยมีสถิติ

การสูญหายท้ังประเทศมากกวา 6,000 กวาคดี ในสวนของจังหวัดนครปฐมในแตละปมีมากถึง 100 กวาคดี 

การแจงความการถูกโจรกรรมมีท้ังท่ีไดคืนและไมไดคืน มีการคิดวิธีการปองกันการถูกการโจรกรรม

รถจักรยานยนตในรูปแบบตางๆ ซ่ึงแตกตางกันออกไป เชนการนําเทคโนโลยีการแสกนลายน้ิวมือมาชวย

ยืนยันความเปนเจาของรถจักรยานยนต ระบบจะอาศัยความรูจําลายน้ิวมือเพ่ือใชสําหรับการควบคุมการ

สตารทรถได หรือมีระบบสตารทรถจักรยานยนตผานแอปพลิเคชันบนมือถือ การเช่ือมตอระบบเครือขาย

ระหวางตัวโมบายและอุปกรณฮารดแวรจะอาศัยอาศัยระบบเครือขายฮอตสปอตของสัญญาณมือถือ สวน

การสตารทรถจักรยานยนตจะอาศัยระบบไอพีของบอรดไมโครคอนโทรลเลอร ซ่ึงเปนการปองกันการ

สตารทรถถึงสองข้ันตอน สําหรับระบบเตือนภัยเพ่ือใหผูเปนเจาของรับทราบถึงการถูกโจรกรรมน้ันไดมีการ

นําเทคโนโลยีระบบขอความส้ันเขามาชวยเปนการพัฒนาระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผาน

โทรศัพทมือถือดวยขอความส้ัน และระบบสัญญาณเสียงแจงเตือนใหเจาของรถไดรับทราบวาอาจจะมีการ

โจรกรรมรถเกิดข้ึนเพ่ือหาทางปองกันตอไป 

 ระบบนําทางมีการใชเทคโนโลยีจีพีเอส และ กูเกิล เเมพ เอพีไอ เปนการเรียกใชขอมูล Library 

จาก Google  เพ่ือระบุตําแหนงและนําทาง โดยแสดงผลบน กูเกิล เเมพ นักพัฒนาสามารถนํากูเกิลแมพ มา

ปรับแตงแผนท่ีและใสเน้ือหาเขาไปในแผนท่ีได กูเกิลแมพเอพีไอจะเนนการแสดงผลและวิเคราะหแผนท่ีใน

ระดับท่ีไมซับซอนนัก อีกท้ังยังเปนโปรแกรมประเภท Open Source เหมาะสําหรับการพัฒนา Web 

Application และ Mobile Application  

 จากปญหาการโจรกรรมรถจักรยานยนตขางตนท่ีกลาวมาประกอบเทคโนโลยีจีพีเอส และ กูเกิล 

เเมพ เอพีไอ คณะผูวิจัยจึงไดนํามาพัฒนารวมกันใหสามารถระบุตําแหนงของรถจักรยานยนตได เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงจากเดิม เพ่ือเปนการแกปญหาของการสูญหายของรถจักรยานยนต เม่ือเกิดมีการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงของรถจะมีการระบุตําแหนงของรถจักรยานยนต โดยมีแจงเตือนตําแหนงผานไลน

แอปพลิเคชัน เพ่ือใหผูใชรถจักรยานยนตทราบตําแหนงของรถจักรยานยนตของตนเองได 

4.2 วัตถุประสงคของการจัดทําโครงงาน 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบแจงเตือนตําแหนงของรถจักรยานยนตผานไลนแอปพลิเคชัน 

2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบแจงเตือนตําแหนงของรถจักรยานยนตผานไลนแอปพลิเคชัน 



 

4.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. ดานฮารดแวร 

 1.1 บอรด Arduino สําหรับควบคุมระบบ 

 1.2 บอรด UC-20  
 1.3 GPS Antenna 

 1.4 GSM Antenna 

2. ดานซอฟตแวร 

 2.1 โปรแกรม Arduino IDE 

 2.2 ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม C 

 2.3 Application Line 

 3. ดานระบบงาน 

 2.1 ระบบจะแจงเตือนตําแหนงทุก  ๆ3 นาที เม่ือรถจักรยานยนตเปล่ียนตําแหนง 

 3.2 ระบบจะแจงเตือนตําแหนงผานไลนแอปพลิเคชัน 

 3.3 ตําแหนงท่ีแจงเตือนจะเปนคาลองติจูดและละติจูด 

4.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 ข้ันตอนดําเนินงานไดยึดถือหลักการออกแบบระบบตามกระบวนการของ ADDIE Model 5 

ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลและวิเคราะหระบบ (Analysis) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาระบบ 

เก็บรวบรวมและทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ 

2. การออกแบบระบบ (Design) ทําการวิเคราะหการทํางานของระบบ โดยมีหลักการทํางาน

เบ้ืองตน คือ ระบบจะแจงเตือนตําแหนงของรถจักรยานยนตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงจากท่ีหน่ึงผาน

ไลนแอปพลิเคชัน และดําเนินการออกแบบการเช่ือมตออุปกรณ 

3. การพัฒนาระบบ (Develop) การพัฒนาในสวนของบอรดควบคุมจะใชโปรแกรม Arduino 

IDE ใชภาษาซีเขียนคําส่ังควบคุม ในสวนของการเช่ือมตอระหวางไลนแอปพลิเคชันเจาของรถจักรยานยนต

กับบอรดควบคุม อาศัยเครือขายสัญญาณโทรศัพท 

4. นําไปทดลองใช (Implement) นําระบบไปทดสอบการทํางานเปนเวลา 30 นาที โดยใช

ความเร็วในการขับข่ี 20-30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จํานวน 10 รอบ และเก็บขอมูล 

5. การประเมินผล (Evaluate) เก็บรวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะหผล 

 

 



 

4.5 โครงสรางของระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 โครงสรางการทํางานของระบบ 

จากรูปท่ี 1  การออกแบบการทํางานของระบบการแจงเตือนตําแหนงรถจักรยานยนตผานไลน

แอปพลิเคชัน โดยบอรด Arduino จะทําการประมวลผลตําแหนงท่ีไดรับขอมูลจากบอรด UC-20 ในทุก  ๆ3 

นาที เพ่ือทําการเปรียบเทียบตําแหนงในปจจุบันวายังอยูในตําแหนง ละติจูด ลองจิจูดเดิมอยูหรือไม ซ่ึง

ตําแหนงท่ี UC-20 ไดรับจะผานทาง GPS Antenna เพ่ือสงไปยังบอรด Arduino ถาตําแหนงท่ีสงมาใหมี

การเปล่ียนแปลงจากตําแหนงเดิม ระบบจะทําการสงคาตําแหนงจีพีเอส ในรูปแบบ ละติจูด ลองจิจูด ไป

ยังไลนแอปพลิเคชันทาง Smart phone ผานเครือขายสัญญาณ GSM โดยระบบหยุดแจงเตือนตําแหนง 

เม่ือรถจักรยานยนตไมมีการเปล่ียนแปลงตําแหนง 

4.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากระบบงาน 

1. ผูใชทราบตําแหนงของรถจักรยานยนตท่ีจอดไวหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

2. ชวยใหการติดตามตําแหนงรถของตนเองไดงายข้ึน เม่ือรถหายหรือถูกโจรกรรม 

4.7 รายละเอียดงบประมาณ 

1,500 บาท 

 

 

 

 



 

 

5.  ลงลายมือชื่อของผูจัดทําโครงงานและอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน    

 

ลงช่ือ..........................................................ผูจัดทําโครงงาน 

   (                                                                  ) 

 

ลงช่ือ.....................................................อาจารยท่ีปรึกษา

โครงงาน 

 (                                                                  ) 

      

                  วัน..............เดือน...................ป................... 


