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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศมีการใช้อุปกรณ์ GPS (Global Positioning System) ซึ่ ง
เป็ นระบบที่สามารถระบุตาแหน่งบนพื้นโลกที่ใช้กนั อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างเช่ น ในรถแท็กซี่ จะพบ
อุปกรณ์ GPS ประจาอยู่แทบทุกคัน และนักเดิ นทางก็มกั จะพกอุ ปกรณ์ GPS ในรู ปแบบ PDA หรื อ
Pocket PC กันเป็ นส่ วนมาก แทนการพกพาสมุดแผนที่ ทุกวันนี้ ระบบ GPS สามารถค้นหาถึงระดับ
บ้านเลขที่หรื อเบอร์ โทรศัพท์และนาทางไปสู่ เป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง
บริ ษ ัท คราทอส จ ากัด เป็ นผู ้ใ ห้บ ริ ก ารระบบติ ด ตามรถ(แทร็ ค กิ้ ง ) ให้ บ ริ ก ารกลุ่ ม ลู ก ค้า
หลากหลายธุ รกิ จ ลู กค้าสามารถดูประวัติ หรื อติดตามเส้นทางการเดินรถในรู ปแบบ Realtime ผ่าน
หน้า เว็บ ไซต์ โดยบริ ษ ทั คราทอส แทร็ ค กิ้ ง จากัด ได้ว่า จ้า ง บริ ษ ทั คราทอส จากัด ให้ออกแบบ
เว็บไซต์ใหม่โดยอิงจากเว็บไซต์ คราทอส แทร็ คกิ้ง ในปั จจุบนั เพื่อให้บริ การองค์กรภาคธุ รกิ จต่างๆ
เช่ น บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด และลู กค้าทัว่ ไป เป็ นต้น
จากการศึกษาหน้าเว็บไซต์ในปั จจุบนั พบว่าองค์ประกอบบนหน้าจอมีความซับซ้อน ไม่สื่อความหมาย
เท่าที่ควร และปุ่ มคอนโทรลต่างๆ ขาดความทันสมัย
ดังนั้นทางบริ ษทั คราทอส จากัด ได้มอบหมายให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษา ทาการออกแบบ
และปรับปรุ งหน้าจอของเว็บแอพพลิ เคชัน่ คราทอส แทร็ คกิ้ง เพื่อให้มีความทันสมัย และใช้งานได้
ง่ายขึ้น โดยเว็บไซต์น้ ี ให้บริ การเกี่ยวกับระบบติดตามรถ(แทร็ คกิ้ง) เพื่อติดตามรถยนต์ภายในองค์กร
เว็บ ไซต์จะสามารถระบุ ตาแหน่ ง รถ และแสดงสถานะปั จจุ บ นั ของรถยนต์น้ ันๆ ให้เห็ นบนหน้า
เว็บไซต์ เช่น ชื่ อผูข้ บั เบอร์ โทรศัพพ์ผขู ้ บั รุ่ นรถยนต์ องค์กรที่สังกัด น้ ามัน อุณหภูมิของรถ ความเร็ ว
ตาแหน่ง และเส้นทางบริ เวณที่รถเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์ในการออกแบบให้ใช้งานง่าย และปรับปรุ ง
องค์ประกอบบนหน้าจอสาหรับระบบการทางานที่จาเป็ น เพื่อให้เว็บไซต์ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานให้มากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. ศึกษาการออกแบบหน้าจอระบบติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
2. ออกแบบ และปรับปรุ งหน้าจอระบบติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง) ให้สามารถใช้งานได้สะดวก
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
คุณสมบัติของดาเนินการปรับปรุ งหน้าจอระบบติดตามรถขนส่ ง ดังนี้
1. ส่ วนของผูด้ ูและระบบ
1.1 หน้าจอจัดการข้อมูลพื้นฐาน
- จัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน
- จัดการข้อมูลการตั้งค่า
- จัดการข้อมูลรายงาน
- จัดการกลุ่มยานยนต์
1.2 หน้าจอการแสดงผลข้อมูล
- แสดงผลข้อมูลยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลผูข้ บั
- แสดงผลข้อมูลการตั้งค่า
- แสดงผลข้อมูลรายงาน
- แสดงผลข้อมูลตาแหน่งยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลขอบเขตของยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลเส้นทาง
- แสดงผลกลุ่มยานยนต์
2. ส่ วนของผูใ้ ช้งาน
2.1 หน้าจอจัดการข้อมูลยานยนต์
- จัดการข้อมูลตาแหน่งยานยนต์
- จัดการข้อมูลขอบเขตของยานยนต์
- จัดการข้อมูลเส้นทาง
- จัดการข้อมูลการระบุตาแหน่ง
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2.2 หน้าจอการแสดงผลข้อมูล
- แสดงผลข้อมูลยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลผูข้ บั
- แสดงผลข้อมูลการตั้งค่า
- แสดงผลข้อมูลรายงาน
- แสดงผลข้อมูลตาแหน่งยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลขอบเขตของยานยนต์
- แสดงผลข้อมูลเส้นทาง
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อให้ผใู ้ ช้งานระบบติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง) ใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวก
2. เพื่อให้เว็บไซต์ดูสวยงามมากขึ้น
3. เพื่อปรับเปลี่ยนรู ปแบบการวางเมนู และสี ของระบบติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
โครงสร้างในการทางานของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง) ผูใ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดของ
รถ ดูรถบนแผนที่ จัดกลุ่มรถ เรี ยกดูรายงาน ตั้งค่า เพื่อบริ หารจัดการรถยนต์ขนส่ งภายในองค์กร โดย
ปรับปรุ ง และออกแบบให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งการทางานของเว็บไซต์น้ ีจะมี 5 หน้าจอ
หลักในการจัดการยานยนต์หลังจากเข้าสู่ ระบบ ดังนี้ หน้าแดชบอร์ ด หน้าติดตาม หน้ามอนิ เตอร์
หน้าตั้งค่า และหน้ารายงาน
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2.2 ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
องค์ประกอบของเว็บ ไซต์พาณิ ชย์อิเล็ ก ทรอนิ กส์ คือ หน้าเว็บไซต์ที่ดาเนิ นธุ รกิ จโดยอาศัย
ระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ การออกแบบหน้า เว็บ ไซต์จึง เป็ นสิ่ ง ส าคัญให้ประสบความส าเร็ จแก่ ธุ รกิ จ
แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึ งดู ด และสาหรับติดต่อกับผูใ้ ช้เพื่อให้เว็บไซต์มีคุณภาพ ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน หรื อที่เรี ยกว่า 7 C’sได้แก่
1. รู ป แบบ (Context) คื อ รู ปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ โดยรวมในเว็บไซต์จะต้อง
คานึ งถึงความสวยงาม และประโยชน์ในการใช้งาน มีการแยกส่ วนของหน้าเอกสารเป็ นส่ วนๆ เพื่อ
สะดวกในการค้นหาข้อมู ล มี ก ารแบ่ ง เฟรมเพื่ อแสดงข้อมู ลเอกสารปลายทางที่ เชื่ อมโยงไว้ และ
โครงสร้างทั้งหมดที่สร้างไว้นาพาผูใ้ ช้บริ การไปยังส่ วนต่างๆ ได้
2. เนื้ อหา (Content) คือ รายละเอียดของข้อมู ลบนเว็บไซต์ เช่ น เนื้ อหาเกี่ ยวกับบริ ษทั ประวัติ
ความเป็ นมา แผนที่ รายการสิ นค้า เนื้อหาต้องชัดเจน มีการบรรยายถึงคุณสมบัติของสิ นค้า และบริ การ
นั้นๆ
3. ชุ มชนเพื่ อการติ ดต่ อสื่ อสาร (Community) คื อ ส่ วนที่ ใ ห้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ โดยแสดงความคิดเห็นบนกระทู ้ (Web Board) เพื่อคอยอานวยความสะดวกในการแสดง
ความคิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูล
4. การปรั บแต่ง (Customization) คื อ ส่ วนที่ ให้ผูใ้ ช้บ ริ การสามารถเปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อมู ล
ส่ วนตัวได้ตลอดเวลา ต้องออกแบบให้ง่ายต่อการปรับแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการขอผูใ้ ช้บริ การ
5. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) คือ ส่ วนของข้อมูลที่อยู่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่ อสารกับ
ทางเว็บไซต์ได้ ในการติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้า ทางเว็บไซต์จะมีระบบการแจ้งข่าวสารอัตโนมัติจาก
ลูกค้าไปยังเว็บไซต์ จะอยูใ่ นรู ปแบบระบบการถามตอบ โหวต และสมุดเยีย่ ม
6. การเชื่ อ มโยง (Connection) คื อ ส่ ว นของเครื อ ข่ า ยที่ มี ร ะบบการเชื่ อ มโยง (Link) ไปยัง
เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. การพาณิ ชย์ (Commerce) คือ ส่ วนในการสั่งซื้ อ ควรมีการออกแบบวิธีทารายการสั่งซื้ ออย่าง
เป็ นขั้นตอน และอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนทุกกิจกรรม (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2546)
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ในการออกแบบเว็บ ไซต์ UX (User Experience) และ UI (User Interface) เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญใน
การพัฒนาหน้าเว็บไซต์ เพราะจะต้องออกแบบให้สวยงาม และคานึงถึงการใช้งานของผูใ้ ช้งานอีกด้วย
การออกแบบ UX และ UI ที่ดีตอ้ งมีความสวยงามน่าใช้ ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าใจการใช้งานได้ง่าย และ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
UX ย่อ มาจาก User Experience คื อ ประสบการณ์ ก ารใช้ง านของผู ้ใ ช้ เป็ นส่ ว นของการ
ออกแบบกระบวนการใช้งานของสิ นค้า และบริ การให้ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจ สามารถใช้งานได้
สะดวก มีลาดับขั้นตอนชัดเจนที่ผใู ้ ช้งาน สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ดว้ ยตนเอง
UI ย่อมาจาก User Interface คือ ส่ วนติ ดต่อระหว่างผูใ้ ช้กบั ระบบ เป็ นส่ วนเพิ่มเติ มที่ช่วยให้
UX มีความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ภายในหน้าเว็บไซต์ หมายถึงการแสดงผลทุกอย่าง
หรื อ หน้าจอส าหรับผูใ้ ช้งาน ตัวอย่างเช่ น เทคนิ คการวางตัวอักษร การเลื อกใช้สีใ ห้เหมาะสมกับ
ผูใ้ ช้งาน และการจัดวางปุ่ มที่ผใู ้ ช้งานสามารถใช้งานง่าย เป็ นต้น (ไทยบิสเนสเสิ ร์ช , 2564)
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
นักศึกษาปฏิบตั ิสหกิจศึกษาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากมีประโยชน์ต่อ การ
ดาเนินโครงงาน โดยการค้นหาจากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 2.7 https://www.greatcorner.net/Map/GM2020
เป็ นเว็บไซต์ติดตามยานยนต์จนถึงบุคคล บริ ษทั เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จากัด โดยเป็ นผู ้
ให้บริ การองค์กรต่างๆ
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รู ปที่ 2.8 https://www2.navtech.in.th/tracking/Realtime
เป็ นเว็บไซต์ติดตามยานยนต์ และจาหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียม ของบริ ษทั
แนฟเท็ค จากัด
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รู ปที่ 2.9 https://gps.dtc.co.th
เป็ นเว็บไซต์ติดตามยานยนต์ บริ ษทั ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด โดยเว็บไซต์จะมีหน้าจอแดช
บอร์ด และแสดงผลข้อมูลแบบรู ปกราฟที่ต่างจากเว็บไซต์ติดตามยานยนต์ส่วนใหญ่

10

รู ปที่ 2.10 https://akexorcist.dev/using-app-icon-in-android/
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิ บายวิธีการออกแบบไอคอนสาหรับแอปพลิเคชัน่ โดยไอคอนจะต้องมีความ
โดดเด่น มีเอกลกัษณ์รูปแบบไอคอนต้องสามารถสื่ อถึงเนื้อหาข้อมูลภายในแอปพลิเคชันได้
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รู ปที่ 2.11 https://www.designil.com
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิบายถึงเทคนิคการออกแบบ User Interface (UI) ให้มีความสวยงามหลักการ
เบื้องต้นที่ผอู ้ อกแบบหรื อผูพ้ ฒั นาจะต้องคานึงถึงเพื่อให้แอปพลิเคชันมีความโดดเด่น
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

รู ปที่ 2.12 การออกแบบกราฟิ กสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า : กรณี ศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
วราภรณ์ มามี (2560) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การออกแบบกราฟิ ก
ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ า : กรณี ศึ ก ษาหม้อ หุ ง ข้า วไฟฟ้ า เป็ นงานออกแบบกราฟิ ก
เครื่ องใช้ไฟฟ้า และการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบกราฟิ ก สาหรับผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเพื่อพัฒนาลวดลายกราฟิ กให้มีความสวยงามน่าสนใจ และตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากในปั จจุบนั ลวดลายกราฟิ กบนผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
เป็ นการต่อยอดองค์ความรู ้ไปสู่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าประเภทอื่นๆ และมีแนวโน้มว่าตลาดในกลุ่ม
เครื่ องใช้ไฟฟ้าจะเติบโตไปพร้อมกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามจากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือผูบ้ ริ โภคหรื อบุคคลที่มีความสนใจในรู ปแบบกราฟิ ก
ของหม้อหุ งข้าวไฟฟ้าทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-60 ปี จานวน 100 คน
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รู ปที่ 2.13 การออกแบบกราฟิ กสื่ อโฆษณาของบริ ษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
ธนาธร อุดมเจริ ญสุ ข (2561) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย สยาม ผูจ้ ดั ท าได้รับ
มอบหมายงานให้ท าแอดโฆษณาสิ นค้า ของ บริ ษ ทั ทาร์ เล้นท์ อินดัสเทรี ย ล จากัด และท าโมชัน
กราฟิ กให้ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและให้ ความรู ้กบั ลูกค้าและ
การผลิตผลงานขึ้นมา ซึ่ งผูจ้ ดั ทาจึงได้รับความรู ้ที่ศึกษามาพร้อมทั้ง ข้อเสนอที่พิจารณามาประยุกต์ใช้
ให้ เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ โปรแกรมที่ ใ ช้ พ ัฒ นา คื อ Adobe Premiere Pro , Adobe Photoshop เเละ
CS6Adobe Illustrator CS6
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รู ปที่ 2.14 การออกแบบเว็บไซต์ระบบติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยน
เกี ยรติ ศกั ดิ์ มุ ข สิ กรั ตน์ (2559) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา การออกแบบ
เว็บไซต์ที่ รองรับ การใช้ง านทุ กขนาดของหน้าจออุ ปกรณ์ ระบบติดตามผลการเรี ย นของนัก เรี ย น
พัฒนาต้นแบบระบบติดตามผลการเรี ยนของนักเรี ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน ที่
ต้อ งการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ผลการเรี ย นของนัก เรี ย นผ่ า น อุ ป กรณ์ โ มบาย สมาร์ ท โฟน แท็บ เล็ ต และ
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกแพลตฟอร์ม โปรแกรมที่ใช้พฒั นา คือ โปรแกรม
Android Studio , Microsoft Access และ Microsoft Excel
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รู ปที่ 2.15 การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล
พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ และวรรณพร สารภักดิ์ (2561) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาแอปพลิเคชันติดตาม
กลุ่มบุคคล ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการในการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่มีผูเ้ ข้าร่ วม
เป็ นจ านวนมากและมี ก ารกระจายตัว กั น ของผู ้เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรม โดยใช้ แ อปพลิ เ คชั น ผ่ า น
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ที่สามารถแสดงพิกดั ตาแหน่งจุดที่อยูข่ องแต่ละบุคคล และมีระบบเตือน
บุคคลในการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง
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รู ปที่ 2.16 การพัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับระบบการขนส่ งของบริ ษทั สี่ สหายขนส่ ง จากัด
จิรวิญญ์ ดีเจริ ญชิ ตพงศ์ ปั ญจ์ปพัชรภร บุญพร้ อม และเพชราวลัย ถิ ระวณัฐพงศ์ (2559) คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ การพัฒนาระบบขนส่ งของบริ ษทั สี่ สหายขนส่ ง
จากัด บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ พัฒนาระบบสามารถจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน ข้อมูลการขนส่ ง
พัส ดุ ให้บ ริ ก ารขนส่ ง พัส ดุ แก่ ลู ก ค้า ติ ดตามสถานการณ์ ข นส่ ง พัส ดุ ยืนยันการขนส่ ง พัส ดุ แสดง
รายงานสรุ ป รายละเอีย ดการให้บริ การ รายงานสรุ ปรายละเอีย ดการสู ญหายของพัส ดุ และ แสดง
รายงานสรุ ปยอดรายรั บที่ ได้จากการขนส่ งพัสดุ โปรแกรมที่ใช้พฒั นา คือ MySQL , Android SDK
และ Eclipse
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั คราทอส จากัด
KRATOS Co.,Ltd.
สถานทีต่ ้งั
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสี ลม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
เบอร์ โทรศัพท์
02-095-3889,02-095-3890
อีเมลล์
contact@kratos.co.th
เว็บไซต์

www.kratos.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั คราทอส จากัด
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3.2 ลักษณะของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั คราทอส จากด ก่อตั้งเพื่อปฏิ บตั ิงาน สนับสนุ น การบริ การตามที่ได้รับมอบหมายจาก
บริ ษ ัท จนเสร็ จ สิ้ น ขบวนการบริ การ รั บ ผิ ด ชอบงานด้า นธุ ร การ เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการขาย ประสานงานด้านการขายกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งปฏิ บตั ิ งานอื่ นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หาร และลู กค้าซัพพลายเออร์ บริ ษทั คราทอส จากัด ได้รับการยอมรับใน
ฐานะบริ ษทั บ่มเพาะธุ รกิจนวัตกรรม และบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั คราทอส จากัด จะให้ความช่วยเหลือ
บริ ษัท ในเครื อผ่ า นเครื อข่ า ยโดยใช้ ป ระสบการณ์ แ ละความสั ม พัน ธ์ สามารถที่ จ ะยกระดับ
ประสบการณ์เหล่านั้นในนามของบริ ษทั ในเครื อ คนและองค์กรจะเป็ นตัวแทนของพันธมิตรทางธุ รกิจ
ที่ เหมาะส าหรั บ ผูป้ ระกอบการที่ ต้องการเริ่ ม ต้น และขยายธุ รกิ จใหม่ บ ริ ษ ทั ในเครื อจะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมของตน
3.3 รู ปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กร บริ ษทั คราทอส จากัด
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่ อ - นามสกุล นางสาวกชกร รอดหลัก
แผนก
ตาแหน่ ง
ลักษณะงาน

IT
UX & UI Master
ปรังปรุ งและออกแบบเว็บไซต์

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่ อ - นามสกุล

นายจิรายุ คาศิริ

แผนก
ตาแหน่ ง
อีเมลล์

IT
Head of R & D
jirayu.k@kratos.co.th

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน


ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์



ตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
วันเวลาในการปฏิบตั ิงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.



3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์คราทอส (แทร็ คกิ้ง) และการทางานของ
บริ ษทั คราทอส จากัด
3.7.2 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ Figma เพื่อนามาออกแบบและปรับปรุ ง
หน้าจอเว็บไซต์ คราทอส (แทร็ คกิ้ง)
3.7.3 รวบรวมข้อมูล และความต้องการของผูใ้ ช้งานโดยปรึ กษากับพนักงานที่ปรึ กษา
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3.7.4 เริ่ มออกแบบและปรับปรุ งเว็บไซต์
การออกแบบและปรับปรุ งหน้าจอระบบติดตามรถขนส่ ง

เว็บไซต์คราทอส (แทร็ คกิ้ง)
แดชบอร์ด
ข้อมูลและสถานะ
ยานยนต์

ติดตาม
โซน

มอนิเตอร์
แสดงผลยานยนต์

รายงาน

ตั้งค่า
ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป

เส้นทาง

ตั้งค่าข้อมูลใน
ระบบ

ระบุตาแหน่ง

ตั้งค่าการแจ้ง
เตือน

อื่น ๆ
แถบสถานะยาน
ยนต์

รู ปที่ 3.3 แผนผังการทางานเว็บไซต์
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หน้าจอเดิม

หน้าจอที่ออกแบบใหม่

รู ปที่ 3.4 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ เว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอเข้าสู่ ระบบ สี สันเว็บไซต์ปัจจุบนั จะใช้สีเขียวเป็ นหลักซึ่ งสี เขียวที่ใช้ปัจจุบนั ไม่สวยงาม ช่อง
กรอก Username และ Password สาหรับ Login สี เขียวที่ใช้เด่นเกินไป และขนาดของช่องเล็กเกินไป
(รู ปด้านซ้าย) ซึ่ งหน้าจอเข้าสู่ ระบบที่ออกแบบใหม่ ออกแบบให้มีสีสันที่สบายตากว่าเดิม โดยแบ่ง
หน้าจอเป็ น2ฝั่งจะเป็ นรู ปภาพสื่ อถึงระบบ ส่ วนอีกฝั่งจะเป็ นฝั่งที่ให้กรอก Username และ Password
สาหรับ Login ออกแบบสี เพิ่มระยะความห่างของปุ่ ม และกล่องข้อความ (รู ปด้านขวา)
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หน้าจอที่ออกแบบใหม่
รู ปที่ 3.5 หน้าจอแดชบอร์ดของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอแดชบอร์ ด เป็ นหน้าจอที่ทางบริ ษทั มอบหมายให้ออกแบบขึ้นมาใหม่เนื่องจากต้องการผลสรุ ป
ที่แสดงผล และเข้าใจง่าย การทางานของหน้าแดชบอร์ ดจะออกแบบโดยใช้ Power BI ซึ่งจะแสดงผล
เป็ นรู ปกราฟต่างๆ แสดงข้อมูลรายละเอียดสถานะ ดับเครื่ อง ติดเครื่ อง จอดติดเครื่ อง ความเร็ วเกิน
กาหนด จากนั้นออกแบบปรับเปลี่ยนไอคอนให้สวยงามยิง่ ขึ้น ซึ่ งต่างจากหน้าจอเว็บไซต์เดิม หน้าจอ
แบบเดิมจะแสดงไอคอนของแต่ละฟังก์ชนั มากจนเกินไป
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หน้าจอเดิม

หน้าจอที่ออกแบบใหม่

รู ปที่ 3.6 หน้าจอติดตามของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอติดตาม ออกแบบให้สามารถสร้างโซนหรื อเป็ นการจากัดบริ เวณของยานยนต์ที่สามารถ
เคลื่ อนที่ได้ สามารถสร้างเส้นทางที่ยานยนต์เคลื่อนที่จากจุดเริ่ มต้นไปยังปลายทาง สามารถระบุชื่อ
สถานที่ และตาแหน่ งที่กาหนดเอง โดยแท็บฝั่ งซ้ายของหน้าติดตามออกแบบให้คน้ หายานยนต์ และ
แสดงข้อมูลรายละเอียดสถานะของยานยนต์คนั นั้นๆ ซึ่งมีฟังก์ชนั และไอคอนมากเกินไป บางฟังก์ชนั
อาจจะไม่จาเป็ นในการใช้ง าน การจัดวางระยะห่ างของไอคอนใกล้กนั เกิ นไป ไอคอนของแต่ ล ะ
ฟังก์ชนั ไม่สื่อความหมายทาให้ยากต่อการใช้งาน (รู ปด้านซ้าย) หน้าติดตามที่ออกแบบใหม่ ฟั งก์ชนั
หลักยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม โดยออกแบบสี ของหน้าเว็บเป็ นสี ขาวเป็ นหลักเพื่อความสบายตา
แก้ไขไอคอนต่าง ๆ ที่ในเว็บเดิมบางไอคอนไม่สื่อความหมาย และปรับปรุ งไอคอนให้สวยงามยิ่งขึ้น
แถบแสดงรายละเอียดยานยนต์ยา้ ยมายังฝั่งขวา ส่ วนแผนที่อยูฝ่ ั่งซ้ายเพราะฟังก์ชนั ต่าง ๆ ที่จาเป็ นของ
หน้าจอติดตามอยูฝ่ ั่งซ้ายเมื่อใช้งานจะได้สะดวกขึ้น (รู ปด้านขวา)
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หน้าจอเดิม

หน้าจอที่ออกแบบใหม่

รู ปที่ 3.7 หน้าจอมอนิเตอร์ ของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอมอนิเตอร์ สามารถแสดงข้อมูล และระบุตาแหน่งของยานยนต์ที่เลือก โดยจะเลือกแสดง
ข้อมู ลบนหน้ามอนิ เตอร์ ได้ต้ งั แต่ 2 , 4 , 6 และ 8 หน้าจอ ซึ่ งข้อมูลยานยนต์ที่แสดงใต้แผนที่แสดง
ข้อมูลติดกันจนเกินไป (รู ปด้านซ้าย) หน้ามอนิ เตอร์ ที่ออกแบบใหม่ ออกแบบสี ของพื้นหลังเว็บไซต์
เป็ นสี ขาวเพื่อความสบายตา และออกแบบแถบแสดงผลข้อมูลใต้แผนที่ให้สวยและมีระเบียบยิ่งขึ้น
(รู ปด้านขวา)
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หน้าจอเดิม

หน้าจอที่ออกแบบใหม่

รู ปที่ 3.8 หน้าจอตั้งค่าของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอตั้งค่าจะสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่ บนั ทึ กไว้ในฐานข้อมู ล ซึ่ งหน้าตั้งค่าแบบเดิ มมี
ฟังก์ชนั ที่ไม่ได้ใช้งานหรื อเกินความจาเป็ นในการใช้งาน ซึ่ งทาให้สิ้นเปลืองพื้นที่แสดงผลบนหน้าจอ
ออกแบบไอคอนไม่สื่อความหมายทาให้เข้าใจได้ยาก จัดวางไอคอนต่าง ๆไม่สวยงาม (รู ปด้านซ้าย)
หน้าตั้งค่าที่ออกแบบใหม่ เปลี่ยนจากภาพไอคอนเป็ นหัวข้อเพื่อให้เข้าใจแต่ละฟั งก์ชนั มากขึ้นเพราะ
ไอคอนอาจจะไม่สื่อความหมายของฟั งก์ชนั นั้น ๆ และนาฟั งก์ชนั ที่ไม่ได้ใช้งานออกเพื่อให้เหลือแต่
ฟังก์ชนั ที่จาเป็ น (รู ปด้านขวา)
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หน้าจอเดิม

หน้าจอที่ออกแบบใหม่

รู ปที่ 3.9 หน้าจอรายงานของเว็บไซต์ติดตามรถ (แทร็ คกิ้ง)
หน้าจอรายงาน สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายงานได้โดยเมื่อเลื อกรายงานจะแสดงป็ อป
อัพเพื่อเลือกทะเบียนรถยนต์ วันที่เริ่ ม วันที่สิ้นสุ ดตามที่ตอ้ งการ จะแสดงข้อมูลของยานยนต์ที่เลือก
และแสดงผลเป็ นตาราง ขั้นตอนในการเข้าถึ งรายงานมีมากเกินไป หัวข้อรายงานและหน้าแสดงผล
รายงานออกแบบไม่ ส วยงาม (รู ปด้านซ้าย) หน้ารายงานที่ ออกแบบใหม่ ออกแบบแบ่ งหมวดหมู่
รายงานของแต่ละหัวข้อรายงานเพื่อให้มีระเบียบ ออกแบบให้สามารถเลือกทะเบียนรถยนต์ วันที่เริ่ ม
วันที่สิ้นสุ ดตามที่ตอ้ งการได้ทนั ที และออกแบบตารางรายงานให้สวยงามยิง่ ขึ้น (รู ปด้านขวา)
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3.7.5 ให้พนักงานที่ปรึ กษา และผูใ้ ช้งานตรวจสอบหน้าจอที่ออกแบบ และปรับปรุ งเว็บไซต์
ให้ตรงตามความต้องการ
3.7.6 แก้ไขหน้าจอในส่ วนที่ผใู ้ ช้งานต้องการเพิ่มเติมหรื อในส่ วนที่ไม่จาเป็ นต่อการใช้งาน
เว็บไซต์
3.7.7 อธิ บายการทางานในแต่ละหน้าจอโดยสร้างเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละหน้าจอ
เพื่อให้ผใู ้ ช้ทราบถึงการทางานของเว็บไซต์ และนาไปพัฒนาต่อ
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ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนิ นงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค.63 ก.ย.63

ต.ค.63

พ.ย.63

1. ศึกษาทฤษฎีการทางาน
2. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม
3. พัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์
4. รวบรวมข้อมูลและความต้องการ
5. วางแผนการทางาน
6. เริ่ มออกแบบและปรับปรุ ง
7. ระบุวธิ ีการใช้งาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
1. ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.1 CPU Intel Core i5 หรื อสู งกว่า
1.2 RAM 8 GB หรื อสู งกว่า
1.3 Graphic Card NVIDIA GeForce GTX 750 Ti หรื อสู งกว่า
1.4 Storage 500 GB หรื อสู งกว่า
2. ฮาร์ ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้
2.1 CPU Intel Core i5 หรื อสู งกว่า
2.2 RAM 4 GB หรื อสู งกว่า
2.3 Graphic Card Nvidia GeForce GT 710 หรื อสู งกว่า
2.4 Storage 500 GB หรื อสู งกว่า

ธ.ค.63
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3.8.2 คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
1. ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1.1 Microsoft Windows 7 หรื อสู งกว่า
1.2 Figma
1.3 Google Chrome
1.4 Internet Explorer
2. ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.1 Microsoft Windows 7 หรื อสู งกว่า
2.2 Google Chrome
2.3 Internet Explorer
2.4 Firefox
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บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการใช้ งาน

1

3

2

4

รู ปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
หน้าจอเข้าสู่ ระบบ ใช้สาหรับการกรอกชื่ อผูใ้ ช้งานระบบ และรหัสผ่านมีข้ นั ตอนดังนี้
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น sdemo เป็ นต้น
2. กรอกรหัสผ่าน เช่น sdemo เป็ นต้น
3. คลิก เพื่อบันทึกรหัสผ่าน
4. คลิก เข้าสู่ ระบบ
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอแดชบอร์ด
หน้าจอแดชบอร์ ดมีฟังชัน่ ดังนี้
1. DashBoard คลิก เพื่อไปหน้าแดชบอร์ด (รู ปที่ 4.2)
2. ติดตาม คลิก เพื่อไปหน้าติดตามยานยนต์ (รู ปที่ 4.4)
3. มอนิเตอร์ คลิก เพื่อไปหน้ามอนิเตอร์ (รู ปที่ 4.39)
4. รายงาน คลิก เพื่อไปหน้ารายงานข้อมูลยานยนต์ (รู ปที่ 4.40)
5. ตั้งค่า คลิก เพื่อไปหน้าตั้งค่าข้อมูลเว็บไซต์ (รู ปที่ 4.42)
6. เปลี่ยนภาษาเว็บไซต์ คลิก เพื่อไปยังหน้าเปลี่ยน (รู ปที่ 4.3)
7. คู่มือการใช้งาน คลิก เพื่อหน้าคู่มือใช้งานเว็บไซต์ (รู ปที่ 4.78)
8. ออกจากระบบ คลิก เพื่อไปยังหน้าออกจากระบบ (รู ปที่ 4.3)
9. ขยายหรื อซ่อนแถบ คลิก เพื่อซ่อนหรื อขยายแถบหัวข้อ
10. หัวข้อผลสรุ ปโดยแสดงเป็ นรู ปกราฟต่างๆ
11. กราฟวงกลมแสดงสถานะการใช้งานยานยนต์ขององค์กรภายใน 1 วัน
12. สถานะติดเครื่ องและจอดอยูก่ บั ที่ 9 คัน
13. สถานะกาลังเคลื่อนที่อยู่ 19 คัน
14. สถานะไม่ได้ใช้งาน 3 คัน

6

7

8
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอเปลี่ยนภาษาและหน้าออกจากระบบ
หน้าหลังจากคลิกเปลี่ยนภาษา และ หน้าหลังจากออกจากระบบ
1. เลือกภาษาที่จะเปลี่ยน
2. ชื่อผูใ้ ช้ที่เข้าสู่ ระบบ
3. ออกจากระบบ คลิก เพื่อออกจากระบบ
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอติดตาม
หน้าจอติดตามมีฟังก์ชนั ดังนี้
1. โซน คลิก เพื่อไปหน้าจัดการโซนโดยมีหน้า สร้างโซน รายชื่อโซนและคัดลอกโซน
ให้เลือก (รู ปที่ 4.6)
2. เส้นทาง คลิก ไปหน้าจัดการเส้นทางโดยมีหน้า สร้างเส้นทางรายชื่อเส้นทางและคัดลอก
เส้นทางให้เลือก (รู ปที่ 4.14)
3. ระบุตาแหน่ง คลิก ไปหน้าระบุตาแหน่งเพื่อระบุชื่อสถานที่และตาแหน่งที่กาหนดเอง
(รู ปที่ 4.21)
4. เมนูอื่น ๆ คลิก ไปหน้าอื่น ๆโดยมีหน้าวัดระยะทางจากตาแหน่งและวัดระยะห่างจาก
(รู ปที่ 4.22)
5. ค้นหากลุ่มยานยนต์ (รู ปที่ 4.5)
6. ค้นหาทะเบียนยานยนต์ (รู ปที่ 4.5)
7. หน้าล่าสุ ดดูรายละเอียดข้อมูลยานยนต์ของแต่ละคันที่คน้ หา (รู ปที่ 4.30)
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8. ย้อนหลัง คลิก เพื่อไปหน้าจะแสดงเส้นทางย้อนหลังของยานยนต์ (รู ปที่ 4.31)
9. แจ้งเตือนความเร็ ว คลิก เพื่อไปหน้าแจ้งเตือนความเร็ วเมื่อมียานยนต์ขบั ความเร็ วเกิน
กาหนด (รู ปที่ 4.32)
10. โชว์รายละเอียดทั้งหมด คลิก เพื่อโชว์รายละเอียดของยานยนต์เพิ่มเติม (รู ปที่ 4.30)
11. รายละเอียดยานยนต์
12. รายละเอียดยานยนต์ หลังจาก คลิก โชว์รายละเอียดทั้งหมด
13. เมื่อคลิกที่รูปยานยนต์ จะโชว์ขอ้ มูลยานยนต์น้ นั ๆ
14. ทะเบียน
15. วันที่และเวลา
16. ชื่อตาแหน่ง
17. กาหนดตาแหน่งบนแผนที่เอง
18. ความเร็ ว
19. น้ ามัน
20. อุณหภูมิ
21. ชื่อและเบอร์โทรผูข้ บั
22. แก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่ คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่ (รู ปที่ 4.33)
23. ติดตาม คลิก เพื่อไปหน้าแผนที่จะแสดงตาแหน่งและข้อมูลของยานยนต์ (รู ปที่ 4.35)
24. สร้างโซน คลิก เพื่อไปหน้าสร้างโซนให้กบั ยานยนต์คนั ที่เลือก (รู ปที่ 4.36)
25. Street View คลิก เพื่อไปหน้า Street View สามารถดูมุมมองถนน (รู ปที่ 4.38)
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอค้นหน้ากลุ่มยานยนต์และหน้าค้นหาทะเบียนยานยนต์
หน้าหลังจาก คลิก ค้นหน้ากลุ่มยานยนต์และ ค้นหาทะเบียนยานยนต์
1. เลือกกลุ่มยานยนต์ที่คน้ หา
2. เลือกทะเบียนยานยนต์ที่คน้ หา
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอโซน
หน้าจอโซนหลังจาก คลิก โซนหน้าติดตาม
1. สร้างโซน คลิก เพื่อไปหน้าสร้างโซน (รู ปที่ 4.7)
2. รายชื่อโซน คลิก เพื่อไปหน้ารายชื่อโซน (รู ปที่ 4.11)
3. คัดลอกโซน คลิก เพื่อไปหน้าคัดลอกโซน (รู ปที่ 4.13)
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รู ปที่ 4.7 หน้าจอสร้างโซน
ขั้นตอนสร้างโซน หลังจาก คลิก สร้างโซน
1. กาหนดยานยนต์ให้โซน คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดยานยนต์ให้โซน (รู ปที่ 4.9)
2. กาหนดวันให้โซน คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดวันให้โซน (รู ปที่ 4.10)
3. เลือกเป็ นแบบรัศมีหรื อแบบ polygon
4. กรอกชื่อโซน เช่น สวนลุมพินี
5. เลือกสี ของโซน เช่น สี น้ าเงิน
6. ช่องกรอกละติจูด
7. ช่องกรอกลองติจูด
8. กาหนดจุดตาแหน่งบนแผนที่เอง
9. ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูดลองติจูดเอง
10. ยกเลิก สร้างโซน
11. วาดเส้น คลิก เพื่อไปหน้าวาดเส้นโซน (รู ปที่ 4.8)
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอวาดเส้นโซน
หน้าจอวาดเส้นโซนหลังจากคลิก วาดเส้น
1. บันทึกโซนที่สร้าง
2. ตั้งค่า จะย้อนกลับไปหน้าสร้างโซน (รู ปที่ 4.7)
3. ย้อนกลับ จะย้อนจุดของตาแหน่งก่อนหน้า
4. เคลียเส้น จะลบเส้นตาแหน่งออกทั้งหมด
5. ยกเลิก จะยกเลิกการสร้างโซน
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รู ปที่ 4.9 หน้าจอกาหนดยานยนต์ให้โซน
ขั้นตอนกาหนดยานยนต์ให้โซน หลังจาก คลิก กาหนดยานยนต์ให้โซน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลิก กาหนดยานยนต์ให้โซน
ค้นหาทะเบียนหรื อเลือกยานยนต์
ค้นหาหรื อเลือกโซนที่ตอ้ งการย้ายยานยนต์
เลือกทะเบียนยานยนต์ที่จะย้าย
คลิก เพื่อย้ายทะเบียนยานยนต์ไปโซนที่เลือกไว้
บันทึก ทะเบียนยานยนต์ที่เลือกไปยังโซน
ยกเลิก กาหนดยานยนต์ให้โซน
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอกาหนดวันให้โซน
ขั้นตอนกาหนดวันให้โซน หลังจาก คลิก กาหนดวันให้โซน
1. คลิก กาหนดวันให้โซน
2. ค้นหาหรื อเลือกโซนที่ตอ้ งการ เช่น สวนลุมพินี
3. เลือกวัน เช่น วันจันทร์
4. เลือกทะเบียนยานยนต์ เช่น ถล-5665 , 2ฒฉ-4255
5. คลิกเพื่อ ย้ายยานยนต์ไปยังวันที่กาหนด
6. ลบ คลิกเพื่อลบทะเบียนยานยนต์
7. บันทึก เพื่อบันทึกยานยนต์ไปยังวันที่กาหนด
8. ยกเลิก กาหนดวันให้โซน
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รู ปที่ 4.11 หน้าจอรายชื่อโซน
เลือกรายชื่อโซนที่ตอ้ งการแก้ไข
1. เลือกรายชื่อที่ตอ้ งการแก้ไขโซน
2. ลบ คลิก เพื่อลบโซนที่เลือก
3. กาหนดยานยนต์ให้โซน คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดยานยนต์ให้โซน (รู ปที่ 4.9)
4. กาหนดวันให้โซน คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดวันให้โซน (รู ปที่ 4.10)
5. แก้ไขโซน คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขโซน (รู ปที่ 4.12)
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอแก้ไขโซน
ขั้นตอนแก้ไขโซนหลังจาก คลิก แก้ไขโซน
1. แก้ไขเป็ นแบบรัศมีหรื อแบบ polygon
2. แก้ไขชื่อโซน
3. แก้ไขสี ของโซน
4. แก้ไขเส้นโซนบนแผนที่โดยสามารถเคลี่ยนย้ายเส้นเพื่อแก้ไขโซน
5. ย้ายตาแหน่งโซนบนแผนที่โดยสามารถย้ายตาแหน่งเพื่อย้ายโซน
6. แก้ไขละติจูด
7. แก้ไขลองติจูด
8. กาหนดจุดตาแหน่งบนแผนที่เอง
9. ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูด ลองติจูดเอง
10. ยกเลิก สร้างโซน
11. บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลโซนที่แก้ไข
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอคัดลอกโซน
ขั้นตอนคัดลอกโซน หลังจาก คลิก คัดลอกโซน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลือกกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการคัดลอก
เลือกกลุ่มยานยนต์ปลายทางที่ตอ้ งการคัดลอกโซนเข้ากลุ่ม
เลือกโซนที่จะคัดลอกเข้ากลุ่มปลายทาง
ย้ายเพื่อคัดลอกโซนของกลุ่มต้นทางไปยังกลุ่มปลายทาง
ลบโซนที่คดั ลอก
ยกเลิกคัดลอกโซน
บันทึกข้อมูลที่คดั ลอกโซน
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอเส้นทาง
หน้าหลังจาก คลิก เส้นทางหน้าติดตาม
1. สร้างเส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้าสร้างเส้นทาง (รู ปที่ 4.15)
2. รายชื่อเส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้ารายชื่อเส้นทาง (รู ปที่ 4.18)
3. คัดลอกเส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้าคัดลอกเส้นทาง (รู ปที่ 4.20)
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รู ปที่ 4.15 หน้าจอสร้างเส้นทาง
ขั้นตอนสร้างเส้นทาง หลังจาก คลิก สร้างเส้นทาง
1. กาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง (รู ปที่ 4.17)
2. กรอกชื่อโซน เช่น สระบุรี
3. เลือกสี ของเส้นทาง เช่น สี ม่วง
4. ช่องกรอกละติจูด
5. ช่องกรอกลองติจูด
6. กาหนดจุดตาแหน่งบนแผนที่เอง
7. ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูด ลองติจูดเอง
8. ยกเลิก สร้างทาง
9. วาดเส้น คลิก เพื่อไปยังหน้าวาดเส้นทาง
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รู ปที่ 4.16 หน้าจอวาดเส้นทาง
ขั้นตอนวาดเส้นทางหลังจาก คลิก วาดเส้น
1. บันทึกเส้นทางที่สร้าง
2. ตั้งค่า จะย้อนกลับไปหน้าสร้างเส้นทาง (รู ปที่ 4.15)
3. ย้อนกลับ จะย้อนจุดของตาแหน่งก่อนหน้า
4. เคลียเส้น จะลบเส้นตาแหน่งออกทั้งหมด
5. ยกเลิก จะยกเลิกการสร้างเส้นทาง
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รู ปที่ 4.17 หน้าจอกาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง
ขั้นตอนกาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง หลังจาก คลิก กาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง
1. คลิก กาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง
2. ค้นหาทะเบียนหรื อเลือกยานยนต์
3. ค้นหาหรื อเลือกเส้นทางที่ตอ้ งการย้ายยานยนต์
4. เลือกทะเบียนยานยนต์ที่จะกาหนด
5. ย้ายทะเบียนยานยนต์ไปยังเส้นทางที่เลือกไว้
6. ยกเลิกกาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง
7. บันทึกข้อมูลยานยนต์ที่กาหนดเส้ทาง
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รู ปที่ 4.18 หน้าจอรายชื่อเส้นทาง
หน้าจอรายชื่อเส้นทางหลังจาก คลิก รายชื่อเส้นทาง
1. เลือกรายชื่อที่ตอ้ งการแก้ไขเส้นทาง เช่น สระบุรี
2. ลบ คลิก เพื่อลบเส้นทางที่เลือก
3. กาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดยานยนต์ให้เส้นทาง (รู ปที่ 4.17 )
4. แก้ไขเส้นทาง คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขเส้นทาง (รู ปที่ 4.19)
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รู ปที่ 4.19 หน้าจอแก้ไขรายชื่อเส้นทาง
ขั้นตอนแก้ไขเส้นทางที่เลือก หลังจาก คลิก แก้ไขเส้นทาง
1. แก้ไขชื่อเส้นทาง เช่น สระบุรี 1/1 เป็ นต้น
2. แก้ไขสี ของเส้นทาง เช่น สี ม่วง เป็ นต้น
3. แก้ไขเส้นทางบนแผนที่โดยสามารถเคลี่ยนย้ายเส้นเพื่อแก้ไขเส้นทาง
4. ย้ายตาแหน่งเส้นทางบนแผนที่โดยสามารถย้ายตาแหน่งเพื่อย้ายเส้นทาง
5. แก้ไขละติจูด
6. แก้ไขลองติจูด
7. กาหนดจุดบนแผนที่เอง
8. ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูด ลองติจูดเอง
9. ยกเลิก การสร้างเส้นทาง
10. บักทึกข้อมูลเส้นทางที่แก้ไข
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รู ปที่ 4.20 หน้าจอคัดลอกเส้นทาง
ขั้นตอนคัดลอกเส้นทาง หลังจาก คลิก คัดลอกเส้นทาง
1. เลือกกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการคัดลอก
2. เลือกกลุ่มยานยนต์ปลายทางที่ตอ้ งการคัดลอกเข้ากลุ่ม
3. เลือกชื่อเส้นทางที่จะคัดลอกเข้ากลุ่มปลายทาง
4. คัดลอกเส้นทางเข้าไปยังกลุ่มปลายทาง
5. ลบเส้นทางที่คดั ลอก
6. ยกเลิก คัดลอกเส้นทาง
7. บันทึกข้อมูลเส้นทางที่คดั ลอก
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รู ปที่ 4.21 หน้าจอระบุตาแหน่ง
ขั้นตอนระบุตาแหน่งหลังจาก คลิก ระบุตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กรอกชื่อตาแหน่ง เช่น บริ ษทั คราทอส จากัด
แสดงบนแผนที่ คลิก เพื่อให้ตาแหน่งที่สร้างแสดงบนแผนที่
เลือกไอคอนระบุตาแหน่ง เช่น สานักงาน เป็ นต้น
กรอกละติจูด
กรอกลองติจูด
ยกเลิก การระบุตาแหน่ง
บันทึกข้อมูลที่ระบุตาแหน่ง
รายชื่อตาแหน่งที่ระบุตาแหน่งไว้แล้ว
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รู ปที่ 4.22 หน้าจออื่นๆ
หน้าจอติดตามหลังจาก คลิก อื่น ๆ
1. วัดระยะทางจากตาแหน่ง (รู ปที่ 4.23)
2. วัดระยะห่างจากตาแหน่ง (รู ปที่ 4.24)
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รู ปที่ 4.23 หน้าจอวัดระยะทางจากตาแหน่ง
ขั้นตอนวัดระยะทางจากตาแหน่ง
1. รวมระยะทางที่คน้ หา
2. ลากเส้นเพื่อค้นหาระยะทางที่ตอ้ งการ
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รู ปที่ 4.24 หน้าจอวัดระยะห่างจากตาแหน่ง
ขั้นตอนวัดระยะห่างจากตาแหน่ง
1. วัดระยะห่างจากตาแหน่ง คลิก เพื่อไปยังหน้าวัดระยะห่างจากตาแหน่ง
2. เลือกประเภทจุดเริ่ มต้นโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนดเอง เช่น
เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
3. เลือกประเภทจุดปลายทางโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนดเอง
เช่น เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
4. ค้นหาหรื อเลือกทะเบียนยานยนต์จุดเริ่ มต้นที่ตอ้ งการวัด
5. ค้นหาหรื อเลือกทะเบียนยานยนต์ปลายทาง
6. เลือกว่าจะวัดระยะแบบเส้นตรงหรื อเส้นถนน
7. ยกเลิก คลิก เพื่อยกเลิกในการค้นหาระยะห่าง
8. ค้นหา คลิก เพื่อแสดงเส้นทางและระยะห่างที่คน้ หา (รู ปที่ 4.25)
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รู ปที่ 4.25 หน้าจอแสดงระยะห่างจากตาแหน่ง
หน้าจอแสดงเส้นทางและระยะห่างหลังจาก คลิก ค้นหาหน้าวัดระยะห่างจากตาแหน่ง
1. แสดงตาแหน่งต้นทางและปลายทาง
2. แสดงระยะทางที่คน้ หา
3. แชร์ คลิก เพื่อแชร์ ตาแหน่งที่คน้ หา
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รู ปที่ 4.26 หน้าจอวัดระยะห่างจากตาแหน่ง(ทั้งหมด)
ขั้นตอนวัดระยะห่างจากตาแหน่งโดยแสดงระยะเป็ นเส้นตรง
1. เลือกประเภทจุดเริ่ มต้นโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนดเอง เช่น
เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
2. เลือกประเภทจุดปลายทางโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนดเอง
เช่น เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
3. เลือกทะเบียนยานยนต์จุดเริ่ มต้น เช่น เลือก 9กฬ-7531 เป็ นต้น
4. เลือกทะเบียนยานยนต์ปลายทาง เช่น เลือกทั้งหมด (จะแสดงเส้นทางมากสุ ด 5 เส้นทาง)
เป็ นต้น
5. เลือกว่าจะวัดระยะแบบเส้นตรงหรื อเส้นถนน
6. ยกเลิก คลิก เพื่อยกเลิกในการค้นหาระยะห่าง
7. ค้นหา คลิก เพื่อแสดงเส้นทางและระยะห่างที่คน้ หา (รู ปที่ 4.27)
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รู ปที่ 4.27 หน้าจอแสดงระยะห่างจากตาแหน่ง(ทั้งหมด)
หน้าจอแสดงเส้นทางวัดระยะห่างจากตาแหน่งหลังจาก คลิก ค้นหา
1. แสดงตาแหน่งต้นทางและปลายทาง
2. แสดงระยะทางที่คน้ หา
3. แชร์ คลิก เพื่อแชร์ ตาแหน่งที่คน้ หา
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รู ปที่ 4.28 หน้าจอวัดระยะห่างจากตาแหน่ง(ระยะทางเส้นถนน)
ขั้นตอนวัดระยะห่างจากตาแหน่งโดยจะแสดงเป็ นเส้นทางบนถนน
1. เลือกประเภทจุดเริ่ มต้นโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนดเอง
เช่น เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
2. เลือกประเภทจุดปลายทางโดยมี 4 ประเภทให้เลือก ยานยนต์ โซน มาร์ คเกอร์ กาหนด
เอง เช่น เลือกยานยนต์ เป็ นต้น
3. เลือกทะเบียนยานยนต์จุดเริ่ มต้น เช่น เลือก 9กฬ-7531 เป็ นต้น
4. เลือกทะเบียนยานยนต์ปลายทาง เช่น เลือก 9กฬ-7531 เป็ นต้น
5. เลือกว่าจะวัดระยะแบบเส้นตรงหรื อเส้นถนน (จะแสดงเส้นทางที่ใกล้ที่สุด 3 เส้นทาง)
6. ยกเลิก คลิก เพื่อยกเลิกในการค้นหาระยะห่าง
7. ค้นหา คลิก เพื่อแสดงเส้นทางและระยะห่างที่คน้ หา (รู ปที่ 4.29)
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รู ปที่ 4.29 หน้าจอแสดงระยะห่างจากตาแหน่ง(ระยะทางเส้นถนน)
หน้าจอแสดงระยะห่างจากตาแหน่งหลังจาก คลิก ค้นหา
1. แสดงตาแหน่งต้นทางและปลายทาง
2. แสดงระยะทางที่คน้ หา
3. แชร์ คลิก เพื่อแชร์ ตาแหน่งที่คน้ หา
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รู ปที่ 4.30 หน้าจอแถบล่าสุ ด
หน้าจอแถบล่าสุ ดหลังจาก คลิก ล่าสุ ด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เมื่อคลิกโชว์รายละเอียดทั้งหมดจะโชว์ขอ้ มูลเพิ่มเติมของยานยนต์ท้ งั หมด
ทะเบียน
วันที่และเวลา
เมื่อคลิกโชว์รายละเอียดจะโชว์ขอ้ มูลเพิ่มเติมของยานยนต์ที่เลือก
ตาแหน่งปั จจุบนั
ระยะทางสะสม
ความเร็ วขณะเคลื่อนที่
ปริ มาณน้ ามัน
อุณหภูมิยานยนต์
จานวนครั้งที่ความเร็ วยานยนต์เกินกาหนด
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11. ความเร็ วที่เกินกาหนด
12. ชื่อผูข้ บั และรหัสกล่องGPS
13. เบอร์โทรและรุ่ นยานยนต์
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รู ปที่ 4.31 หน้าจอแถบย้อนหลังยานยนต์
ขั้นตอนแสดงเส้นทางย้อนหลัง หลังจาก คลิก ย้อนหลังหน้าติดตาม คลิกแถบย้อนหลัง
1. เลือกทะเบียนยานยนต์
2. เลือกเส้นทาง
3. เลือกวันที่เริ่ ม
4. เลือกวันที่สิ้นสุ ด
5. เลือกเวลาที่เริ่ ม
6. เลือกเวลาที่สิ้นสุ ด
7. ตกลง คลิก เพื่อดูขอ้ มูลยานยนต์ยอ้ นหลังจะแสดงตามข้อถัดไป
8. บันทึกเส้นทาง จะบันทึกเส้นทางย้อนหลัง
9. ดูเส้นทางรถวิง่ จะแสดงการเคลื่อนที่ของยานยนต์บนแผนที่
10. Export ข้อมูลยานยนต์ยอ้ นหลัง เป็ นรายงาน
11. คลิก เพื่อแสดงการเคลื่อนที่ยานยนต์บนแผนที่

16
17
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คลิก เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ยานยนต์บนแผนที่
เลือกความในการเคลื่อนที่ เช่น ช้าเท่ากับความเร็ ว 40% เป็ นต้น
ทะเบียน
เวลาของยานยนต์
ความเร็ วเคลื่อนที่
ตาแหน่งยานยนต์
ปริ มาณน้ ามัน
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รู ปที่ 4.32 หน้าจอแถบแจ้งเตือน
หน้าจอแจ้งเตือนหลังจาก คลิก แจ้งเตือนหน้าติดตาม
1.
2.
3.
4.

ทะเบียนยานยนต์
ความเร็ วที่เกินกาหนด
ตาแหน่งยานยนต์
วันที่และเวลาของยานยนต์ที่ความเร็ วเกินกาหนด
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รู ปที่ 4.33 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่
ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่หลังจาก คลิก ไอคอนยานยนต์
1. เลือกชื่อผูข้ บั
2. เพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่ คลิกเพื่อไปยังหน้าเพิ่มชื่อผูข้ บั ขี่ (รู ปที่ 4.34)
3. กรอกเบอร์ โทรศัพท์
4. ยกเลิกแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่
5. บันทึกข้อมูลผูข้ บั ขี่

66

1

2

3

4
6

5

รู ปที่ 4.34 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่ หลังจากคลิก เพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรอกชื่อผูข้ บั ขี่
กรอกนามสกุลผูข้ บั ขี่
กรอกเบอร์ โทร
กรอกเลขใบขับขี่
ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
บันทึกข้อมูลผูข้ บั ขี่ที่เพิ่มใหม่
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รู ปที่ 4.35 หน้าจอติดตาม
หน้าจอติดตามหลังจาก คลิก ติดตามที่ไอคอนยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทะเบียนและสถานะ
วันที่และเวลา
ตาแหน่งปั จจุบนั
ความเร็ วเคลื่อนที่
ปริ มาณน้ ามัน
อุณหภูมิ
เลิกติดตาม คลิก เพื่อยกเลิกติดตาม
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รู ปที่ 4.36 หน้าจอสร้างโซน (แบบ รัศมี)
ขั้นตอนสร้างโซน หลังจาก คลิก สร้างโซนที่ไอคอนยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เลือกเป็ นแบบรัศมี ต้องกรอกขนาดและหน่วย
เลือกสี ของโซน เช่น สี แดง เป็ นต้น
กาหนดโซนให้ยานยนต์ที่ตอ้ งการ
กรอกชื่อโซน เช่น ร้อยเอ็ด เป็ นต้น
กรอกละติจูด
กรอกลองติจูด
กาหนดจุดตาแหน่งบนแผนที่เอง
ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูด ลองติจูดเอง
กรอกขนาดรัศมี เช่น 500 เป็ นต้น
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10. เลือกหน่วยของรัศมี เช่น เมตร เป็ นต้น
11. ยกเลิก การสร้างโซน
12. วาดเส้น คลิก เพื่อไปหน้าวาดเส้นโซน (รู ปที่ 4.8)
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รู ปที่ 4.37 หน้าจอสร้างโซน (แบบ polygon)
ขั้นตอนสร้างโซน หลังจาก คลิก สร้างโซนที่ไอคอนยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เลือกเป็ นแบบ polygon ไม่ตอ้ งกรอกขนาดและหน่วย
เลือกสี ของโซน เช่น สี ฟ้า เป็ นต้น
กาหนดโซนให้ยานยนต์ที่ตอ้ งการ
กรอกชื่อโซน เช่น สวนลุมพินี เป็ นต้น
กรอกละติจูด
กรอกลองติจูด
กาหนดจุดตาแหน่งบนแผนที่เอง
ใส่ พิกดั คลิก เพื่อกรอกละติจูด ลองติจูดเอง
ยกเลิก การสร้างโซน
วาดเส้น คลิก เพื่อไปหน้าวาดเส้นโซน (รู ปที่ 4.8)
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รู ปที่ 4.38 หน้าจอ Street View
หน้าจอหลังจากคลิกปุ่ ม Street View จะแสดงมุมมองเส้นทางบนถนน
1. ยกเลิกมุมมอง Street View
2. เคลื่อนที่ไปยังมุมมองด้านหน้า
3. เคลื่อนที่กลับไปยังมุมมองด้านหลัง
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รู ปที่ 4.39 หน้าจอมอนิเตอร์
หน้าจอมอนิเตอร์ หลังจาก คลิก มอนิเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลือกโหมดแสดงผล เช่น โหมดติดตาม
เลือกจานวนหน้าจอที่แสดงผล เช่น มอนิเตอร์ 4 จอ เป็ นต้น
เลือกทะเบียนยานยนต์ที่ตอ้ งการติดตามบนหน้ามอนิเตอร์
ทะเบียนยานยนต์
ตาแหน่งยานยนต์
ความเร็ วเคลื่อนที่
เหตุการณ์ของยานยนต์ในขณะนั้น
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รู ปที่ 4.40 หน้าจอรายงาน
หน้าจอรายงาน หลังจาก คลิก รายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

หัวข้อรายงานต่างๆ
เลือกทะเบียนยานยนต์เพื่อดูรายงาน
เลือกวันที่เริ่ มเพื่อดูรายงาน
เลือกวันที่สิ้นสุ ดเพื่อดูรายงาน
ค้นหา คลิก เพื่อค้นหารายงานที่เลือก
ส่ งออก คลิก เพื่อไปยังหน้าเลือกส่ งออกรายงาน (รู ปที่ 4.41)
คอลัมน์แสดงทะเบียนยานยนต์
คอลัมน์แสดงวันที่และเวลา
คอลัมน์แสดงสถานที่ตาแหน่งยานยนต์
คอลัมน์แสดงความเร็ วยานยนต์
คลิก เพื่อเลือกดูรายงานหน้าอื่น
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รู ปที่ 4.41 หน้าจอส่ งออกรายงาน
ขั้นตอนส่ งออกรายงานหลังจาก คลิก ส่ งออก
1.
2.
3.
4.

เลือกรู ปแบบรายงาน
เลือกรู ปแบบไฟล์ที่บนั ทึก เช่น Excel PDF เป็ นต้น
ยกเลิกการส่ งออกรายงาน
ส่ งออก คลิก เพื่อส่ งออกรายงาน
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รู ปที่ 4.42 หน้าจอตั้งค่ากาหนดยานยนต์ให้โซน
ขั้นตอนตั้งค่ากาหนดยานยนต์ให้โซนหลังจาก คลิก หัวข้อกาหนดยานยนต์ให้โซน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
กาหนดยานยนต์ให้โซน คลิก เพื่อไปหน้ากาหนดยานยนต์ให้โซนดังรู ปด้านบน
ค้นหาทะเบียนหรื อเลือกยานยนต์
ค้นหาหรื อเลือกโซนที่ตอ้ งการย้ายยานยนต์
เลือกทะเบียนยานยนต์ที่จะย้าย
คลิก เพื่อย้ายทะเบียนยานยนต์ไปโซนที่เลือกไว้
ลบยานยนต์ที่เลือก
ยกเลิก กาหนดยานยนต์ให้โซน
บันทึก ทะเบียนยานยนต์ที่เลือกไปยังโซน
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รู ปที่ 4.43 หน้าจอตั้งค่ากาหนดวันให้โซน
ขั้นตอนตั้งค่ากาหนดวันให้โซนหลังจาก คลิก หัวข้อกาหนดวันให้โซน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
กาหนดวันให้โซน คลิก เพื่อไปหน้ากาหนดวันให้โซนดังรู ปด้านบน
ค้นหาหรื อเลือกโซนที่ตอ้ งการ เช่น สวนลุมพินี เป็ นต้น
เลือกวัน เช่น วันจันทร์ เป็ นต้น
เลือกทะเบียนยานยนต์ เช่น ถล-5665 , 2ฒฉ-4255 เป็ นต้น
คลิกเพื่อ ย้ายยานยนต์ไปยังวันที่กาหนด
ลบยานยนต์ที่เลือก
ยกเลิก กาหนดวันให้โซน
บันทึก เพื่อบันทึกยานยนต์ไปยังวันที่กาหนด

9
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รู ปที่ 4.44 หน้าจอตั้งค่าคัดลอกโซน
ขั้นตอนตั้งค่าคัดลอกโซนหลังจาก คลิก หัวข้อคัดลอกโซน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
คัดลอกโซน คลิก เพื่อไปหน้าคัดลอกโซนดังรู ปด้านบน
เลือกกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการคัดลอก
เลือกกลุ่มยานยนต์ปลายทางที่ตอ้ งการคัดลอกโซนเข้ากลุ่ม
เลือกโซนที่จะคัดลอกเข้ากลุ่มปลายทาง
คัดลอกโซนของกลุ่มต้นทางไปยังกลุ่มปลายทาง
ลบโซนที่คดั ลอก
ยกเลิกคัดลอกโซน
บันทึกข้อมูลที่คดั ลอกโซน

9
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รู ปที่ 4.45 หน้าจอตั้งค่ากาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทาง
ขั้นตอนตั้งค่ากาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทางหลังจาก คลิก หัวข้อกาหนดยานยนต์ให้กบั
เส้นทาง
1. ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
2. กาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทาง คลิก เพื่อไปหน้ากาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทางดังรู ป
ด้านบน
3. เลือกยานยนต์ที่ตอ้ งการคัดลอก
4. เลือกเส้นทางที่ตอ้ งการกาหนด
5. เลือกยานยนต์ที่จะเพิม่ เข้ากลุ่มเส้นทาง
6. เพิ่มยานยนต์ให้กบั เส้นทาง
7. ลบยานยนต์ที่กาหนด
8. ยกเลิกกาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทาง
9. บันทึกข้อมูลที่กาหนดยานยนต์ให้กบั เส้นทาง
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รู ปที่ 4.46 หน้าจอตั้งค่าคัดลอกเส้นทาง
ขั้นตอนตั้งค่าคัดลอกเส้นทางหลังจาก คลิก หัวข้อคัดลอกเส้นทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าข้อมูลทัว่ ไป คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
คัดลอกเส้นทางคลิก เพื่อไปหน้าคัดลอกเส้นทางดังรู ปด้านบน
เลือกกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการคัดลอก
เลือกกลุ่มยานยนต์ปลายทางที่ตอ้ งการคัดลอกเข้ากลุ่ม
เลือกชื่อเส้นทางที่จะคัดลอกเข้ากลุ่มปลายทาง
คัดลอกเส้นทางเข้าไปยังกลุ่มปลายทาง
ลบเส้นทางที่คดั ลอก
ยกเลิก คัดลอกเส้นทาง
บันทึกข้อมูลเส้นทางที่คดั ลอก
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รู ปที่ 4.47 หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์หลังจาก คลิก หัวข้อแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
แก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์คลิก เพื่อไปหน้าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์ดงั รู ปด้านบน
ค้นหากลุ่มยานยนต์
เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลกลุ่มยานยนต์ (รู ปที่ 4.48)
แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์ (รู ปที่ 4.49)
ลบ คลิก เพื่อไปยังหน้าลบข้อมูลกลุ่มยานยนต์ (รู ปที่ 4.50)
รายชื่อกลุ่มยานยนต์
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รู ปที่ 4.48 หน้าจอเพิ่มข้อมูลกลุ่มยานยนต์
ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลกลุ่มยานยนต์ หลังจาก คลิก เพิ่มหน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
1.
2.
3.
4.

เพิม่ คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูลกลุ่มยานยนต์
กรอกชื่อกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการเพิ่ม
ยกเลิกการเพิม่ ข้อมูลกลุ่มยานยนต์
สร้าง คลิกเพื่อสร้างข้อมูลกลุ่มยานยนต์
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รู ปที่ 4.49 หน้าจอแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์ หลังจาก คลิก แก้ไขหน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
1.
2.
3.
4.

แก้ไข คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
กรอกชื่อกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการแก้ไข
ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
แก้ไข คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
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รู ปที่ 4.50 หน้าจอลบข้อมูลกลุ่มยานยนต์
ขั้นตอนลบข้อมูลกลุ่มยานยนต์ หลังจาก คลิก ลบ หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลกลุ่มยานยนต์
1.
2.
3.
4.

ลบ คลิกเพื่อลบข้อมูลกลุ่มยานยนต์
เลือกชื่อกลุ่มยานยนต์ที่ตอ้ งการลบ
ยกเลิกการลบกลุ่มยานยนต์
ตกลง คลิกเพื่อยืนยันการลบชื่อกลุ่มยานยนต์
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รู ปที่ 4.51 หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลยานยนต์
หน้าจอแก้ไขข้อมูลยานยนต์หลังจาก คลิก หัวข้อแก้ไขข้อมูลยานยนต์
1. ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
2. แก้ไขข้อมูลยานยนต์คลิก เพื่อไปหน้าแก้ไขข้อมูลยานยนต์ดงั รู ปด้านบน
3. ค้นหาชื่อกลุ่มยานยนต์
4. ค้นหายานยนต์ คลิก เพื่อค้นหายานยนต์ (รู ปที่ 4.52)
5. รายชื่อกลุ่มยานยนต์
6. ค้นหาข้อมูลกลุ่มยานยนต์
7. Swapping คลิก เพื่อเปลี่ยนรหัสยานยนต์ (รู ปที่ 4.53)
8. ลบ คลิก เพื่อไปยังหน้าลบข้อมูลยานยนต์ (รู ปที่ 4.55)
9. แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลยานยนต์ (รู ปที่ 4.56)
10. เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลยานยนต์ (รู ปที่ 4.57)
11. คัดลอก คลิก เพื่อคัดลอกข้อมูลยานยนต์จากกลุ่มต้นทางไปยังกลุ่มปลายทาง
12. ย้าย คลิก เพื่อย้ายข้อมูลยานยนต์จากกลุ่มต้นทางไปยังกลุ่มปลายทางที่ตอ้ งการย้าย
13. ค้นหาชื่อกลุ่มยานยนต์ปลายทาง
14. คอลัมน์รหัสยานยนต์
15. คอลัมน์ทะเบียนยานยนต์
16. คอลัมน์รุ่นยานยนต์
17. คอลัมน์ชื่อผูข้ บั
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รู ปที่ 4.52 หน้าจอค้นหายานยนต์
หน้าจอหลังจาก คลิกค้นหายานยนต์
1. ค้นหายานยนต์โดยสามารถใช้ ชื่อกลุ่ม รหัสยานยนต์หรื อทะเบียนยานยนต์เพื่อค้นหา
2. ข้อมูลยานยนต์ คลิกเพื่อแสดงข้อมูลไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลยานยนต์ (รู ปที่ 4.51)
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1

รู ปที่ 4.53 หน้าจอ Swapping
หน้าจอหลังจาก คลิก Swapping เพื่อดูขอ้ มูล
1. ต่อไป คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขรหัสยานยนต์ (รู ปที่ 4.54)
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รู ปที่ 4.54 หน้าจอ แก้ไขรหัสยานยนต์
หน้าจอ แก้ไขข้อมูลรหัสยานยนต์ หลังจาก คลิก ต่อไป
1. รหัสยานยนต์
2. ทะเบียนยานยนต์
3. หมายเลขตัวถัง
4. ชื่อรถ
5. ความเร็ วสู งสุ ดยานยนต์
6. เลือกประเภทยานยนต์
7. วันติดตั้ง
8. อัตราการสิ้ นเปลืองกิโลเมตร
9. คลิกเพื่ออนุญาตให้เลือกประเภทการ์ด
10. เลือกประเภทการ์ด

31
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

เลือกเพื่อส่ งข้อมูลไปยังกรมขนส่ ง
เลือกเพื่อส่ งข้อมูลไปยังกรมขนส่ งที่เกี่ยวข้องกับ SCG
หน้าตั้งค่าน้ ามันที่ต้ งั ค่าไว้
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
เลือกสถานะน้ ามันยานยนต์
คลิกยืนยันแก้ไขรหัสยานยนต์
เลือกจังหวัด
เลือกรุ่ นยานยนต์
กรอกระยะทาง
เวลาจอดติดดับ (นาที)
วันหมดอายุ (พรบ)
วันยกเลิก
อัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุญาติให้เลือกชื่อผูข้ บั
เลือกชื่อผูข้ บั
คลิก เพื่ออนุ ญาติส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
กรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
ยกเลิก แก้ไขข้อมูลยานยนต์
บันทึก คลิกเพื่อบันทึกข้อมูลยานยนต์
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รู ปที่ 4.55 หน้าจอลบทะเบียนยานยนต์
ขั้นตอนลบทะเบียนยานยนต์ หลังจาก คลิก ลบ หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทะเบียนยานยนต์
ดูขอ้ มูลยานยนต์เพิ่มเติม
โซนของทะเบียนที่เลือก
เส้นทางของทะเบียนที่เลือก
มาร์คเกอร์ของทะเบียนที่เลือก
ยกเลิกการลบทะเบียนยานยนต์
ยืนยันการลบทะเบียนยานยนต์
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รู ปที่ 4.56 หน้าจอแก้ไขข้อมูลยานยนต์
ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลยานยนต์ หลังจาก คลิก แก้ไข หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลยานยนต์โดยไม่
สามารถแก้ไขรหัสยานยนต์และชื่อผูข้ บั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รหัสยานยนต์
ทะเบียนยานยนต์
หมายเลขตัวถัง
ชื่อรถ
ความเร็ วสู งสุ ดยานยนต์
เลือกประเภทยานยนต์
วันติดตั้ง
อัตราการสิ้ นเปลืองกิโลเมตร
คลิกเพื่ออนุญาตให้เลือกประเภทการ์ด
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30.

เลือกประเภทการ์ด
หน้าตั้งค่าน้ ามันที่ต้ งั ค่าไว้
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
กรอกค่าไฟของความดันน้ ามันเต็มถัง
เลือกสถานะน้ ามันยานยนต์
เลือกข้อมูลที่จะส่ งไปยังกรมขนส่ ง
เลือกจังหวัด
เลือกรุ่ นยานยนต์
กรอกระยะทาง
เวลาจอดติดดับ (นาที)
วันหมดอายุ (พรบ)
วันยกเลิก
อัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุญาติให้เลือกชื่อผูข้ บั
เลือกชื่อผูข้ บั
กรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
กรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
ยกเลิก แก้ไขข้อมูลยานยนต์
แก้ไข คลิกเพื่อบันทึกข้อมูลยานยนต์
อัพเดท คลิก เพื่อบันทึกข้อมูลที่จะส่ งไปยังกรมขนส่ ง

92

1
17

2
3

18

4

19

5

20

7

21

6
8

22

9

23

10
24

11
12

25

13

26
14

27

15
28
16

29

30

รู ปที่ 4.57 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลยานยนต์
ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลยานยนต์ หลังจาก คลิก แก้ไข หน้าจอตั้งค่าแก้ไขข้อมูลยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รหัสยานยนต์
ทะเบียนยานยนต์
หมายเลขตัวถัง
ชื่อรถ
ความเร็ วสู งสุ ดยานยนต์
เลือกประเภทยานยนต์
วันหมดอายุ (พรบ.)
อัตราการสิ้ นเปลืองกิโลเมตร
คลิกเพื่ออนุญาตให้เลือกประเภทการ์ด
เลือกประเภทการ์ด
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เลือกเพื่อส่ งข้อมูลไปยังกรมขนส่ ง
เลือกเพื่อส่ งข้อมูลไปยังกรมขนส่ งที่เกี่ยวข้องกับ SCG
หน้าตั้งค่าน้ ามันที่ต้ งั ค่าไว้
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุ ญาติกรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
เลือกสถานะน้ ามันยานยนต์
เลือกจังหวัด
เลือกรุ่ นยานยนต์
กรอกระยะทาง
เวลาจอดติดดับ (นาที)
วันติดตั้ง
อัตราการสิ้ นเปลืองน้ ามัน
คลิกเพื่ออนุญาติให้เลือกชื่อผูข้ บั
เลือกชื่อผูข้ บั
คลิก เพื่ออนุ ญาติส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรอกค่าไฟสู งสุ ดของความดันน้ ามัน
กรอกค่าไฟต่าสุ ดของความดันน้ ามัน
กรอกค่าไฟของความดันน้ ามันเต็มถัง
ยกเลิก แก้ไขข้อมูลยานยนต์
บันทึก คลิกเพื่อบันทึกข้อมูลยานยนต์
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รู ปที่ 4.58 หน้าจอตั้งค่ารุ่ นยานยนต์
หน้าจอตั้งค่ารุ่ นยานยนต์หลังจาก คลิก หัวข้อรุ่ นยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
รุ่ นยานยนต์คลิก เพื่อไปหน้ารุ่ นยานยนต์ดงั รู ปด้านบน
ค้นหารุ่ นยานยนต์
เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มรุ่ นยานยนต์ (รู ปที่ 4.59)
แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขรุ่ นยานยนต์ (รู ปที่ 4.60)
ลบ คลิก เพื่อไปยังหน้าลบรุ่ นยานยนต์ (รู ปที่ 4.61)
คอลัมน์รหัส
คอลัมน์ยหี่ อ้ ยานยนต์
คอลัมน์รุ่นยานยนต์
คอลัมน์ประเภทยานยนต์
คอลัมน์จานวนยานยนต์ (คัน)
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รู ปที่ 4.59 หน้าจอเพิ่มรุ่ นยานยนต์
ขั้นตอนเพิม่ รุ่ นยานยนต์ หลังจาก คลิก เพิม่ หน้าจอตั้งค่ารุ่ นยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.

เลือกยีห่ อ้ ยานยนต์ เช่น TOYOTA เป็ นต้น
กรอกชื่อรุ่ นยานยนต์ เช่น Herrier เป็ นต้น
เลือกประเภทยานยนต์ เช่น sedan เป็ นต้น
ยกเลิกการเพิ่มรุ่ นยานยนต์
บันทึกเพื่อเพิ่มรุ่ นยานยนต์
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รู ปที่ 4.60 หน้าจอแก้ไขรุ่ นยานยนต์
ขั้นตอนแก้ไขรุ่ นยานยนต์ หลังจาก คลิก แก้ไขหน้าจอตั้งค่ารุ่ นยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.

เลือกยีห่ อ้ ยานยนต์ที่ตอ้ งการแก้ไข เช่น TOYOTA เป็ นต้น
กรอกชื่อรุ่ นยานยนต์ที่ตอ้ งการแก้ไข เช่น Herrier เป็ นต้น
เลือกประเภทยานยนต์ที่ตอ้ งการแก้ไข เช่น sedan เป็ นต้น
ยกเลิกการแก้ไขรุ่ นยานยนต์
บันทึกเพื่อแก้ไขรุ่ นยานยนต์
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รู ปที่ 4.61 หน้าจอลบรุ่ นยานยนต์
ขั้นตอนลบรุ่ นยานยนต์ หลังจาก คลิก ลบหน้าจอตั้งค่ารุ่ นยานยนต์
1. เลือกรุ่ นยานยนต์ที่ตอ้ งการลบ
2. ลบ คลิก เพื่อลบรุ่ นยานยนต์
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รู ปที่ 4.62 หน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูใ้ ช้งาน
หน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูใ้ ช้งานหลังจาก คลิก หัวข้อ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
ข้อมูลผูใ้ ช้งานคลิก เพื่อไปหน้าข้อมูลผูใ้ ช้งานดังรู ปด้านบน
ค้นหาชื่อผูใ้ ช้งาน
เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งาน (รู ปที่ 4.63)
แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน (รู ปที่ 4.64)
ลบ คลิก เพื่อไปยังหน้าลบข้อมูลผูใ้ ช้งาน (รู ปที่ 4.65)
คอลัมน์ชื่อผูใ้ ช้
คอลัมน์เบอร์ โทรผูใ้ ช้
คอลัมน์ประเภทผูใ้ ช้
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รู ปที่ 4.63 หน้าจอเพิม่ ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งาน หลังจาก คลิก เพิ่มหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูใ้ ช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รหัสผูใ้ ช้งานระบบจะสร้างให้เอง
กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น กชกร เป็ นต้น
กรอกนามสกุลผูใ้ ช้งาน เช่น รอดหลัก เป็ นต้น
กรอกเบอร์ โทรผูใ้ ช้งาน เช่น 0830001212 เป็ นต้น
กรอกอีเมล์ผใู ้ ช้งาน เช่น kodchakorn@k-trak.com เป็ นต้น
กรอกที่อยู่ เช่น Nonthaburi เป็ นต้น
เลือก ProfileID เช่น K-trak Sales Demo(Customer) เป็ นต้น
กรอกชื่อการเข้าระบบ เช่น kodchakorn01 เป็ นต้น
กรอกรหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งาน
สร้าง คลิก เพื่อเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.64 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน หลังจาก คลิก แก้ไขหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูใ้ ช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รหัสผูใ้ ช้งานไม่สามารถแก้ไขได้
แก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น จุฑามาศ เป็ นต้น
แก้ไขนามสกุลผูใ้ ช้งาน เช่น อับดุลเลาะ เป็ นต้น
แก้ไขเบอร์โทรผูใ้ ช้งาน เช่น 0923456789 เป็ นต้น
แก้ไขอีเมล์ผใู ้ ช้งาน เช่น jutamas@k-trak.com เป็ นต้น
แก้ไขที่อยู่ เช่น Office เป็ นต้น
คลิก เพื่อแก้ไข ProfileID เป็ นต้น
แก้ไข ProfileID เช่น K-trak Sales Demo(Customer) เป็ นต้น
คลิก เพื่อตั้งค่าการเข้าระบบใหม่
แก้ไขชื่อการเข้าระบบ เช่น jutamasS1 เป็ นต้น
กรอกรหัสผ่าน
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12. ยืนยันรหัสผ่าน
13. ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน
14. แก้ไขคลิก เพื่อแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.65 หน้าจอลบข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนลบข้อมูลผูใ้ ช้งานหลังจาก คลิก ลบหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูใ้ ช้งาน
1. เลือกข้อมูลผูใ้ ช้งานที่ตอ้ งการลบ
2. ลบ คลิก เพื่อลบข้อมูลผูใ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.66 หน้าจอตั้งค่ากาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน
หน้าจอตั้งค่ากาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานหลังจาก คลิก หัวข้อกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
กาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานคลิก เพื่อไปหน้ากาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานดังรู ปด้านบน
เลือกผูใ้ ช้งาน เช่น User-pst เป็ นต้น
เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มชื่อผูใ้ ช้งาน (รู ปที่ 4.67)
แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน (รู ปที่ 4.68)
ลบชื่อผูใ้ ช้งานที่เลือก
เลือกกาหนดสิ ทธิ์ ฟังก์ชนั ในการเข้าถึง
เลือกกาหนดสิ ทธิ์ ยานยนต์ในการเข้าถึง
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รู ปที่ 4.67 หน้าจอเพิ่มชื่อผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนเพิ่มชื่ อผูใ้ ช้งาน หลังจาก คลิก เพิ่มหน้าจอตั้งค่าชื่ อผูใ้ ช้งาน
1. กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น User-Kaew เป็ นต้น
2. ยกเลิกการเพิ่มชื่อผูใ้ ช้งาน
3. บันทึก คลิก เพื่อบันทึกชื่อผูใ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.68 หน้าจอแก้ไขชื่ อผูใ้ ช้งาน
ขั้นตอนแก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน หลังจาก คลิก แก้ไขหน้าจอตั้งค่าชื่อผูใ้ ช้งาน
1. แก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น User-pst เป็ นต้น
2. ยกเลิกการแก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน
3. แก้ไข คลิก เพื่อแก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.69 หน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูข้ บั ขี่
หน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูข้ บั ขี่หลังจาก คลิก หัวข้อ ข้อมูลผูข้ บั ขี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
ข้อมูลผูข้ บั ขี่คลิก เพื่อไปข้อมูลผูข้ บั ขี่ดงั รู ปด้านบน
ค้นหาข้อมูลผูข้ บั ขี่
เพิ่ม คลิก เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่ (รู ปที่ 4.70)
แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่ (รู ปที่ 4.71)
ลบ คลิก เพื่อไปยังหน้าลบข้อมูลผูข้ บั ขี่ (รู ปที่ 4.72)
คอลัมน์รหัสกลุ่มยานยนต์
คอลัมน์รหัสยานยนต์
คอลัมน์ชื่อผูข้ บั ขี่
คอลัมน์อีเมล์ผขู ้ บั ขี่
คอลัมน์เบอร์ โทรผูข้ บั ขี่
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รู ปที่ 4.70 หน้าจอเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
ขั้นตอนเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่หลังจาก คลิก เพิ่มหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูข้ บั ขี่
1. รหัสผูใ้ ช้งานระบบจะสร้างให้เอง
2. กรอกเลขบัตรประชาชน เช่น 1-1111-0000-11-2 เป็ นต้น
3. กรอกเลขใบขับขี่ เช่น 01234567 เป็ นต้น
4. กรอกวันที่และเวลาหมดอายุของบัตรประชาชน เช่น 26-12-2558/08:00:30 เป็ นต้น
5. กรอกชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น กชกร เป็ นต้น
6. กรอกนามสกุลผูใ้ ช้งาน เช่น รอดหลัก เป็ นต้น
7. กรอกหมายเลขพนักงาน เช่น 12345678 เป็ นต้น
8. กรอกเบอร์ โทรผูใ้ ช้งาน เช่น 0830001212 เป็ นต้น
9. กรอกอีเมล์ผใู ้ ช้งาน เช่น kodchakorn@k-trak.com เป็ นต้น
10. กรอกที่อยู่ เช่น Nonthaburi เป็ นต้น
11. ยกเลิกการเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
12. สร้าง คลิก เพื่อเพิ่มข้อมูลผูข้ บั ขี่
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รู ปที่ 4.71 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่
ขั้นตอนแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่หลังจาก คลิก แก้ไขหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูข้ บั ขี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รหัสผูใ้ ช้งานไม่สามารถแก้ไขได้
แก้ไขเลขบัตรประชาชน เช่น 2-1111-00000-22-1 เป็ นต้น
แก้ไขเลขใบขับขี่ เช่น 00001111 เป็ นต้น
แก้ไขวันที่และเวลาหมดอายุของบัตรประชาชน 12-09-2563/08:00:30 เป็ นต้น
แก้ไขชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น ธีรภัทร์ เป็ นต้น
แก้ไขนามสกุลผูใ้ ช้งาน เช่น ทองบ่อ เป็ นต้น
แก้ไขหมายเลขพนักงาน เช่น 00123445 เป็ นต้น
แก้ไขเบอร์โทรผูใ้ ช้งาน เช่น 0897654321 เป็ นต้น
แก้ไขอีเมล์ผใู ้ ช้งาน เช่น teerapat@k-trak.com เป็ นต้น
แก้ไขที่อยู่ เช่น kratostracking floor5 เป็ นต้น
ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่
แก้ไข คลิก เพื่อแก้ไขข้อมูลผูข้ บั ขี่
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รู ปที่ 4.72 หน้าจอลบข้อมูลผูข้ บั ขี่
ขั้นตอนลบข้อมูลผูข้ บั ขี่หลังจาก คลิก ลบหน้าจอตั้งค่าข้อมูลผูข้ บั ขี่
1. เลือกข้อมูลผูข้ บั ขี่ที่ตอ้ งการลบ
2. ลบ คลิก เพื่อลบข้อมูลผูข้ บั ขี่
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รู ปที่ 4.73 หน้าจอตั้งค่าย้ายผูข้ บั และยานยนต์
หน้าจอตั้งค่าย้ายผูข้ บั และ ยานยนต์หลังจาก คลิก หัวข้อย้ายผูข้ บั และ ยานยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตั้งค่าข้อมูลในระบบ คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
ย้ายผูข้ บั และ ยานยนต์คลิก เพื่อไปย้ายผูข้ บั และ ยานยนต์ดงั รู ปด้านบน
ค้นหาทะเบียนหรื อรหัสกล่องจีพีเอส
ค้นหาชื่อกลุ่มยานยนต์
เลือกข้อมูลผูข้ บั หรื อข้อมูลยานยนต์ที่ตอ้ งการย้าย
เลือกกลุ่มยานยนต์ปลายทางที่ตอ้ งการย้ายเข้า
ย้าย คลิก เพื่อย้ายข้อมูลผูข้ บั หรื อข้อมูลยานยนต์
คอลัมน์รหัสกล่องจีพีเอส
คอลัมน์ทะเบียนยานยนต์
คอลัมน์รุ่นยานยนต์
คอลัมน์ชื่อผูข้ บั ขี่
คอลัมน์กลุ่มยานยนต์ที่อยูป่ ั จจุบนั
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รู ปที่ 4.74 หน้าจอตั้งค่ากาหนดประเภทเหตุการณ์
หน้าจอตั้งค่ากาหนดประเภทเหตุการณ์หลังจาก คลิก หัวข้อกาหนดประเภทเหตุการณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งค่าการแจ้งเตือน คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
กาหนดประเภทเหตุการณ์ คลิก เพื่อไปกาหนดประเภทเหตุการณ์ดงั รู ปด้านบน
เลือกเหตุการณ์ เช่น ความเร็ วเกินกาหนด เป็ นต้น
เลือกชื่อผูใ้ ช้งาน เช่น สมภพ วรวาริ นทร์ เป็ นต้น
เลือกตัวเลือกส่ งข้อมลู เช่น อีเมล์ เป็ นต้น
เพิม่ คลิกเพื่อเพิม่ ชื่อผูใ้ ช้งานและเหตุการณ์
ลบ คลิกเพื่อลบชื่อผูใ้ ช้งานและเหตุการณ์
ต่อไป คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดพารามิเตอร์ (รู ปที่ 4.75)
ยกเลิกการกาหนดประเภทเหตุการณ์
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รู ปที่ 4.75 หน้าจอกาหนดพารามิเตอร์
หน้าจอกาหนดพารามิเตอร์ หลังจาก คลิก ต่อไป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เลือกทะเบียนยานยนต์ เช่น 9กฬ-7530 กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น
เลือกวัน เช่น วันอาทิตย์ เป็ นต้น
เลือกเวลาเริ่ มต้น เช่น 10:30:45 เป็ นต้น
เลือกเวลาสุ ดท้ายเช่น 18:05:53 เป็ นต้น
กรอกเวลาหน่วง(นาที) เช่น 30 นาที เป็ นต้น
เลือก คลิกเพื่อแสดงข้อมูลในตารางด้านล่างของรู ป
คอลัมน์ชื่อผูใ้ ช้งาน
คอลัมน์ทะเบียนยานยนต์
คอลัมน์วนั ที่เลือก
คอลัมน์เวลาเริ่ มต้น
คอลัมน์เวลาสุ ดท้าย
คอลัมน์เวลาหน่วง (นาที)

12

14
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13. ยกเลิกการกาหนดพารามิเตอร์
14. เสร็ จสิ้ น คลิก เพื่อบันทึกข้อมูลพารามิเตอร์ ไปยังหน้ากาหนดประเภทเหตุการณ์ (รู ปที่
4.74)
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1
2

รู ปที่ 4.76 หน้าจอกาหนดประเภทเหตุการณ์
หน้าจอกาหนดประเภทเหตุการณ์หลังจาก คลิก เสร็ จสิ้ นหน้ากาหนดพารามิเตอร์
1. สร้าง คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดประเภทเหตุการณ์ (รู ปที่ 4.74)
2. แก้ไข คลิก เพื่อไปยังหน้ากาหนดพารามิเตอร์ (รู ปที่ 4.75)
3. ลบ คลิก เพื่อลบพารามิเตอร์

3
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รู ปที่ 4.77 หน้าจอตั้งค่าการส่ งคาสั่ง SMS
หน้าจอตั้งค่าการส่ งคาสั่ง SMS หลังจาก คลิก หัวข้อการส่ งคาสั่ง SMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ตั้งค่าการแจ้งเตือน คลิก เพื่อแสดงหัวข้อตั้งค่า
การส่ งคาสัง่ SMS คลิก เพื่อไปการส่ งคาสัง่ SMSดังรู ปด้านบน
ค้นหาข้อมูลยานยนต์
เลือกข้อมูลยานยนต์
รหัสยานยนต์
ทะเบียนยานยนต์
รุ่ นยานยนต์
เบอร์โทร
คาสั่ง คลิก เพื่ออนุ ญาตให้เลือกคาสั่ง
เลือกคาสัง่
ส่ ง คลิก เพื่อส่ งคาสั่งไปยังยานยนต์
กรอกเบอร์ โทรศัพท์ที่ตอ้ งการส่ งคาสัง่
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13. กรอกข้อความที่ตอ้ งการส่ งคาสั่ง
14. ส่ ง คลิก เพื่อส่ งคาสัง่ ไปยังยานยนต์
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1
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4
2
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รู ปที่ 4.78 หน้าจอคู่มือการใช้งาน (แบบเว็บไซต์)
คู่มือการใช้งานแบบเว็บไซต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หัวข้อคู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์ คลิก เพื่อไปยังคู่มือการใช้งานแบบเว็บไซต์ดงั รู ปด้านบน
วิดีโอ คลิก เพื่อไปยังคู่มือการใช้งานแบบวิดีโอ (รู ปที่ 4.79)
คลิก เพื่อไปยังหัวข้อคู่มือการใช้งานในหมวดเดียวกัน
ถัดไป คลิก เพื่อไปหน้าถัดไป
ย้อนกลับ คลิก เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

5
2
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รู ปที่ 4.79 หน้าจอคู่มือการใช้งาน (แบบวิดีโอ)
คู่มือการใช้งานแบบวิดีโอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หัวข้อคู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์ คลิก เพื่อไปยังคู่มือการใช้งานแบบเว็บไซต์
วิดีโอ คลิก เพื่อไปยังคู่มือการใช้งานแบบวิดีโอดังรู ปด้านบน
คลิก เพื่อไปยังหัวข้อคู่มือการใช้งานในหมวดเดียวกัน
คลิก เพื่อเลือกตอนอื่นๆ
ถัดไป คลิก เพื่อไปหน้าถัดไป
ย้อนกลับ คลิก เพื่อย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้า

6
2
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
บริ ษทั คราทอส จากัด ได้มอบหมายให้นักศึกษาปฏิ บตั ิสหกิ จศึกษา ทาการออกแบบหน้าจอ
ปรับปรุ ง และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ คราทอส แทร็ คกิ้ง เพื่อให้มีความทันสมัย และใช้งานได้ง่ายขึ้น
โดยเว็บไซต์น้ ี ให้บริ การเกี่ยวกับระบบติดตามรถ(แทร็ คกิ้ง) เพื่อติดตามรถยนต์ภายในองค์กร เว็บไซต์
จะสามารถระบุตาแหน่งรถ และแสดงสถานะปั จจุบนั ของรถยนต์น้ นั ๆ ให้เห็นบนหน้าเว็บไซต์ เช่ น
ชื่อผูข้ บั เบอร์ โทรศัพพ์ผขู ้ บั รุ่ นรถยนต์ องค์กรที่สังกัด น้ ามัน อุณหภูมิของรถ ความเร็ ว ตาแหน่งและ
เส้ น ทางบริ เวณที่ ร ถคัน นั้ นสามารถขับ ขี่ เป็ นต้น โดยออกแบบให้ ใ ช้ ง านง่ า ย และปรั บ ปรุ ง
องค์ประกอบบนหน้าจอสาหรับระบบการทางานที่จาเป็ น เพื่อให้เว็บไซต์ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานให้มากขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
5.1.2.1 ขาดประสบการณ์ดา้ นโปรแกรมออกแบบ เนื่องจากไม่มีความรู ้และไม่เคยใช้
งานมาก่อนจึงต้องศึกษาเพิ่มเติม
5.1.2.2 ขาดประสบการณ์และความรู ้ดา้ นการออกแบบ เนื่องจากไม่เคยออกแบบ
หน้าจอเว็บไซต์มาก่อน
5.1.2.3 ออกแบบเว็บไซต์ชา้ กว่ากาหนด เนื่องจากมีการอัพเดทงานแค่อาทิตย์ละครั้ง
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ศึกษาการใช้เครื่ องมือโปรแกรมก่อนเริ่ มออกแบบ
5.1.3.2 ศึกษาหลักการออกแบบให้มากขึ้น
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้ฝึกระเบียบวินยั และความตรงต่อเวลา
5.2.1.2 ได้ฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.1.3 ได้รู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิให้เหมาะสมภายในองค์กร
5.2.1.4 ได้รู้เกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันภายในองค์กรและการวางแผนงานต่างๆ
5.2.1.5 ได้ฝึกความอดทนอดกลั้นต่อความยากลาบากของการทางาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ขาดประสบการณ์และความรู ้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ
5.2.2.2 ขาดประสบการณ์การทางานในรู ปแบบขององค์กร
5.2.2.3 ขาดประสบการณ์ในการออกแบบเว็บไซต์
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึกษาเทคโนโลยีที่มีผพู ้ ฒั นาขึ้นใหม่อยูเ่ สมอ
5.2.3.2 ควรฝึ กฝนการวางแผนในการทางานต่างๆมากขึ้น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
วิธีการใช้ งานโปรแกรม Figma

1
2

รู ปที่ ก.1 หน้าจอสร้างเฟรม
สร้างเฟรมก่อนออกแบบหน้าจอ เพื่อออกแบบหน้าจอโดย 1 เฟรม คือ 1 หน้าจอที่ออกแบบ
1. คลิก เพื่อเลือกคาสั่ง
2. คลิก เพื่อสร้างเฟรม

124

2

1

รู ปที่ ก.2 หน้าจอหลังจากสร้างเฟรม
หน้าจอหลังจากสร้างเฟรม
1. ชื่อเฟรม
2. เฟรมที่สร้าง
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1
2

รู ปที่ ก.3 หน้าจอสร้างเครื่ องมือรู ปทรงต่าง ๆ
สร้างเครื่ องมือรู ปทรงต่าง ๆ
1. คลิก เพื่อสร้างเครื่ องมือรู ปทรงต่าง ๆ
2. คลิก เพื่อเลือกเครื่ องมือรู ปทรงที่ตอ้ งการ

126

1

5

รู ปที่ ก.4 หน้าจอหลังจากสร้างรู ปทรง
หน้าจอหลังจากสร้างรู ปทรงที่เลือก
1. รู ปทรงที่สร้าง
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1

5

2

5

รู ปที่ ก.5 หน้าจอสร้างหน้าใหม่
หน้าจอสร้างหน้าใหม่
1. คลิก เครื่ องหมายบวกเพื่อสร้างหน้าใหม่
2. หน้าใหม่หลังจาก คลิกเครื่ องหมายบวก
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1

2

5
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5

5
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3

7

8

5

5

9
10

5

5
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5
รู ปที่ ก.6 หน้าจอปรับแต่งรู ปทรงที่เลือก
หน้าจอปรับแต่งรู ปทรงที่สร้าง โดยออกแบบตามความต้องการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ระยะตาแหน่งแนวนอนบนหน้าจอ
ระยะตาแหน่งแนวตั้งบนหน้าจอ
ปรับความกว้าง
ปรับความสู ง
ปรับองศา (มุม)
ปรับความโค้งมน
ปรับสี
ปรับความเข้มและจางของสี
ปรับสี ของเส้นขอบ
ปรับขนาดความหนาของเส้นขอบ
ปรับความเข้มและจางของเส้นขอบ
ปรับเงาของเส้นขอบ

4

11

5
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1

5
2

5
3

5

รู ปที่ ก.7 หน้าจอหลังจากแบ่งหมวดของแต่ละหน้า
หน้าจอหลังจากแบ่งหมวดของแต่ละหน้า โดยในแต่ละหน้าจะมีหน้าจอที่ออกแบบและสร้าง
กรอบแบ่งฟังก์ชนั ในแต่ละส่ วนของหน้านั้นๆ
1. หน้าที่แบ่งหมวดไว้
2. รายชื่อฟังก์ชนั ที่แบ่งไว้ในหน้านั้นๆ
3. เส้นขอบที่บอกหน้าจอแสดงผลของหน้านั้นๆ
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ภาคผนวก ข
ภาพปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา

รู ปที่ ข.1 สร้างเส้นบอกถึงขั้นตอนการทางานของแต่ละหน้า
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รู ปที่ ข.2 ออกแบบการใช้งานหน้าจอ คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
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รู ปที่ ข.3 ฝึ กออกแบบหน้าจอแดชบอร์ดเว็บไซต์
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รู ปที่ ข.4 ศึกษาการและทดลองออกแบบหน้าจอเว็บไซต์
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รู ปที่ ข.5 ออกแบบเว็บไซต์หน้าจอมอนิเตอร์ ติดตามยานยนต์

ประวัติผจู ้ ดั ทำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-นำมสกุล
คณะ
สำขำวิชำ
ที่อยู่

6005100003
นำงสำวกชกร รอดหลัก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
152/120 ซอย 21 หมู่บำ้ นแลนซี โอคริ ป
ลลิลพร็ อบเพอร์ ต้ ี ปิ่ นเกล้ำ-วงแหวน
(ซอยวัดส้มเกลี้ยง) ตำบลศำลำกลำง
อำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

