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บทคดัย่อ 
 ปัจจุบนั ขอ้มูลของระบบขนส่งมวลชนของ ขสมก.ที�มีอยูเ่ป็นขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้งนกั เพราะไม่มี
การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเป็นเวลานาน และไม่ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ งานวิจยั
นี( ได้กล่าวถึงการพฒันาระบบเก็บขอ้มูลป้ายรถประจาํทางด้วยโทรศพัท์ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์
และสร้างขอ้มูลเส้นทางการเดินรถ โดยมีขอ้มูลพิกดัการเดินรถของรถแต่ละสายที�สร้างจาก My maps 
ของ Google จากนั(นนาํเส้นทางที�สร้างไปคาํนวณดว้ยโปรแกรมบนเครื�องแม่ข่ายและแปลงพิกดัป้ายกบั
พิกดัเส้นทางที�เกบ็รวบรวมไดใ้หก้ลายเป็นเส้นทางการเดินรถประจาํทางแต่ละสายตามลาํดบัป้ายที�ผ่าน
โดยอตัโนมติั ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถเก็บขอ้มูลป้ายรถและสร้างเส้นทางเดินรถได ้
และโปรแกรมการสร้างเส้นทางเดินรถผ่านป้ายรถใชเ้วลาคาํนวณเฉลี�ย 5.75 ms ต่อหนึ�งพิกดัเส้นทางรถ 
ขอ้มูลจากระบบดังกล่าวไดถู้กนาํไปใชใ้นการพฒันาเอพีไอและโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื�อนที�บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์พื�อใหข้อ้มูลการเดินทางดว้ยรถประจาํทางแก่คนทั�วไป เอพีไอที�พฒันาขึ(น
ประกอบด้วยฐานขอ้มูลเส้นทางการเดินรถในสังกัด ขสมก. ข้างต้น และขั(นตอนวิธีในการคน้หา
เส้นทางที�สั(นที�สุดที�พิจารณาทั(งการเปลี�ยนรถและการเดินอีกดว้ย ผลการทดสอบระบบพบว่าเอพีไอที�
สร้างขึ(นใชห้น่วยความจาํนอ้ยกว่า 6 MB และใชเ้วลาน้อยกว่า 0.025ms เมื�อคาํนวณเส้นทางในกราฟที�มี
ป้ายรถจาํนวน 10,000 ป้าย เมื�อเรียกใชเ้อพีไอในโปรแกรมประยกุตร์ะบบปฎิบติัการแอนดรอยด์พบว่า 
โปรแกรมประยกุตส์ามารถตอบกลบัภายในเวลา T วินาที ซึ� งเป็นเวลาที�ผูใ้ชย้อมรับได ้ ผลการสาํรวจ
ความคิดเห็นของผูใ้ชง้านจาํนวน 64 คน จาก 8 เขตการเดินรถ พบว่าผูใ้ชง้านมีระดบัความพึงพอใจมาก
ในระดบั 4.16 
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Abstract 
 Currently, the transit system information provided by BMTA is not accurate because the 
information is not updated for decades. Furthermore, there is no systematic way of gathering and 
updating the information. This research describes the development of bus stop collecting and bus 
route creating system. We use an Android smartphone as a tool to collect the bus stop coordinates and 
send them to the system's database server. We also create bus route coordinates with Google’s My 
Maps. Then, a program on the server converts bus route coordinates into a line of bus stops 
automatically. The experimental results show that the system can collect bus stops, and the server's 
programs can map bus stops to a bus route with an average of 5.75 ms per bus route coordinate. The 
information created in this system is used to develop an API and an Android Application to inform 
general bus passengers. The API includes the BMTA bus database and a shortest path algorithm with 
bus transits and walking consideration. The experimental results show that the API takes less than 6 
MB of memory and under 0.025ms of processing time for 10,000 nodes. Including in an android 
application, our application’s response times are under 4 seconds, which is acceptable for user 
experience. Our survey on 64 passengers in 8 Bangkok Metropolitan Bus Areas finds that the users 
rank our application with high satisfaction level of 4.16. 
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สารบัญ 
สารบัญรูป จ 
สารบัญตาราง ฌ 
 
บทที� 1 บทนํา V 

1.1 ที�มาและความสาํคญัของปัญหา x 
1.2 วตัถุประสงค ์ 1 
1.3 ขอบเขตของงาน 1 
1.4 ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บ z 
1.5 ขอ้จาํกดัของการวิจยั z 
1.6 ขอ้ตกลงเบื(องตน้ { 
1.7 การออกแบบระบบในภาพรวม { 
1.8 ภาษาคอมพิวเตอร์ที�ใชใ้นการพฒันา 2 
1.9 อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ที�ใชใ้นการพฒันา 2 
1.10 แผนการดาํเนินงาน x~ 

 
บทที� 2 ทฤษฎีและงานที�เกี�ยวข้อง VV 

0.x ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง xx 
2.2 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง x0 
2.3 งานที�เกี�ยวขอ้ง x4 

 
บทที� 3 การออกแบบและพัฒนา VJ 

3.1 การออกแบบฐานขอ้มูล x1 
3.2 พจนานุกรมขอ้มูลของฐานขอ้มูลระบบ x{ 
3.3 Use-case 0~ 
3.4 สถาปัตยกรรมระบบ 0~ 
3.5 ขอ้กาํหนดซอฟตแ์วร์ 04 
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3.6 Class Diagram 03 
3.7 Sequence Diagram 4x 
3.8 State Diagram 41 
3.9 ขั(นตอนวิธีการคาํนวณเส้นทางเดินรถ Tz 
3.10 ขั(นตอนวิธีการคาํนวณเส้นทางการเดินทางดว้ยรถประจาํทางที�สั(นที�สุด T{ 

 
บทที� [ ผลการดาํเนินงาน [K 

T.x โปรแกรมตรวจสอบป้ายรถประจาํทาง T2 
4.2 โปรแกรมสาํรวจเส้นทางเดินรถประจาํทาง 1x 
4.3 โปรแกรมกรอกขอ้มูลเส้นทางเดินรถประจาํทางบนเวบ็ 1T 
T.T โปรแกรมคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุดบนแอนดรอยด ์ 1{ 
4.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ z1 
4.6 ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางรถประจาํทางบน
โทรศพัทร์ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ z2 

 
บทที� J สรุป \V 
บรรณานุกรม \I 
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สารบัญรูป 

รูปที�           หน้า 
รูปที� x.x จาํนวนผูโ้ดยสารที�ใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. ตั(งแต่ปี พ.ศ. 0141-011T  0 
รูปที� x.0 จาํนวนรถยนตน์ั�งส่วนบุคคลและรถจกัรยานยนตที์�จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสม
ตั(งแต่ปี พ.ศ. 0141-011z          4 
รูปที� x.4 จาํนวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉลี�ยต่อวนั ตั(งแต่ปี พ.ศ. 01T0-011z [T] 4 
รูปที� x.T ภาพรวมของระบบ        { 
รูปที� 4.x แผนภาพอีอาร์ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด  x1 
รูปที� 4.0 แผนภาพอีอาร์ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด  xz 
รูปที� 4.4 use-case ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอน
ดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด  0~ 
รูปที� 4.T สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบ       0x 
รูปที� 4.1 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ของระบบ       00 
รูปที� 4.z class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับ User  
           03 
รูปที� 4.{ class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับUser(ต่อ) 
           02 
รูปที� 4.3 class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับ Admin 
           4~ 
รูปที� 4.2 Sequence  diagram ของ use-case  เลือกสายทั(งไปและกลบั (User)   4x 
รูปที� 4.x~ Sequence  diagram ของ use-case คน้หาปลายทาง (User)    4x 
รูปที� 4.xx Sequence  diagram ของ use-case ขอ้มูลป้าย (User)     40 
รูปที� 4.x0 Sequence  diagram ของ use-case คน้หาขอ้มูลรอบตวั(User)   40 
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สารบัญรูป(ต่อ) 
รูปที�           หน้า 
รูปที� 4.x4 Sequence  diagram ของ use-case แกไ้ขป้าย (Admin)    44 
รูปที� 4.xT Sequence  diagram ของ use-case เช็คป้ายถูกตอ้ง (Admin)    44 
รูปที� 4.x1 Sequence  diagram ของ use-case ลบป้าย (Admin)    4T 
รูปที� 4.xz  Sequence  diagram ของ use-case เก็บขอ้มูลสายรถ (Admin)   4T 
รูปที� 4.x{ state diagram ของ class MainActivity (User)     41 
รูปที� 4.x3 state diagram ของ class Tab (User)      41 
รูปที� 4.x2 state diagram ของ class Directory (User)     41 
รูปที� 4.0~ state diagram ของ class bus (User)      41 
รูปที� 4.0x state diagram ของ class result CustomListAdapterbus (User)   4z 
รูปที� 4. 00 state diagram ของ class result Buslistbusstop (User)    4z 
รูปที� 4.04 state diagram ของ class result BusstopGo (User)     4z 
รูปที� 4.0T state diagram ของ class result CustomListAdapterbusstop_list (User)  4z 
รูปที� 4.01 state diagram ของ class BusstopListBlack (User)     4{ 
รูปที� 4.0z state diagram ของ class CustomListAdapterbusstop_listB (User)   4{ 
รูปที� 4.0{ state diagram ของ class railway  (User)      4{ 
รูปที� 4.03 state diagram ของ class CustomListAdapterrailway (User)   43 
รูปที� 4.02 state diagram ของ class ferry (User)      43 
รูปที� 4.4~ state diagram ของ class CustomListAdapterferry (User)    42 
รูปที� 4.4x state diagram ของ class map (User)      42 
รูปที� 4.40 state diagram ของ class CustomListAdaptermap (User)    42 
รูปที� 4.44 state diagram ของ class mapbus_busstop (User)     42 
รูปที� 4.4T state diagram ของ class route (User)      42 
รูปที� 4.41 state diagram ของ class markerroute (User)     T~ 
รูปที� 4.4z state diagram ของ class near (User)      T~ 
รูปที� 4.4{ state diagram ของ class savebusstop (User)     T~ 
รูปที� 4.43 state diagram ของ class DBnamebusstop (User)     T~ 
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สารบัญรูป(ต่อ) 
รูปที�           หน้า 
รูปที� 4.42 state diagram ของ class Server (User)      Tx 
รูปที� 4.T~ state diagram ของ class main(Admin)      Tx 
รูปที� 4.Tx state diagram ของ class tag (Admin)      T0 
รูปที� 4.T0 state diagram ของ class tagging (Admin)     T4 
รูปที� 4.T4 state diagram ของ class tagmap (Admin)     T4 
รูปที� 4.TT state diagram ของ class tagend (Admin)      TT 
รูปที� 4.T1 state diagram ของ class editbusstopM (Admin)     TT 
รูปที� 4.Tz state diagram ของ class editmenu (Admin)     T1 
รูปที� 4.T{ state diagram ของ class editbusstop (Admin)     T1 
รูปที� 4.T3 state diagram ของ class database (Admin)     Tz 
รูปที� 4.1 หนา้จอ หมุดป้ายสายรถประจาํทาง      49 
รูปที� 4.2 หนา้จอ หมุดที�ทาํการเช็ค        50 
รูปที� 4.3 หนา้จอตรวสอบป้าย        50 
รูปที� 4.4 หนา้จอ ยนืยนัความถูกตอ้ง       51 
รูปที� 4.5 หนา้จอ เช็คการเปิดระบบการบอกตาํแหน่ง (GPS)     51 
รูปที� 4.6 หนา้จอ การกรอกขอ้มูลและ ประเภทสายรถประจาํทาง    52 
รูปที� 4.7 หนา้จอ การเปิดการทาํงานเบื(องหลงั      52 
รูปที� 4.8 หนา้จอ วาดเส้นทางสายรถประจาํทาง      53 
รูปที� 4.9 หนา้จอ บอกขอ้มูลและส่งขอ้มูลขึ(นฐานขอ้มูล     54 
รูปที� 4.10 หนา้จอ ป้ายสายรถประจาํทางใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   55 
รูปที� 4.11 หนา้จอ เลือกประเภทในการเดินทางไปยงัป้าย     55 
รูปที� 4.12 หนา้จอ ระบุสายรถประจาํทาง       56 
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บทที� 1  

บทนํา 
 
1.1  ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

จากข้อมูลในเดือนมกราคม 0113 ของระบบสถิติทางการท ะเ บียน [1] ระบุ ว่า  ใน
กรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ทั(งสิ(น 1.6 ลา้นคน แต่หากรวมประชากรแฝง เช่น แรงงานขา้มชาติ 
แรงงานจากต่างจงัหวดั และคนไร้บา้นที�ยงัไม่ไดอ้ยูใ่นระบบ แลว้ จะมีประชากรราว x5 ลา้นคน[2] ใน
เมืองใหญ่ที�มีประชากรหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครนี(  จาํเป็นตอ้งมีการบริการขนส่งสาธารณะที�
สะดวก เพียงพอ และมีราคาที�เหมาะสมกบัรายไดข้องคนเมือง 

ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค ์รถไฟไทย รถบีอาร์ที รถเมล์ รถตูร่้วมบริการ เรือ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก 
และรถแท็กซี�  ซึ� งในบรรดาการเดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี(  รถโดยสารประจาํทาง (ขส
มก.) เป็นระบบที�ให้บริการตลอดทั( งคืนและรถที�บริการตลอดวนั ถือเป็นระบบขนส่งสาธารณะที�
ครอบคลุมมากที�สุด และเป็นระบบขนส่งที�มีราคาถูกที�สุด แมว่้าไดมี้การปรับขึ(นค่าโดยสาร เป็น x0-0T 
บาทแลว้ก็ตาม ในขณะที�รถธรรมดา (รถเมลแ์ดง) ยงัคงราคาที� 6.50 บาท และรถปรับอากาศ (รถเมล์
ส้ม) ยงัคงเริ�มตน้ที� 12 บาท ซึ� งหากจะมีการปรับค่าโดยสาร ตอ้งรอนโยบายจากกระทรวงคมนาคมก่อน 

[1] 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจ้ดัตั(งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั(งองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2519 [3] เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปโภคสังกดักระทรวงคมนาคม มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการรถ
โดยสารประจาํทางวิ�งรับส่งผูโ้ดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเ้คียง คือ นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม นอกจากนี(  ยงัมีหนา้ที�ในดา้นประกอบการอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวกบัหรือต่อเนื�องกับการประกอบการขนส่งบุคคล เนื�องจากกิจการเดินรถโดยสารประจาํทาง
จดัเป็นสาธารณูปการชนิดหนึ� งของรัฐที�ให้บริการแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้้อยและปานกลางเป็นหลกั 
การดาํเนินการจึงมุ่งสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ความช่วยเหลือกแก่ผูมี้รายไดน้้อย 
โดยไม่หวงัผลกาํไร การจดัเก็บอตัราค่าโดยสารจึงอยูใ่นอตัราตํ�ากว่าตน้ทุนตามที�รัฐบาลเป็นผูก้าํหนด
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นโยบาย การให้บริการของ ขสมก. ที�มุ่งในดา้นความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินรถของผูโ้ดยสารเป็นหลกั ตลอดจนเป็นผูค้วบคุมและดูแลผูป้ระกอบการเดินรถเอกชนที�
ให้บริการรถประเภทยรถโดยสารขนาดใหญ่ (ทั(งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ) รถมินิบสั รถเลก็วิ�งใน
ซอย และรถตูโ้ดยสารปรับอากาศ 

ในปี 2554 ขสมก. มีจาํนวนรถโดยสารประจาํทางรวมทุกประเภท 445 เส้นทาง คนั แบ่งเป็น
รถของ ขสมก. เป็นผูใ้ห้บริการ 108 เส้นทาง รถโดยสารที�บริษัทเอกชนร่วมวิ�งบริการ จาํนวน 101 
เส้นทาง 

สถิติของสาํนกัการจราจรและขนส่ง [2] ในปี 2556 ระบุว่า ขสมก. มีสถิติจาํนวนผูโ้ดยสารที�ใช้
บริการรถเมล ์ขสมก.ต่อวนัเท่ากบั 935,726 คน แบ่งออกเป็นรถปรับอากาศ 538,218 คน รถธรรมดา 

397,507 คน โดยมีจาํนวนรถโดยสารประจาํทางรวมทุกประเภท 15,821 คนั แบ่งเป็นรถของ ขสมก. 
เป็นผูใ้หบ้ริการจาํนวน 3,416 คนั 

นอกจากนี(  ยงัมีรถโดยสารที�บริษทัเอกชนร่วมวิ�งบริการ จาํนวนรวม 12,405 คนั โดยแบ่งเป็น
รถเลก็ในซอย 2,266 คนั รถตูโ้ดยสาร 5,242 คนั รถมินิบสั 1,028 คนั และรถร่วมบริการ 3,869 คนั 
ถึงแมว้่า ขสมก. จะมีจาํนวนผูโ้ดยสารเกือบล้านคนต่อวนั แต่จาํนวนผูโ้ดยสารมีแนวโน้มลดลง ดัง
แสดงในรูปที�  1.1 ในขณะที�  สถิติจาํนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ที�จดทะเบียนใน
กรุงเทพมหานครกลบัมาแนวโนม้เพิ�มมากขึ(นทุกปี ดงัแสดงในรูปที� 1.2 

 

รูปที� 1.1 จาํนวนผูโ้ดยสารที�ใชบ้ริการรถโดยสารประจาํทาง ขสมก. ตั(งแต่ปี พ.ศ. 2535-2554 [4] 
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รูปที� 1.2 จาํนวนรถยนตน์ั�งส่วนบุคคลและรถจกัรยานยนตที์�จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครสะสม
ตั(งแต่ปี พ.ศ. 2535-2556 [4] 

 

 

รูปที� 1.3 จาํนวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉลี�ยต่อวนั ตั(งแต่ปี พ.ศ. 2542-2556 [4] 

 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ปี 2535-2556 ที� เกี�ยวข้องกับการเดินทางใน
กรุงเทพมหานครของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย[4] พบว่า การเดินทางโดยรถส่วน
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บุคคลทั(งรถยนต์และรถจักรยานยนตไ์ด้เพิ�มขึ(นอย่างต่อเนื�องและมีแนวโน้มเพิ�มขึ(นต่อไปในอนาคต 
โดยในระหว่างปี 2535-2556 รถยนต์เพิ�มขึ(นเฉลี�ยร้อยละ6.75 ต่อปี และรถจกัรยานยนต์เพิ�มขึ(นเฉลี�ย
ร้อยละ 6.62 ต่อปี ในทางตรงขา้ม จาํนวนผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. มีแนวโนม้ลดลง
อยา่งต่อเนื�อง โดยลดลงเฉลี�ยร้อยละ 6.8 ต่อปี 

สถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วน
บุคคล บีทีเอส และเอ็มอาร์ที เพิ�มขึ(นอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากประชาชนตอ้งการความสะดวกสบายใน
การเดินทาง แต่ระบบขนส่งมวลชนของ ขสมก. ยงัให้ความสะดวกไดไ้ม่สมบูรณ์นกั ดงันั(น การขนส่ง
สาธารณะของ ขสมก. จะตอ้งพฒันาใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน โดยให้เพิ�มจาํนวนเที�ยว
การเดินรถ เพิ�มการให้ขอ้มูลการเดินทางในระบบของ ขสมก. และเพิ�มการให้ข้อมูลการเชื�อมต่อ
เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ สิ�งเหล่านี( จะทาํให้ประชาชนมาใชบ้ริการมากขึ(น และสะดวกต่อการ
เดินทางยิ�งขึ(น 

ในปัจจุบนั โทรศพัท์เคลื�อนที�อจัฉริยะ (Smart phone) เป็นที�นิยมอยา่งมาก มีการแข่งขนัจาก
หลายบริษทัผูผ้ลิต ทาํให้ผูผ้ลิตจาํนวนมากไดผ้ลิตโทรศพัท์อจัฉริยะออกมาให้เลือกใชอ้ยา่งหลากหลาย 
ตั(งแต่ราคาหลายหมื�นบาท จนถึงราคาไม่กี�พนับาท จึงทาํให้โทรศพัท์อจัฉริยะมีราคาถูกลงและคนทั�วไป
สามารถซื(อหากนัได ้คุณสมบตัิหนึ� งของโทรศพัท์อจัฉริยะคือ ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงและเลือกติดตั(ง
โปรแกรมไดห้ลากหลาย ไม่ไดจ้าํกดัอยู่เพียงโปรแกรมประยุกต์ที�ติดตั(งมาพร้อมกบัโทรศพัท์เท่านั(น 
ดงันั(นผูใ้ชง้านสามารถติดตั(งโปรแกรมที�เหมาะสมกบัการดาํเนินชีวิตของผูใ้ชเ้ฉพาะบุคคลได ้

สถิติในเดือนมีนาคม 0118 [5] ระบุว่าระบบปฏิบติัการบนโทรศพัทอ์จัฉริยะที�เป็นที�นิยมทั�ว
โลกซึ� งเห็นไดจ้ากส่วนแบ่งการตลาด [4] ไดแ้ก่ แอนดรอยด์ (Android) (78.0%), iOS ของ iPhone 
(18.3%), MS Windows Phone (2.7%), และระบบอื�นๆ (1.0%) จะเห็นไดว้่าระบบปฏิบติัการที�ไดรั้บ
ความนิยมที�สุดคือระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และได้รับความนิยมเพิ�มขึ(นอย่างต่อเนื�อง โดยมี 

Samsung เป็นผูผ้ลิตโทรศพัท์เคลื�อนที�อจัฉริยะรายใหญ่ที�สุด โดยเน้นที�การผลิตโทรศพัท์รุ่นประหยดั
ตั(งแต่ราคาระดบักลางจนถึงราคาถูก 

ดงันั(น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการวิจยัและพฒันาโปรแกรมประยุกตบ์นเคลื�อนที�ในระบบปฎิบติัการแอน
ดรอยดซึ์� งเป็นระบบปฏิบติัการที�ไดรั้บความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยจนถึงผูมี้รายได้
ปานกลางซึ� งเป็นผูใ้ชร้ถโดยสารประจาํทางอยู่เป็นประจาํ โดยโปรแกรมประยกุต์ที�พฒันาขึ(นสามารถ
แสดงขอ้มูลเส้นทางสายรถประจาํทางตามที�ผูใ้ชเ้ลือก แสดงขอ้มูลสายรถประจาํทางตามป้ายรถประจาํ
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ทางที� เลือก และค้นหาสายรถประจาํทางที� มีระยะทางสั( นที�สุดโดยผูใ้ช้กาํหนดพิกัดจุดเริ� มต้นและ
ปลายทางบนแผนที� 

ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั จะมีโปรแกรมประยกุตที์�ทาํหนา้ที�คลา้ยกบัโปรแกรมประยกุตที์�จะพฒันานี(  
ซึ� งแบ่งเป็น โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ และ โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยด์ โปรแกรมประยกุตที์�จะพฒันาในงานวิจยัฉบบันี( แตกต่างจากโปรแกรมประยกุตอื์�นที�มีการ
แสดงผลบนแผนที�ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านได้ง่าย และผูใ้ชส้ามารถคน้หาสายรถโดยการระบุพิกัด
จุดเริ�มตน้และปลายทาง โดยโปรแกรมจะคาํนวณเส้นทางที�มีระยะทางสั( นที�สุดที�รวมถึงเส้นทางที�มีการ
ต่อสายรถใหอ้ตัโนมติั โปรแกรมจะถูกพฒันาขึ(นดว้ยภาษา Java และ XML บน Android Studio ที�ติดต่อ
กบัโปรแกรมโปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ที�เขียนขึ(นดว้ยภาษา PHP ติดต่อกบัฐานขอ้มูล MySQL โดยภาษา
และเครื�องมือทั( งหมดเป็น Open Source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน นอกจากนี(  ยงัมีการใช้
อลักอริทึมของ Dijkstra [10] ในการหาเส้นทางที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

 

1.2  วัตถุประสงค์ 
เพื�อพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยดที์�สามารถ 
x.0.x ให้ขอ้มูลสายรถประจาํทางในการเดินทางดว้ยรถโดยสารประจาํทางในสังกดั ขสมก. ได ้ 
x.0.0 ให้ขอ้มูลป้ายรถประจาํทางในการเดินทางดว้ยรถโดยสารประจาํทางในสังกดั ขสมก. ได ้ 
x.0.4 คน้หาสายรถประจาํทางที�ใหเ้ส้นทางที�มีระยะทางสั(นที�สุด เมื�อผูใ้ชร้ะบุพิกดัจุดเริ�มตน้และ
ปลายทางบนแผนที�ได ้
 

1.3  ขอบเขตของงาน 
โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัท์เคลื�อนที�ที�ตอ้งการวิจยัและพฒันามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ความช่วยเหลือ
ให้กบัผูโ้ดยสารรถประจาํทางของ ขสมก.ไดเ้ดินทางไดส้ะดวกมากขึ(น ซึ� งโปรแกรมคน้หาเส้นทางการ
เดินทางดว้ยรถประจาํทางประกอบดว้ยคุณสมบติัต่างๆดงันี(  
-  เมื�อผูใ้ชเ้ลือกสายรถประจาํทาง โปรแกรมสามารถแสดงเส้นทางบนแผนที� ทั(งขาไปและขา
กลบั พร้อมพิกดัป้ายรถ รายการแสดงป้ายรถ และสัญลกัษณ์การเชื�อมต่อกบัระบบขนส่งชนิดอื�น ได ้ 
-  แสดงป้ายรถในแผนที� ที�อยูใ่นรัศมี 1~~ เมตรจากตาํแหน่งของผูใ้ชไ้ด ้ 
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- เมื�อผูใ้ช้เลือกป้ายรถในแผนที� โปรแกรมสามารถแสดงรายการหมายเลขสายรถประจาํทางที�
ผา่นป้ายรถที�เลือกได ้ 
- เมื�อผูใ้ชร้ะบุพิกดัจุดเริ�มตน้และปลายทางบนแผนที� โปรแกรมสามารถคน้หาสายรถประจาํทาง
ที�ให้เส้นทางที�มีระยะทางสั( นที�สุดไดโ้ดยใชอ้ลักอริทึมของ Dijkstra หรืออลักอริทึมอื�นที�เหมาะสมได ้
โดยอาจมีการเปลี�ยนสายรถตามความเหมาะสม  
- วดัประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรมบนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์ x 
รุ่น เมื�อใชง้านผ่าน 4G หรือ WiFi โดยเวลาในการตอบสนองไม่ควรเกินกว่า 1 วินาที ซึ� งเป็นเวลาที�ผูใ้ช้
ยอมรับได ้ 
 

1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
x.T.x  ผูโ้ดยสารรถประจาํทางของ ขสมก. ที�ใชง้านโปรแกรมสามารถเดินทางดว้ยรถประจาํทางได้
สะดวกมากขึ(น 
1.4.2 เป็นช่องทางในการให้ขอ้มูลการเดินทางดว้ยรถประจาํทางในเขตกรุงเทพมหานคร 
x.T.4  เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ผูที้�อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครมาใชง้านรถโดยสารประจาํทางมาก
ขึ(น 
x.T.T   เป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์มหาวทิยาลยัใหก้บับุคคลภายนอกไดท้ราบถึงความเขม้แขง็ทาง
วิชาการ 
 

1.5  ข้อจํากัดของการวจิัย  
- โปรแกรมสามารถใชง้านไดก้บัโทรศพัทอ์จัฉริยะที�ติดตั(งระบบปฏิบตัิการ Android Version 4.4 
ขึ(นไปและโทรศพัทต์อ้งรองรับการใชง้าน GPS, 3G และ WiFi 
- การวดัประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรม จะเกบ็ขอ้มูลจากโทรศพัท ์1 รุ่น คือ Samsung Note T 
ที�ใช ้ Android v T.T.T เนื�องจากขอ้จาํกดัทางงบประมาณ ไดแ้ก่ ราคาของโทรศพัทที์�ใชใ้นการเกบ็

ขอ้มูลและความเสี�ยงที�จะเกิดความเสียหายต่อโทรศพัทร์ะหว่างการเกบ็ขอ้มูลการใชง้านจริง 
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1.6  ข้อตกลงเบื)องต้น  
 โปรแกรมประยกุต์ที�จะพฒันาในขอ้เสนอวิจยัฉบบันี(  ถูกพฒันาขึ(นตาม MOU ระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบริษทั SmartVC International โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับหน้าที�พฒันา
โปรแกรม ในขณะที�บริษทั SmartVC รับผดิชอบการเก็บรวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การดูแล
ฐานขอ้มูล การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้และการประชาสัมพนัธ์โครงการให้ผูเ้กี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ โดย
ทางบริษทัไม่มีการสนบัสนุนดา้นเงินทุนการวิจยัและพฒันาโปรแกรมแต่อย่างใด โดยหลงัการพฒันา 
ลิขสิทธิ� ของโปรแกรมจะเป็นของบริษทั SmartVC International แต่จะมีตราสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตยป์รากฏในโปรแกรมประยกุตใ์นฐานะผูพ้ฒันา ตามที�ไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
ใน MOU 
 

1.7  การออกแบบระบบในภาพรวม 
  

 
 

รูปที� x.4 ภาพรวมของระบบ 
 
ภาพรวมของระบบเก็บขอ้มูลป้ายรถและคาํนวณเส้นทางการเดินรถแสดงในรูปที� x.4 โดย

ระบบประกอบดว้ยส่วนโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์สาํหรับ
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การเกบ็ขอ้มูลพิกดัป้ายรถโดยผูใ้ชที้�เป็นอาสาสมคัร ที�เขียนดว้ยภาษา XML และ Java และโปรแกรมที�
ทาํงานบนเครื�องแม่ข่ายสาํหรับการคาํนวณว่ารถวิ�งผา่นป้ายรถใดบา้งซึ� งเขียนดว้ยภาษา Java  

ส่วนทางฝั�งเครื�องแม่ข่ายใช ้MySQL เป็นฐานขอ้มูล โดยใชภ้าษา PHP สร้างเวบ็เซอร์วิสเพื�อให้
แอนดรอยดเ์รียกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลได ้

ผูใ้ชที้�เป็นอาสาสมคัรจะทาํการตรวจเช็คขอ้มูลพิกดัป้ายรถที�ไดจ้าก ขสมก. โดยเดินทางไปที�
ป้ายรถ เปิดโปรแกรมบนแอนดรอยด์ เพื�อดึงขอ้มูลป้ายรถจากเครื� องแม่ข่าย หากขอ้มูลพิกดัป้าย
แสดงผลถูกตอ้งบนแผนที�ของโปรแกรม ผูใ้ชก้ดยืนยนัขอ้มูล หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง ผูใ้ชส้ามารถปัก
หมุดลงบนแผนที�ของโปรแกรมเพื�อกาํหนดพิกดัให้ป้ายใหม่ได ้โปรแกรมจะอพัโหลดขอ้มูลที�ตรวจเช็ค
แลว้ไปยงัฐานขอ้มูลบนเครื�องแม่ข่ายทนัที ในขณะเดียวกนั ผูดู้แลระบบสามารถตรวจสอบว่ามีป้ายใดที�
ยงัไม่ไดมี้การตรวจเช็คขอ้มูลผา่นโปรแกรมบนแอนดรอยด์ไดอี้กดว้ย  

ส่วนผูดู้แลระบบจะสร้างเส้นทางการเดินรถประจาํทางได ้4 วิธีคือ 
1. สร้างโดยใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ที�ผูว้ิจัยได้พฒันาขึ(นด้วยภาษาจาวา 

โดยวางโทรศพัท์ไวบ้นรถ เมื�อรถออกวิ�งที�ตน้สาย โปรแกรมจะบนัทึกพิกัดตลอดเส้นทางการเดินรถ 
จนกระทั�งผูใ้ชก้ดปุ่มหยดุที�สุดสาย จากนั(นผูใ้ชส้ามารถอพัโหลดพิกดัทั(งหมดไปเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล 

2. สร้างโดยใชโ้ปรแกรม My Maps ของ Google [3] ตามเส้นทางการเดินรถของรถ
ประจาํทางแต่ละสาย My Maps จะให้ค่าพิกดับนเส้นทางที�สร้างให้อตัโนมตัิในรูปไฟล์ kml จากนั(น 
ผูดู้แลระบบจะเรียกใชโ้ปรแกรมภาษา Java แปลงขอ้มูลในไฟล ์kml เป็นพิกดัเส้นทางที�แต่ละจุดห่าง
กนัไม่เกิน 1 เมตรนาํมาเป็นขอ้มูลเส้นทางการเดินรถ  
 พิกดัที�ไดจ้ากโปรแกรมในขอ้ x และ 0 จะถูกนาํมาคาํนวณร่วมกบัขอ้มูลป้ายที�ไดจ้ากโทรศพัท์
แอนดรอยดว์่ารถแต่ละสายวิ�งผา่นป้ายใดบา้ง โดยใชข้ั(นตอนวิธีที�อธิบายในบทที� 4 ต่อไป 

3. สร้างโดยใชโ้ปรแกรมบนเวบ็ที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ(นดว้ยภาษา PHP และ Google Map เพื�อ
ลากเส้นเชื�อมระหว่างป้ายรถแต่ละป้าย ระบุสายรถที�ผา่น แลว้บนัทึกลงฐานขอ้มูล 
 ส่วนเอพีไอ(API) และโปรแกรมประยกุตบ์นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์เพื�อคน้หาเส้นทางรถ
ประจาํทางที�สั( นที�สุดนั(น โปรแกรมภาษา Java บนโทรศพัท์ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์จะเรียกใช้
ขอ้มูลเส้นทางในฐานขอ้มูล MySQL ผ่านเวบ็เซอร์วิสที�เขียนขึ(นดว้ยโปรแกรมภาษา PHP ซึ� งคาํนวณ
เส้นทางที�สั( นที�สุดดว้ยขั(นตอนวิธีของ Dijkstra ซึ� งทาํงานบนเครื�องแม่ข่าย โดยส่งผลลพัธ์การคาํนวณ
ในรูปแบบ JSON ไปใหโ้ปรแกรมบนโทรศพัทแ์อนดรอยดแ์สดงผล 
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1.8  ภาษาคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการพฒันา 
 - JAVA 
 - PHP 
 - SQL 
 - XML 
 - JSON 
 - Java Script และ JQuery 
 
 

1.9  อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที�ใช้ในการพฒันา 
1.9.1 อุปกรณ์ที�ใช้ในการพัฒนา 

� คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus 
� คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค MSI 
� โทรศพัท ์Android รุ่น Samsung Note 4   
� โทรศพัท ์Android รุ่น Samsung Galaxy S6 Edge  
� โทรศพัท ์Android รุ่น Asus Fonepad 7 

 
 1.9.2 ซอฟต์แวร์ที�ใช้ในการพัฒนา 

� JDK (Java Development kit 8  ) 
� Android Studio  v 1.0.2 
� Android SD (Android Software Development kit) v 24.0.2  
� ADT (Android Development Tool)  v T.T  
� Atom V 1.2.4 
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1.10  แผนการดาํเนินงาน 
 

ตารางที� x.x แผนการดาํเนินงาน 
การดาํเนินงาน เดอืนที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

�. ศกึษาการเขยีนโปรแกรมบนเคลื�อนที�
โดยใชเ้ซนเซอรช์นิดต่างๆ                    

0. จดัทาํเอกสารขอ้กาํหนดของโปรแกรม                    

5. ออกแบบและพฒันาโปรแกรม                    

9. ทดสอบระบบ                     

:. สรปุและจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์                   
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บทที� 2  

ทฤษฎแีละงานที�เกี�ยวข้อง 
 

2.1  ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
เส้นทางการเดินรถประจาํทางที�ระบบที�พฒันาขึ(นในงานวิจยันี( ตอ้งการ เป็นลาํดบัของพิกดัป้าย

รถประจาํทาง แต่ขอ้มูลที�ระบบนี( เกบ็ได ้ เป็นขอ้มูลของพิกดัเส้นทางเดินรถที�เก็บทุก 5 เมตร และพิกดั
ของป้ายรถทั(งหมดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ� งมีจาํนวน 4,781 ป้าย ดงันั(นจึงตอ้งมีการคาํนวณวา่
ป้ายใดอยูบ่นเส้นทางเดินรถแต่ละสายบา้ง ซึ� งมีทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งดงันี(  

 
2.1.1 ขั)นตอนวิธีของ Dijkstra [Ve]  

ขั(นตอนวิธีของ Dijkstra เป็นขั(นตอนวิธีที�ให้เส้นทางที�สั(นที�สุดในโครงสร้างขอ้มูลชนิดกราฟ
แบบมีทิศทางที�มีนํ( าหนกัที�ไม่เป็นค่าลบบนแต่ละเส้นเชื�อม โดยจะเริ�มกาํหนดคา่ให้โหนดเริ�มตน้เป็น
ศูนย ์ และโหนดอื�นเป็นอนนัต ์ จากนั(นกาํหนดให้โหนดเริ�มตน้เป็นโหนดปัจจุบนั แลว้จะพิจารณาเส้น
เชื�อมที�เชื�อมต่อกบัโหนดนั(นทั(งหมดที�เชื�อมต่อไปยงัโหนดที�ยงัไม่ไปเยี�ยม แลว้คาํนวณนํ(าหนักสะสม
ของเส้นเชื�อมนั(น จากนั(นเลือกโหนดที�ให้คา่นํ( าหนกัสะสมรวมน้อยที�สุดเป็นโหนดปัจจุบนั ขยายการ
คาํนวณออกไปเรื�อย ๆ จนกระทั�งพบโหนดปลายทาง หรือไปเยี�ยมโหนดครบทุกโหนดในกราฟ
เรียบร้อยแลว้ 
 

2.1.2 การคาํนวณระยะทางจากกลุ่มพกัิดบนโลก 
Google API Team[5] ไดแ้นะนาํวิธีการคาํนวณโดยใชฐ้านขอ้มูล MySQL แบบ MYISAM และ

ใช ้ SQL ดา้นล่างกบัตาราง markers ที�ประกอบดว้ยคอลมัน์ id, name, address, lat, lng ที�สร้างขึ(นเพื�อ
เกบ็พิกดัต่าง ๆ จาํนวนมาก 

 
SELECT id, ( 6371 * acos( cos( radians(37) ) * cos( radians( lat ) ) * cos( radians( lng ) - radians(-
122) ) + sin( radians(37) ) * sin( radians( lat ) ) ) ) AS distance FROM markers HAVING distance < 
25 ORDER BY distance LIMIT 0 , 20 
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โดย 6371 คือ ระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อพิกดัหนึ�งองศา และผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นระเบียนพิกดั

จาํนวน 20 ระเบียนที�มีระยะทางห่างจากพิกดั 37,-122 ไม่เกิน 25 กิโลเมตร 
อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากฐานขอ้มูลของระบบที�พฒันาขึ(นในบทความนี( เป็นฐานขอ้มูลแบบมี

ความสัมพนัธ์ ดงัจะกล่าวในบทที� 3 ทาํให้ไม่สามาถใชง้านฐานขอ้มูลแบบ MYISAM ที�ไม่มี
ความสัมพนัธ์ได ้ดงันั(นจึงไม่สามารถใชว้ิธีการดงักล่าวได ้ 

 
2.1.3 Haversine formula 

Haversine formula [6] เป็นสูตรที�ใชค้าํนวณระยะห่างระหว่างพิกดั 2 พิกดับนพื(นโลก (d) โดย
ไม่สนใจความสูงของพื(นราบ โดยมีสูตรดงันี(  
 a = sin²(Δφ/2) + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ sin²(Δλ/2) 

c = 2 ⋅ atan2( √a, √(1−a) ) 
d = R ⋅ c 

(1) 
(2) 
(3) 

โดย φ คือละติจูด,  λ คือลองจิจูดของพิกดั, R คือรัศมีโลก ซึ� งมีค่าเฉลี�ยที� 6,371 กม. และค่ามุมต่าง ๆ 
อยูใ่นหน่วยเรเดียน 
 

2.2  งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
การวางแผนเส้นทาง (Route Planning) คือการแกปั้ญหาเพื�อหาเส้นทางที�ดีที�สุดในการเดินทางจาก

สถานที�หนึ� งไปยงัอีกสถานที�หนึ� ง ซึ� งแต่ละเส้นทางอาจมีระยะทางและค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั เป็นที�
ทราบกนัดีว่าปัญหาประเภทนี(สามารถแกไ้ดโ้ดยใชข้ั(นตอนวิธีของ Dijkstra [10] ซึ� งเป็นขั(นตอนวิธีที�ให้
เส้นทางที�สั(นที�สุดในโครงสร้างขอ้มูลชนิดกราฟแบบมีทิศทางที�มีนํ( าหนักบนแต่ละเส้นเชื�อมไม่เท่ากนั 
โดยจะเริ�มที�โหนดเริ�มตน้ จากนั( นจะพิจารณาเส้นเชื�อมที�เชื�อมต่อกบัโหนดนั(นทั( งหมด ขยายออกไป
เรื�อย ๆ จนกระทั�งพบโหนดปลายทาง 

อยา่งไรกต็าม การแกปั้ญหาการวางแผนเส้นทางสาํหรับเครือข่ายรถสาธารณะมีความแตกต่างจาก
การแกปั้ญหาคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุดทั�ว ๆ ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง มีความแตกต่างจากการแกปั้ญหาการ
วางแผนเส้นทางสําหรับเครือข่ายถนน [12] ในขณะที� เครือข่ายถนนมกัเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่
ครอบคลุมพื(นที�กวา้ง เช่น ถนนในทวีปยุโรป หรือ อเมริกาเหนือ ทาํให้ต้องจัดการกบัขอ้มูลนําเขา้
จาํนวนมาก ขั(นตอนวิธีสมยัใหม่ [13,14,15,16,17] มกัแกปั้ญหาที�มีขอ้มูลนาํเขา้จาํนวนมากโดยใช ้0 
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ขั(นตอน คือ (1) การคาํนวณล่วงหนา้แบบออฟไลน์ (offline preprocessing) และ (2) การสอบถามแบบ
เวลาจริง จึงจะทาํให้การแกปั้ญหาสําหรับเครือข่ายถนนสามารถประมวลผลไดภ้ายในเวลาที�ผูใ้ชง้าน
ยอมรับได ้

ในขณะที�เครือขา่ยรถสาธารณะตอ้งพิจารณาทั(งเวลาที�ใชเ้ดินทาง จาํนวนครั( งในการเปลี�ยนรถ เวลา
ที�ใชร้อการเปลี�ยนรถ และราคาค่าโดยสาร ทาํให้งานวิจยัสําหรับเครือข่ายรถสาธารณะมกัเนน้ไปที�การ
ใชท้ฤษฎีกราฟในการแกปั้ญหา โดยเฉพาะอย่างยิ�ง แบบขยายเวลา (time-expanded) และแบบที�ขึ(นอยู่
กบัเวลา(time-dependent) [18,19,20]. นอกจากนี(  ยงัมีงานวิจัยที�แกปั้ญหานี( โดยที�ไม่ใชท้ฤษฎีกราฟ
ไดแ้ก่ RAPTOR[21] ซึ� งใชก้ารกรองและการคาํนวณแบบขนานดว้ยโปรเซสเซอร์ที�มีหลายคอร์ ซึ� ง
สามารถทาํงานภายใน 8 ms กบัป้ายรถประจาํทาง 20,000 ป้ายและเวลาออกรถ 5 ลา้นครั( ง 

 

2.3  งานที�เกี�ยวข้อง 
ในปัจจุบนัมีโปรแกรมประยกุตที์�ทาํหนา้ที�ให้ขอ้มูลเส้นทางการเดินรถประจาํทางในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ� งแบ่งเป็น โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ และ โปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�
ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ดงันี(  

โปรแกรมประยกุตบ์นเวบ็ ไดแ้ก่  
เวบ็ไซต ์ siamtraffic.net [z] ให้ผูใ้ชร้ะบุจุดเริ�มตน้และปลายทางเป็นชื�อป้ายรถประจาํทาง และ

แสดงผลเป็นขอ้ความชื�อป้ายที�ตอ้งขึ(น/ลงรถ พร้อมระยะทาง แต่ไม่มีการแสดงผลบนแผนที� ซึ� งถา้หาก
ผูใ้ชง้านไม่ทราบชื�อป้าย ก็ไม่อาจทราบไดว้่าตอ้งขึ(นลงรถที�จุดใด 

ในเวบ็ไซตข์อง ขสมก. [{] ผูใ้ชส้ามารถคน้หาสายรถ โดยระบุหมายเลขสายรถ ตน้ทาง ปลายทาง 
สถานที�วิ�งผา่น หรือคุณสมบติัอื�นๆ โดยแสดงผลเพียง ขอ้มูลชื�อป้ายที�แต่ละสายวิ�งผา่น อยา่งไรกต็าม 
ผูใ้ชไ้ม่สามารถคน้หาโดยใชจุ้ดเริ�มตน้และปลายทางที�ตอ้งการเดินทางได ้และไม่มีการแสดงผลบนแผน
ที� จึงทาํให้การใชง้านไม่สะดวกนกั 

Google Maps [3] เป็นบริการของ Google ที�สามารถให้ผูใ้ชก้าํหนดพิกดัจุดเริ�มตน้และ
ปลายทางบนแผนที� จากนั(นผูใ้ชส้ามารถเลือกบริการการขนส่งที�ตอ้งการ โปรแกรมจะแสดงวิธีการ
เดินทาง เช่นสายรถและจุดเปลี�ยนสายรถให้ อยา่งไรกต็าม ขอ้มูลบนแผนที� google ถูกเกบ็โดยใช้
หลกัการ crowd sourcing ซึ� งไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ส่วนโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์[2] มีดงัต่อไปนี(  
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“รถเมล”์, “สายรถเมล”์, ”จอดป้ายหนา้”, และ “รถโดยสาร” เป็นแอปพลิเคชนัที�นาํขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์ ขสมก. มาแสดงผลบนหนา้จอโทรศพัท ์ และสามารถคน้หาโดยการกรอกสายรถ หรือ ชื�อป้าย
รถ ได ้ แต่ไม่สามารถคน้หาสายรถในการเดินทางที�ตอ้งมีการต่อรถได ้ และไม่มีการแสดงผลบนแผนที� 
ทาํให้ผูใ้ชใ้ชง้านไดไ้ม่สะดวกนัก 

ส่วน “แผนที�รถเมล”์, Bangkok Buses, และ RoadMay สามารถแสดงขอ้มูลบนแผนที� ตามชื�อ
สายรถ ชื�อป้ายรถ หรือชื�อถนนที�ผูใ้ชเ้ลือกได ้เมื�อผูใ้ชเ้ลือกสายรถ โปรแกรมจะแสดงเส้นทางบนแผนที� 
ทั(งขาไปและขากลบั และแสดงป้ายรถใกลก้บัตาํแหน่งของผูใ้ชไ้ด ้ แต่ไม่สามารถคน้หาเส้นทางโดย
กาํหนดจุดเริ�มตน้และปลายทางที�ตอ้งการได ้  

ส่วนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที�เป็นที�นิยมใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ NAVITIME ที�สามารถใชง้านในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป 
แต่ครอบคลุมเพียงรถไฟฟ้าเท่านั(น ส่วน Transit App   ที�สามารถใชง้านในเมืองต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ยโุรป และออสเตรเลีย และรวมเอาการเดินทางสาธารณะหลายชนิดมาคาํนวณ อย่างไรก็ตาม
แอปพลิเคชนัเหล่านี(  ไดใ้ชข้อ้มูลตารางเวลาที�พาหนะแต่ละประเภทมาถึงป้ายรถมาคาํนวณดว้ย ซึ� งต่าง
จากการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ที�ไม่สามารถทราบไดว้่ารถจะมาถึงป้ายเมื�อไร จึงใชแ้นวคิดต่างกนั
ในการพฒันาขั(นตอนวิธี 
 อยา่งไรก็ตาม โปรแกรมประยกุตเ์หล่านี( ใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลของ ขสมก. ซึ� งไม่ไดมี้การ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเป็นเวลานาน ทาํให้ขอ้มูลที�ให้กบัผูใ้ชค้ลาดเคลื�อนจากความเป็นจริง 
รวมทั(งผูใ้ชไ้ม่สามารถส่งขอ้มูลที�ถูกตอ้งกลบัไปยงัโปรแกรมประยกุตเ์หล่านี( ได ้ ดงันั(นจึงมีความจาํเป็น
อยา่งยิ�งที�ตอ้งทาํการสาํรวจขอ้มูลให้ถูกตอ้งโดยระบบที�พฒันาขึ(นในบทความนี(  ก่อนที�จะนาํขอ้มูลไป
ใชง้านโดยโปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ ขา้งตน้  
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บทที� 3  

การออกแบบและพฒันา 
3.1  การออกแบบฐานข้อมูล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที� 4.x แผนภาพอีอาร์ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

M 

N 
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รูปที� 4.2 แผนภาพอีอาร์ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการ

แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 
 

 รูปที� 4.x และ รูปที� 4.0 แสดงแผนภาพอีอาร์ของระบบ โดยในรูปที� 4.0 แสดงชนิดและขนาด
ของขอ้มูลในแต่ละแอทริบิวต ์รวมถึงคียห์ลกัของแต่ละตารางความสัมพนัธ์ 
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3.2  พจนานุกรมข้อมูลของฐานข้อมูลระบบ 
แต่ละตารางความสัมพนัธ์เก็บขอ้มูลในแต่ละแอทริบิวต ์ดงัต่อไปนี(  

 
ตารางที� 4.x ตาราง Busstop 

Column Type Comments 

busstop_no bigint(20) เลขป้าย 

busstop_name varchar(128) ชื�อป้าย 

busstop_new_name varchar(128) ชื�อป้ายใหม่ 

busstop_th_name varchar(128) ชื�อไทย 

road_name varchar(128) ชื�อถนน 

latitude decimal(10,6) ละติจูด 

longtitude decimal(10,6) ลองจิจูด 

bts bit(1) เชื�อมต่อกบั bts หรือไม่ 

mrt bit(1) เชื�อมต่อกบั mrt หรือไม่ 

ship bit(1) เชื�อมต่อกบัเรือหรือไม่ 

airlink bit(1) เชื�อมต่อกบั airport link หรือไม่ 

brt bit(1) เชื�อมต่อกบั brt หรือไม่ 

one_side bit(1) เดินรถทางเดียวหรือไม่ 

create_date datetime เวลาสร้างระเบียน 

update_date datetime เวลาอพัเดท 

isactive bit(1) การใชง้านป้าย 
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ตารางที� 4.0 ตาราง Bus 

Column Type Links to Comments 

bus_id int(11)   เลขสายรถประจาํทาง 

bus_no varchar(11) busgraph -> bus_no  เลขเส้นสายรถประจาํทาง 

bus_name_th varchar(128)   ชื�อสายรถประจาํทางภาษาไทย 

bus_name_eng varchar(128)   ชื�อสายรถประจาํทางภาษาองักฤษ 

create_date datetime   เวลาตอนสร้างระเบียน 

 
ตารางที� 4.4 ตาราง Busgraph 

Column Type Links to Comments 

bus_no varchar(11) busroute -> bus_no  เลขสายรถประจาํทาง 

bg_source bigint(20)   ป้ายตน้ทาง 

bg_destination bigint(20)   ป้ายปลายทาง 

bg_distance int(10)   ระยะทางของรถประจาํทาง 

bg_walk int(11)   เช็คว่าเดินไดไ้หม 

bg_type varchar(1)   ชนิดของการกระทาํ 

bg_timest timestamp   
 

 

DPU



19 

 

 

 

ตารางที� 4.T ตาราง Busroute 

Column Type Links to Comments 

bus_no varchar(11) bus -> bus_no  เลขเส้นสายรถประจาํทาง 

seq_no int(11)   หมายเลขของเส้นทาง 

is_type varchar(1)   ชนิด 

busstop_no int(11) busstop -> busstop_no  เลขป้าย 
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3.3  Use-case 

 
 
รูปที� 4.4 use-case ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอน

ดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 
 

3.4  สถาปัตยกรรมระบบ 
ผูใ้ชท้ั�วไป (User) ที�ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถดูขอ้มูลสายรถประจาํทางและ

สามารถคน้หาสายรถที�จะเดินทางดว้ยเส้นทางที�สั(นที�สุด ส่วนผูดู้แลระบบ (Admin) สามารถเกบ็ขอ้มูล
สายรถประจาํทางและป้ายรถประจําทางลงฐานขอ้มูลในเครื� องแม่ข่ายได้ผ่านโทรศัพท์แอนดรอยด ์
นอกจากนี(ผูดู้แลระบบยงัสามารถแกไ้ขขอ้มูลบน web application ไดอี้กดว้ย 
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รูปที� 4.T สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบ  

 
เพื�อตรวจสอบขอ้มูลพิกดัป้ายรถที�ไดจ้าก ขสมก. ผูใ้ชที้�เป็นอาสาสมคัรจะเดินทางไปที�ป้ายรถ

ดว้ยตนเอง แลว้เปิดโปรแกรมบนแอนดรอยด์ เพื�อดึงขอ้มูลป้ายรถจากเครื�องแม่ข่ายผ่าน Web Service 
หากขอ้มูลพิกดัป้ายแสดงผลถูกตอ้งบนแผนที�ของโปรแกรม ผูใ้ชก้ดยนืยนัขอ้มูล หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
ผูใ้ชส้ามารถปักหมุดลงบนแผนที�ของโปรแกรมเพื�อกาํหนดพิกดัให้ป้ายใหม่ได ้โปรแกรมจะอพัโหลด
ขอ้มูลที�ตรวจสอบแล้วไปยงัฐานขอ้มูลบนเครื�องแม่ข่ายทันที ในขณะเดียวกัน ผูดู้แลระบบสามารถ
ตรวจสอบว่ามีป้ายใดที�ยงัไม่ไดมี้การตรวจเช็คขอ้มูลผ่านโปรแกรมบนแอนดรอยดไ์ดอี้กดว้ย 

เพื�อสร้างขอ้มูลเส้นทางการเดินรถของรถประจาํทางแต่ละสาย ผูดู้แลระบบ (Admin) จะใช้
โปรแกรมสํารวจเส้นทางการเดินรถประจาํทางบนแอนดรอยด์เก็บขอ้มูลพิกดัการเดินรถแต่ละสาย 
นอกจากนี(  เพื�อเพิ�มความสะดวกในการเก็บขอ้มูล ผูส้ํารวจยงัสามารถกรอกขอ้มูลการเดินรถแต่ละสาย
เพิ�มเติมบนเวบ็ไดอี้กดว้ย 
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รูปที� 4.5 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ของระบบ  
 

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ของระบบแสดงในรูปที� 3.5 โดยระบบประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่ 
1. โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์สําหรับการเก็บ

ขอ้มูลพิกดัป้ายรถโดยผูใ้ชที้�เป็นอาสาสมคัร (User) ที�เขียนดว้ยภาษา XML และ Java และเรียกใช ้Google 
Map API เพื�อแสดงผลพิกดัป้ายรถบนแผนที� 

2. โปรแกรมประยกุต์บนโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด์สําหรับผูดู้แล
ระบบ (Folder Admin//Android) ใชเ้ก็บขอ้มูลสายรถประจาํทาง 

3. โปรแกรมสาํหรับผูดู้แลระบบที�ทาํงานบนเครื�องแม่ข่าย (Folder Admin//Web) สาํหรับ
สร้างเส้นทางสายรถประจาํทางว่าผา่นป้ายรถใดบา้งซึ� งเขียนดว้ยภาษาจาวา 

T.  โปรแกรมสาํหรับผูดู้แลระบบที�ทาํงานบนเครื�องแม่ข่าย (Server) สาํหรับกรอกขอ้มูล
การเดินทางของสายรถประจาํทางซึ� งเขียนดว้ยภาษา PHP 

5. ฐานขอ้มูลฝั�งเครื�องแม่ข่าย (Server) ใช ้MySQL เป็นโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล โดย
ใช้ภาษา PHP สร้างเว็บเซอร์วิสเพื�อให้โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เรียกใช้
ฐานขอ้มูลได ้
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3.5  ข้อกําหนดซอฟต์แวร์ 
 ตารางที� 4.1-4.x4 แสดงขอ้กาํหนดซอฟต์แวร์ ผ่าน Structured Language Specification ซึ� ง
อธิบายตาม Use-case แต่ละอนัที�ไดร้ะบุไวใ้นรูปที� 4.4 โดยตารางที� 4.1-4.2 อธิบายการทาํงานของผูดู้แล
ระบบ และตารางที� 4.x~-4.x4 อธิบายการทาํงานของผูใ้ชท้ั�วไป 

 
 

ตารางที� 3.5 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case แกไ้ขป้าย 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case แกไ้ขป้าย 

Actor Admin 
Action การแกไ้ขป้ายที�ผดิพลาดหรือขอ้มูลป้ายไม่ตรง 

1. การเลือกป้าย 
2. ทาํการแกไ้ขขอ้มูล 

Stimulus ผูใ้ชท้าํการเลือกป้ายที�ตอ้งการแกไ้ข 

Response ขอ้มูลที�ถูกแกไ้ขจะถูกส่งไปยงั Server และ แสดงสีเขยีวที�ป้ายบนแผนที� 

ตารางที� 3.6 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case Map ป้าย 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case Map ป้าย (web site) 

Actor Admin 
Action 1. ผูใ้ชท้าํการเลือกสายรถที�ตอ้งการ Map ป้าย 

2. กดคู่ป้ายที�ตอ้งการ Mapping 
3. ทาํการส่งขอ้มูล 

Stimulus ผูใ้ชเ้ลือก Mapping สายรถ 

Response ระบบส่งขอ้มูลไปยงั Server Data base แลว้ Update 
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ตารางที� 3.7 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case เช็คป้าย 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case เช็คป้าย 

Actor Admin 
Action ผูใ้ชท้าํการเลือกป้ายที�ถูกตอ้งและ set ค่า 

1. ผูใ้ชเ้ลือกป้าย 
2. กดถูกตอ้ง 

Stimulus ทาํการเลือกป้ายที�ตอ้งการ 

Response ระบบส่งขอ้มูลไปยงั Server และแสดงสีเขียนที�ป้ายบนแผนที� 

ตารางที� 3.8 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case เก็บขอ้มูลสายรถ 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case เกบ็ขอ้มูลสายรถ 

Actor Admin 
Action ระบทาํการเก็บขอ้มูล Latitude Longitude ที�รถประจาํทางวิ�งผา่นทั(งหมด ทุก ๆ x วินาที และนาํไป

เกบ็ไวใ้นตวัเครื�อง 
1. ผูใ้ชท้าํการกดเริ�ม 
2. ผูใ้ชก้ดหยดุ ระบบจะเกบ็ขอ้มูลใน 
3. ผูใ้ชก้ดปุ่มเผื�อส่งขอ้มูลไปเก็บบน Server 

Stimulus ผูใ้ชเ้ริ�มโดยทาํการกดเริ�ม 

Response ระบบเกบ็ตาํแหน่งขอ้มูลบนสมาร์ทโฟนและส่งไปเก็บบน Server เมื�อผูใ้ชอ้พัโหลด 
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ตารางที� 3.9 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case ลบป้าย 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case ลบป้าย 

Actor Admin 
Action ผูใ้ชท้าํการเช็ควา่ป้ายถูกตอ้งหรือไม่ ถา้ไม่สามารถทาํการกดปุ่มลบป้าย ออกจาก map  

1. กดที�ปุ่มลบป้าย 
2. กดตกลง 

Stimulus ผูใ้ชก้ดปุ่มเพื�อลบป้าย 

Response ระบบทาํการลบป้ายออกจากฐานขอ้มูล Data base 

ตารางที� 3.10 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case คน้หาปลายทาง 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case คน้หาปลายทาง 

Actor User 
Action ผูใ้ชส้ามารถเลือกปลายทางที�จะไป เพื�อดูเส้นทางและสายรถประจาํทางได ้

1. ผูใ้ชส้ามารถเลือกปลายทางที�จะไป 
2. กด route เส้นทาง 
3. App จะแสดงเส้นทาง และ สายรถประจาํทางที�จะไป 

Stimulus ผูใ้ชเ้ลือกจุดหมายที�จะไป 

Response ระบบจะคาํนวณหาเส้นทางและสายรถที�ตอ้งขึ(น 
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ตารางที� 3.11 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case คน้หาป้ายรอบตวั 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case คน้หาป้ายรอบตวั 

Actor User 
Action ผูใ้ชส้ามารถหาป้ายรอบ ๆ ตวัหาขอ้มูลรอบ ๆ ตวั 

1. กดเพื�อหาขอ้มูลรอบ ๆ ตวั 
2. Interface จะโชวข์อ้มูลรอบ ๆ ตวัที�ผูใ้ชอ้ยู ่

Stimulus ผูใ้ชก้ดหาขอ้มูลรอบ ๆ ตวั 

Response ระบบจะแสดงขอ้มูลรอบ ๆ ตวัที�ผูใ้ชอ้ยูใ่นระยะ 1~~ เมตร 

ตารางที� 3.12 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case คน้หาสายรถประจาํทาง 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื�อนที�ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื�อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case คน้หาสายรถประจาํทาง 

Actor User 
Action ผูใ้ชส้ามารถคน้หาสายรถโดยคน้หาจากเลขสายรถประจาํทางที�ตอ้งการเพื�อดูขอ้มูลก่อนเดินทาง  

1. แสดงสายรถประจาํทางเพื�อดูว่าจะผา่นป้ายไหนบา้ง 

Stimulus ผูใ้ชก้ดหาเลขสายรถประจาํทางเพื�อดูว่ารถประจาํทางผา่นป้ายไหนบา้ง 

Response ระบบจะแสดงเลขสายรถประจาํทาง 
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ตารางที� 3.13 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case ขอ้มูลป้าย 

System 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการแอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทาง 
รถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด 

Use-case ขอ้มูลป้าย 

Actor User 
Action หนา้จอ interface จะโชวป้์ายรถปะจาํทางทั(งหมดเพื�อให้ผูใ้ชดู้ว่าป้ายนี( มีสายรถประจาํทางไหนวิ�ง

ผ่านบา้ง 
1. กดที�ป้ายที�ผูใ้ชต้อ้งการ 
2. ป้ายจะโชวข์อ้มูลทั(งหมด 

Stimulus ผูใ้ชดู้ไดว้่าป้ายนี(  มีรถประจาํทางสายไหนผ่านบา้ง 

Response ระบบจะแสดงขอ้มูลของป้ายและสายรถประจาํทางที�ผ่านได ้
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3.6  Class Diagram 

      
รูปที� 4.6 class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบตัิการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับ User  
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รูปที� 4.7 class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับUser(ต่อ) 
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รูปที� 4.8 class diagram ของระบบ การพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฎิบติัการ
แอนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางรถประจาํทางในกรุงเทพมหานครที�มีระยะทางสั(นที�สุด สาํหรับ Admin 
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3.7  Sequence Diagram 

 
รูปที� 4.9 Sequence  diagram ของ use-case  เลือกสายทั(งไปและกลบั (User) 

 
 

 
รูปที� 4.10 Sequence  diagram ของ use-case คน้หาปลายทาง (User) 

DPU



32 

 

 

 

 
รูปที� 4.11 Sequence  diagram ของ use-case ขอ้มูลป้าย (User)  

 
รูปที� 4.12 Sequence  diagram ของ use-case คน้หาขอ้มูลรอบตวั(User) 
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รูปที� 4.13 Sequence  diagram ของ use-case แกไ้ขป้าย (Admin) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 4.14 Sequence  diagram ของ use-case เช็คป้ายถูกตอ้ง (Admin) 
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รูปที� 4.15 Sequence  diagram ของ use-case ลบป้าย (Admin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 4.16  Sequence  diagram ของ use-case เก็บขอ้มูลสายรถ (Admin) 
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3.8  State Diagram 

 
รูปที� 4.17 state diagram ของ class MainActivity (User) 

 
รูปที� 4.18 state diagram ของ class Tab (User) 

 
รูปที� 4.19 state diagram ของ class Directory (User) 

 
รูปที� 4.20 state diagram ของ class bus (User) 
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รูปที� 4.21 state diagram ของ class result CustomListAdapterbus (User) 

 
รูปที� 4. 22 state diagram ของ class result Buslistbusstop (User) 

 
รูปที� 4.23 state diagram ของ class result BusstopGo (User) 

 
รูปที� 4.24 state diagram ของ class result CustomListAdapterbusstop_list (User) 
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รูปที� 4.25 state diagram ของ class BusstopListBlack (User) 

 

 
รูปที� 4.26 state diagram ของ class CustomListAdapterbusstop_listB (User) 

 
 
 
 

 
รูปที� 4.27 state diagram ของ class railway  (User) 
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รูปที� 4.28 state diagram ของ class CustomListAdapterrailway (User) 

 

 
รูปที� 4.29 state diagram ของ class ferry (User) 

 

 
รูปที� 4.30 state diagram ของ class CustomListAdapterferry (User) 
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รูปที� 4.31 state diagram ของ class map (User) 

 

 
รูปที� 4.32 state diagram ของ class CustomListAdaptermap (User) 

 
รูปที� 4.33 state diagram ของ class mapbus_busstop (User) 

 
รูปที� 4.34 state diagram ของ class route (User) 
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รูปที� 4.35 state diagram ของ class markerroute (User) 

 
รูปที� 4.36 state diagram ของ class near (User) 

 
รูปที� 4.37 state diagram ของ class savebusstop (User) 

 
รูปที� 4.38 state diagram ของ class DBnamebusstop (User) 
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รูปที� 4.39 state diagram ของ class Server (User) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 4.40 state diagram ของ class main(Admin) 
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รูปที� 4.41 state diagram ของ class tag (Admin) 
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รูปที� 4.42 state diagram ของ class tagging (Admin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 4.43 state diagram ของ class tagmap (Admin) 
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รูปที� 4.44 state diagram ของ class tagend (Admin) 

 
รูปที� 4.45 state diagram ของ class editbusstopM (Admin) 
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รูปที� 4.46 state diagram ของ class editmenu (Admin) 

 
รูปที� 4.47 state diagram ของ class editbusstop (Admin) 
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รูปที� 4.48 state diagram ของ class database (Admin) 

 

3.9  ขั)นตอนวิธีการคาํนวณเส้นทางเดนิรถ 
 หลงัจากไดข้อ้มูลการสํารวจเส้นทางการเดินรถประจาํทางแต่ละสายมาแลว้ ซึ� งอยู่ในรูปแบบ
ของลาํดบัของพิกดับนถนน ซึ� งยงัไม่สามารถนาํมาใชใ้นการคาํนวณเส้นทางที�สั( นที�สุดในการโดยสาร
รถประจาํทางได ้ระบบตอ้งนาํมาแปลงเป็นลาํดบัของป้ายรถที�รถแต่ละสายวิ�งผา่น โดยคาํนวณว่ารถแต่
ละสายวิ�งผ่านป้ายใดบา้ง ผูว้ิจยัใชว้ิธีดึงขอ้มูลพิกดัรถสายหนึ�ง และพิกดัของป้ายทั(งหมดจากฐานขอ้มูล 
แลว้ทาํการคาํนวณระยะห่างระหว่างป้ายกบัพิกดัของรถที�เก็บได ้ว่ามีพิกดัใดให้ค่าระยะห่างน้อยกว่า 
1~~ เมตรหรือไม่ โดยพิจารณาเฉพาะพิกดัป้ายที�อยูท่างดา้นซ้ายของพิกดัเส้นทางเดินรถเท่านั(น จากนั(น
ทาํการเรียงลาํดบัป้ายโดยหาระยะทางจากป้ายที�รถวิ�งผ่านกบัจุดเริ�มตน้ของเส้นทางเดินรถ แลว้เรียงป้าย
ตามระยะทางจากนอ้ยไปมาก กจ็ะไดเ้ส้นทางการเดินรถผา่นป้ายรถ 
 อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากพิกดัที�ไดเ้ป็นพิกดับนพื(นราบเท่านั(น ทาํให้การตดัสินใจในกรณีพิเศษ
ต่าง ๆ ทาํไดย้าก เช่น ในกรณีที�ป้ายรถอยูใ่ตท้างด่วนแต่รถประจาํทางวิ�งบนทางด่วนนั(น โปรแกรมอาจ
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เขา้ใจว่าป้ายดงักล่าวอยูบ่นเส้นทางเดินรถดว้ย ดงันั(นเมื�อโปรแกรมทาํการคาํนวณเสร็จแลว้ จะตอ้งมี
ผูดู้แลระบบตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั( งหนึ�งก่อนนาํไปจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มูล 
 

3.10  ขั)นตอนวิธีการคาํนวณเส้นทางการเดนิทางด้วยรถประจําทางที�สั)นที�สุด 
 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเอพีไอ (API) ที�สร้างโครงสร้างขอ้มูลชนิดกราฟแบบมีทิศทางขึ(น โดยใชเ้อนทิ
ตี Busgraph ในฐานขอ้มูลและเรียกใชข้ั(นตอนวิธีของ Dijkstra ผ่านไลบรารีจาก OrientDB PHP Library 
[22] โครงสร้างขอ้มูลกราฟถูกสร้างขึ(นโดยมีป้ายรถเป็นโหนด และรถประจาํทางที�วิ�งผ่านป้ายหนึ�งไป
อีกป้ายหนึ�งเป็นเส้นเชื�อมที�ใชร้ะยะทางเป็นนํ(าหนกัของเส้นเชื�อม เนื�องจากป้ายรถของ ขสมก. มีจาํนวน
ประมาณ 4,000 ป้าย เราจึงเลือกใชข้ั(นตอนวิธีของ Dijkstra ซึ� งให้การคาํนวณที�มีความเร็วเพียงพอ
สาํหรับปัญหานี(  ดงัที�ไดอ้ภิปรายในหัวขอ้ 2.2 ไปแลว้ เอพีไอที�ไดพ้ฒันาขึ(นไดเ้รียกใชเ้มธ็อดที�เป็น
ขั(นตอนวิธีของ Dijkstra และส่งป้ายรถเริ�มตน้และป้ายรถปลายทางให้เป็นพารามิเตอร์ ซึ� งเป็นป้ายรถที�
ผูใ้ชง้านแอปพลิเคชนัเลือก 
 นอกจากนี(  ผูว้ิจยัยงัไดร้วมเอาเส้นทางการเดินเขา้เป็นส่วนหนึ�งของเส้นทางคาํตอบ ถา้การเดิน
สามารถให้เส้นทางที�ดีกว่าเมื�อเทียบกบัการโดยสารรถประจาํทาง ตวัอยา่งเช่น ในกรณีที�ปลายทางอยูฝั่�ง
ตรงกนัขา้ม แทนที�จะระบุให้ผูใ้ชโ้ดยสารรถประจาํทางไปจนสุดทางแลว้ยอ้นกลบัมาฝั�งตรงขา้ม แอป
พลิเคชนัที�พฒันาจากเอพีไอนี( จะแนะนาํให้เดินขา้มถนนแทน ซึ� งการทาํแบบนี(จะตอ้งเพิ�มเส้นเชื�อมการ
เดินลงในฐานขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้พิ�มเส้นเชื�อมการเดินให้กบัทุกป้ายรถที�มีระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร โดยมี
นํ( าหนักของเส้นเชื�อมเป็น 4 เท่าของระยะทางจริงเพื�อสะทอ้นว่าการเดินช้ากว่าการโดยสารรถใน
กรุงเทพฯ 4 เท่า [23] จึงทาํให้ขั(นตอนวิธีของ Dijkstra เลือกการโดยสารรถก่อนการเดิน ถา้เดินทาง
ระหว่างป้ายคู่เดียวกนั 
 ส่วนการคน้หาเส้นทางที�เปลี�ยนรถนอ้ยที�สุด จะใชแ้นวคิดเดียวกนั แต่จะให้ค่านํ( าหนกัของเส้น
เชื�อมแต่ละเส้นเป็น 1 และหากมีการเปลี�ยนรถจะเพิ�มนํ( าหนักของเส้นเชื�อมขึ(นอีก 1 ทาํให้ขั(นตอนวิธี
ของ Dijkstra เลือกเส้นทางที�เปลี�ยนรถนอ้ยกว่าเป็นคาํตอบนั�นเอง 
 เมื�อขั(นตอนวิธีของ Dijkstra คืนลาํดบัของป้ายรถที�ให้เส้นทางที�สั( นที�สุดออกมา เอพีไอจะตอ้ง
นาํมาสร้างเป็นลาํดบัของสายรถประจาํทางที�ผูใ้ชง้านตอ้งโดยสาร ดงันั(น เมื�อไดรั้บผลลพัธ์จากขั(นตอน
วิธีของ Dijkstra แลว้ เอพีไอจะตอ้งนาํมาสร้างเป็นลาํดบัของสายรถที�ผูใ้ชโ้ดยสารโดยมีการเปลี�ยนรถ
นอ้ยที�สุด นอกจากนี(  ถา้ระหว่างคู่ของป้ายใด ๆ มีรถประจาํทางหลายสายผ่าน ตอ้งยอมให้ผูใ้ชเ้ลือกรถ
สายใดกไ็ด ้ขั(นตอนวธีิการเลือกสายรถของผูว้ิจยัดาํเนินการดงันี(  
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1.  ที�ป้ายรถที�เป็นจุดเริ�มตน้ บนัทึกสายรถทุกสายที�ผ่านป้ายนี(ลงอะเรยชื์�อ buses จากนั(น เลื�อนไป
ยงัป้ายถดัไปในคาํตอบที�ไดจ้ากขั(นตอนวิธีของ Dijkstra ซึ�งเป็นเส้นทางที�สั(นที�สุด 

2.  ที�ป้ายรถใด ๆ ที�อยู่ในคาํตอบที�ไดจ้ากขั(นตอนวิธีของ Dijkstra ให้เปรียบเทียบสายรถที�ผ่าน
ป้ายนั(นกบัอะเรย ์ buses ถา้สายรถในอะเรย ์ buses ไม่ผ่านป้ายนั(น ให้ลบสายรถนั(นออก
จากอะเรย ์ buses ผลลพัธ์ที�ไดจ้ากขั(นตอนนี( คือ สายรถในอะเรย ์ buses เป็นสายรถที�ผูใ้ชง้าน
สามารถโดยสารระหว่างป้ายนี(กบัป้ายก่อนหนา้นั�นเอง 

3.  ถา้ไม่มีสายรถเหลืออยูใ่นอะเรย ์buses หมายความว่าผูใ้ชง้านอาจตอ้งเปลี�ยนสายรถ หรือ ตอ้ง
เดินจากป้ายก่อนหนา้มายงัป้ายปัจจุบนั ดงันั(นอะเรย ์buses จะเก็บสายรถทุกสายที�ผ่านป้ายก่อน
หนา้ ซึ� งอาจรวมถึงการเดินกไ็ด ้

4.  เลื�อนไปยงัป้ายถดัไปในคาํตอบของ Dijkstra แลว้ทาํขอ้ 2 และขอ้ 3 จนกว่าจะถึงป้ายปลายทาง 
5.  ผลลพัธ์คืออะเรย ์ buses ซึ� งเป็นลาํดบัของสายรถที�ผูใ้ชง้านสามารถโดยสารจากป้ายเริ�มตน้ไป

ยงัป้ายปลายทาง ผลลพัธ์อยูใ่นรูปของ JSON ที�สามารถส่งต่อให้แอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์
แสดงผลได ้
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บทที� 4  
ผลการดําเนินงาน 

 
ในบทที� T จะอธิบายถึงผลการดาํเนินงานของโปรแกรมที�ไดพ้ฒันาขึ(นทั(งหมด ซึ� งประกอบดว้ย

โปรแกรมตรวจสอบป้ายรถบนแอนดรอยด์ โปรแกรมสํารวจเส้นทางรถประจาํทางบนแอนดรอยด ์
โปรแกรมกรอกขอ้มูลเส้นทางการเดินรถประจาํทางบนเว็บ และโปรแกรมคน้หาเส้นทางบนแอน
ดรอยด ์ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ชง้านแอปพลิเค
ชนับนโทรศพัทแ์อนดรอยดเ์พื�อคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุด 

 

4.1  โปรแกรมตรวจสอบป้ายรถประจาํทาง 
 

 
รูปที� T.x หนา้จอ หมุดป้ายสายรถประจาํทาง 

 
 รูปที�  T.x หน้าจอ ส่วนของการแสดงป้ายรถประจําทางทั( งหมดของ ขสมก. ที�ต้องมีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง จากการทดสอบโปรแกรมพบว่ามีการแสดงตาํแหน่งปัจจุบันของผูใ้ช้ใน
รูปแบบของจุดสีฟ้าบนแผนที� Google Map และจะแสดงความเสถียรของ GPS ได ้
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รูปที� T.0 หนา้จอ หมุดที�ทาํการเช็ค 

 
 เมื�อผูใ้ชข้ยายแผนที� จะสามารถเห็นรายละเอียดในบริเวณต่าง ๆ ได ้โดยรูปที� T.0 แสดงการปัก
หมุดป้ายรถประจาํทางบนแผนที�ที�ตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 

 
รูปที� T.4 หนา้จอตรวสอบป้าย 

 
เมื�อผูใ้ช้กดปุ่มเมนู จะมีเมนูปรากฏดังแสดงในรูปที� T.4 ซึ� งแสดงหน้าจอเมนูการตรวจสอบ

ขอ้มูลป้ายรถประจาํทาง ซึ� งมี 4 ทางเลือก ไดแ้ก่ ป้ายถูกตอ้ง แกไ้ขป้าย และ ลบป้าย 
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รูปที� T.T หนา้จอ ยนืยนัความถูกตอ้ง 

  

เมื�อผูใ้ช้เลือก แกไ้ขป้าย จะแสดงฟอร์มดังแสดงในรูปที� T.T เพื�อให้ผูใ้ช้แกไ้ขขอ้มูลป้ายรถ
ประจาํทาง  ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลและกดปุ่ม CONFIRM เพื�อบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 
 

4.2  โปรแกรมสํารวจเส้นทางเดนิรถประจําทาง 

 
รูปที� T.1 หนา้จอ เช็คการเปิดระบบการบอกตาํแหน่ง (GPS) 

 
 เมื�อผูใ้ชเ้ปิดการใชง้านโปรแกรม จะมีการตรวจสอบการเปิดใชง้านระบบ GPS ของโทรศพัท ์
หากผูใ้ชย้งัไม่ไดเ้ปิดใชง้านระบบ GPS ของโทรศพัท ์โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดงัรูป T.1 ซึ� งจะมีการ
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เตือนขึ(นมาในครั( งแรกเมื�อยงัไม่มีการเปิดระบบการบอกตาํแหน่งเท่านั(น แต่ถา้หากมีการเปิดระบบ GPS 
แลว้จะไม่มีการแจง้เตือนนี(  

 
รูปที� T.z หนา้จอ การกรอกขอ้มูลและ ประเภทสายรถประจาํทาง 

 

 รูปที�  T.z แสดงหน้าจอการกรอกขอ้มูลสายรถประจาํทาง จะมีการกรอก ขอ้มูลเลขสายรถ
ประจาํทาง เลขขา้งรถสายรถประจาํทาง ระบุขาไปหรือขากลบั หรือรถประจาํทางอาจมีการวิ�งเพียงครึ� ง
สาย โดยจะไม่วิ�งไปจนสุดสาย จะสามารถกรอกตามที�รถสายนั(นจะวิ�งได ้เพื�อเกบ็เป็นขอ้มูลของแต่ละ
สายรถประจาํทาง และสามารถเลือกประเภทของรถประจาํทางว่าเป็นรถประเภทอะไร  

 

 
รูปที� T.{ หนา้จอ การเปิดการทาํงานเบื(องหลงั 
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 จากนั(น โปรแกรมจะทาํงานอยู่เบื(องหลงั (Service) โดยจะแสดงหน้าจอดงัรูปที� T.{ ซึ� งผูใ้ช้
สามารถปิดหนา้จอที�ใชใ้นการเก็บละติจูดและลองจิจูดของรถที�วิ�งในแต่ละสายได ้โดยผูใ้ชส้ามารถวาง
โทรศพัทไ์วใ้นรถ และโปรแกรมจะทาํงานเบื(องหลงัตลอดเวลาจนกว่าจะสุดสายและมีการกดปุ่มหยดุ
(END) เพื�อระบุว่าถึงปลายทางแลว้ 

 

 
รูปที� T.3 หนา้จอ วาดเส้นทางสายรถประจาํทาง 

 

 เมื�อผูใ้ชก้ดปุ่มหยดุ(END) โปรแกรมจะแสดงเส้นทางการเดินรถที�ไดบ้นแผนที�ดงัแสดงในรูป
ที� T.3 ซึ� งแสดงหนา้จอการวาดเส้นลงบนแผนที� Google Map ตาม ละติจูดและลองจิจูดที�เกบ็มาจากการ
ทาํงานเบื(องหลงัที�เกบ็ละติจูดและลองจิจุดทั(งหมด มาวาดลงบนเส้นเพื�อดูว่าสายรถประจาํทางสายที�เกบ็
มาวิ�งไปบนทางเส้นไหนเพื�อให้ผูใ้ช้ได้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที�สํารวจได้ก่อนเก็บลง
ฐานขอ้มูล 
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รูปที� T.2 หนา้จอ บอกขอ้มูลและส่งขอ้มูลขึ(นฐานขอ้มูล 

 
 จากนั(น ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ม upload เพื�อใหโ้ปรแกรมเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลในเครื�องแม่ข่าย 
ดงัแสดงในรูปที� T.2 ซึ� งแสดงขอ้มูลของรถที�ทาํการกรอกไวแ้ลว้ก่อนหนา้นี(  คือ สายรถประจาํทาง เลข
ขา้งสายรถประจาํทาง ขอ้มมูลสายที�วิ�ง ประเภทสายที�วิ�ง และยงัสามารถใส่ ขอ้มูลที�เก็บ เช่น เวลา วนั 
เดือน ปี ที�เกบ็ขอ้มูลสายรถประจาํทางนั(น 
 

4.3  โปรแกรมกรอกข้อมูลเส้นทางเดินรถประจําทางบนเวบ็ 
 เนื�องจากการเก็บขอ้มูลเส้นทางการเดินรถประจาํทางดว้ยแอนดรอยด์ มีขอ้จาํกดัหลายประการ 
ไดแ้ก่ ตอ้งใชโ้ทรศพัท์ที�ให้ค่าพิกดัที�แม่นยาํ การใชค้นจาํนวนมากในการสาํรวจเส้นทางการเดินรถแต่
ละสาย และใชเ้วลาบนรถนาน ทาํให้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาโปรแกรมเพื�อกรอกขอ้มูลเส้นทางเดินรถบนเว็บ
ทดแทน เพื�อให้สามารถเก็บขอ้มูลการเดินรถโดยไม่ตอ้งเดินทางไปยงัสถานที�จริง และสามารถกรอก
ขอ้มูลเมื�อไรกไ็ด ้ไม่จาํเป็นตอ้งอยูบ่นรถเท่านั(น 
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รูปที� T.x~ หนา้จอ ป้ายสายรถประจาํทางใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 
 รูปที� T.x~ แสดงหน้าเว็บซึ� งแสดงป้ายรถทั(งหมดในระบบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
บนแผนที� Google Map เพื�อให้ผูใ้ชร้ะบุเส้นทางการเดินรถของสายรถประจาํทางแต่ละสาย ที�มีการวิ�ง
ผา่นในแต่ละป้ายในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
 

 
รูปที� T.xx หนา้จอ เลือกประเภทในการเดินทางไปยงัป้าย 
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 เมื�อผูใ้ชค้ลิกเลือกป้าย 0 ป้ายที�รถประจาํทางวิ�งผ่าน โปรแกรมจะแสดงหนา้จอการเลือก
ประเภทในการเดินทางไปยงัป้ายที�เลือก ดงัแสดงในรูปที� T.xx โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งมีการเลือกหมุดตน้ทาง
และหมุดปลายทางที�ไปทิศทางที�ถูกตอ้งเพื�อที�จะสามารถใชใ้นการคน้หาเส้นทางได ้

 
รูปที� T.x0 หนา้จอ ระบุสายรถประจาํทาง 

 
 จากนั(น ผูใ้ชต้อ้งระบุสายรถประจาํทางที�จะวิ�งผา่นป้ายทีเลือกลงไป ดงัรูปที� T.x0 เพื�อที�จะ
นาํไปทาํแผนที�เส้นทางสายรถประจาํทางของแต่ละสายที�ใชร้ะบุไปใชใ้นการคน้หาเส้นทางได ้
 

 
รูปที� T.x4 หนา้จอ เลือกประเภทการเดินทางของสายรถประจาํทาง 

 
 จากนั(นผูใ้ชเ้ลือกว่าเส้นทางที�ระบุเป็นขาไปหรือขากลบัดงัแสดงในรูปที� T.x4 
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รูปที� T.xT หนา้จอ ขอ้มูลเส้นทางสายรถประจาํทาง 
 
 ขอ้มูลเส้นทางที�ผูใ้ชก้รอกจะแสดงเป็นเส้นบนแผนที�และแสดงขอ้มูลใตแ้ผนที� ผูใ้ชส้ามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนส่งไปเก็บในฐานขอ้มูลในเครื�องแม่ข่าย โดยตอ้งมีการลากเส้น
ทางไปในทางทิศเดียวกนัและตอ้งต่อเนื�องกนั จึงสามารถนาํไปใชใ้นการคน้หาเส้นทางได ้
 

4.4  โปรแกรมค้นหาเส้นทางที�สั)นที�สุดบนแอนดรอยด์ 
 

 
รูปที� T.x1 หนา้จอดาวน์โหลดป้ายรถประจาํทาง 
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 หลงัจากที�ไดข้อ้มูลเส้นทางการเดินรถเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชท้ั�วไปสามารถเรียกใชง้านโปรแกรม
คน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุดที�ทาํงานบนโทรศพัทร์ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ โดยเมื�อเปิดโปรแกรมขึ(นมา
ในครั( งแรก โปรแกรมจะดาวน์โหลดขอ้มูลป้ายรถประจาํทางทั(งหมดที�มีอยูใ่นฐานขอ้มูล เพื�อนาํไปใช ้
ในกรณีที�ไม่ไดมี้การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต สาํหรับฟังกช์นัคน้หาป้ายรถรอบพิกดัผูใ้ช ้
 

{  
รูปที� T.xz หนา้จอแสดงสายรถประจาํทางทั(งหมด 

 
 รูปที� T.xz แสดงหนา้จอที�แสดงหมายเลขสายรถประจาํทางทั(งหมดที�มีอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล แต่ละลาํดบัจะมีการแสดงชื�อป้ายตน้ทางและป้ายปลายทาง และจะสามารถทาํการคน้หา
เลขสายรถประจาํทางที�ตอ้งการไดโ้ดยพิมพชื์�อสายในช่องคน้หาดา้นบน  และผูใ้ชส้ามารถดูป้ายที�รถ
ประจาํทางแต่ละสายวิ�งผา่นทั(งขาไปและขากลบัไดอี้กดว้ย 
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รูปที� T.x{ หนา้จอ แสดงป้ายของสายรถประจาํทาง (ขาไป) 

 
  

 
รูปที� T.x3 หนา้จอ แสดงป้ายของสายรถประจาํทาง (ขากลบั) 

 
 รูปที� T.x{ แสดงหนา้จอที�แสดงเส้นทางการเดินรถของสายรถประจาํทางที�ผูใ้ชเ้ลือก โดยจะ
แสดงการเดินทางของแต่ละสายรถโดยมีการระบุว่ามีการผา่นป้ายใดบา้งตามลาํดบั ส่วนรูปที� T.x3 
แสดงเส้นทางการเดินรถขากลบั เมื�อผูใ้ชเ้ลือกแท็ปขากลบัดา้นบน 
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รูปที� T.x2 หนา้จอ แสดงสายรถไฟ 
 

 รูปที� T.x2 แสดงหนา้จอลิสตร์ายการการเดินทางของ  BTS, MRT, AIRPORT LINK ใน
รูปแบบโปสเตอร์โดยจะมีการแสดงในทุกสาย ของรถไฟฟ้าเพื�อเป็นขอ้มูลในการเดินทาง 

 

 
รูปที� T.0~ หนา้จอ แสดงการเดินเรือ 

 
รูปที� T.0~ แสดงหนา้จอที�แสดงลิสตร์ายการขอ้มูลการเดินเรือแต่ละสายในรูปแบบโปสเตอร์ 

เพื�อให้ขอ้มูลการเดินทางโดยเรือในแม่นํ(าเจา้พระยา  
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รูปที� T.0x หนา้จอ บอกแสดงบริการสายรถประจาํทาง 

 
 รูปที� T.0x แสดงหนา้จอที�แสดงแผนที�การเดินรถสําหรับสถานที�สาํคญัต่าง ๆ ที�จดัทาํโดย
บริษทั YAK/SmartVC โดยในปัจจุบนัมีแผนที�รถโดยสารชนิดต่าง ๆ รอบอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

 

 
รูปที� T.00 หนา้จอ บอกขอ้มูลสายรถประจาํทาง 

 
เมื�อคลิกที�ชื�อแผนที�ในรูปที� T.0x จะแสดงแผนที�ที�แสดงจุดใหบ้ริการของสายรถโดยสารชนิด

ต่าง ๆ ในรูปแบบโปสเตอร์ เช่น รถตู ้ รถประจาํทาง รถประจาํทางมินิบสั และจะแสดงรถประจาํทาง
แบบบริการการเดินทางออกต่างจงัหวดัดว้ย 
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รูปที� T.04 หนา้จอ คน้หาเส้นทางรถประจาํทาง  

 
 ในส่วนการคน้หาเส้นทางรถประจาํทางที�สั(นที�สุด แสดงในรูปที� T.04 โดยจะแสดงป้าย
จุดเริ�มตน้เป็นละติจูดและลองจิจูดปัจจุบนั และยงัสามารถคน้หาตน้ทางที�ตอ้งการไดโ้ดยพิมพค์น้หา
สถานที�ตน้ทางและยงัสามารถเลือกป้ายที�ตอ้งขึ(นรถประจาํทางได ้ ส่วนป้ายปลายทางเราสามารถคน้หา
สถานที�ที�ตอ้งการไปไดแ้ละจะสามารถเลือกป้ายที�ตอ้งการลงรถได ้ โดยขอบเขตการคน้หาป้ายจะอยูใ่น
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั(น  

 

 
รูปที� T.0T หนา้จอ เลือกการเดินทางดว้ยสายรถประจาํทาง 
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 เมื�อเลือกป้ายตน้ทางและปลายทางแลว้ โปรแกรมจะแสดงเมนูใหเ้ลือกการเดินทางเพื�อให้
เหมาะกบัสถานการณ์ในการเดินทางของผูใ้ช ้ ดงัแสดงในรูปที� T.0T โดยจะมีการเดินทางใหเ้ลือกสอง
แบบ คือ การเดินทางระยะทางที�สั(นที�สุด ซึ�งอาจตอ้งมีการเปลี�ยนรถเพื�อ ลดระยะทางการเดินทาง ส่วน
แบบที�สองเป็นการเดินทางที�มีจุดเปลี�ยนรถน้อยที�สุด ซึ� งเหมาะกบัผูเ้ดินทางที�ไม่ตอ้งการขึ(นลงรถบ่อย 

 
รูปที� T.01 หนา้จอ แสดงเส้นทางการเดินทางที�สั(นที�สุด 

 

 หากผูใ้ชเ้ลือกการเดินทางดว้ยเส้นทางที�สั(นที�สุด โปรแกรมจะแสดงหนา้จอดงัรูปที� T.01 โดย
จะแสดงป้ายที�ตอ้งผา่นจากตน้ทางไปยงัปลายทางและแสดงจุดที�ตอ้งเปลี�ยนสายรถประจาํทางเพื�อต่อรถ
ประจาํทางไปยงัปลายทาง นอกจากนี( ยงัแสดงการเดิน เพื�อขึ(นรถประจาํทาง ลงบนแผนที� โปรแกรมจะ
มีการแสดงเส้นทางเป็นสีต่าง ๆ เพื�อแสดงการเปลี�ยนสายรถประจาํทางหรือการเดิน และจะมีการแสดง
ในรูปแบบลิสตร์ายการเป็นลาํดบัการเดินทางที�ตอ้งผ่านในแต่ละป้าย จากป้ายแรกไปยงัป้ายสุดทา้ย 
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รูปที� T.0z หนา้จอ แสดงเส้นทางการเดินทางมีจุดเปลี�ยนรถนอ้ยที�สุด 

 
 รูปที� T.0z แสดงหนา้จอที�แสดงเส้นทางการเดินทางที�มีจุดเปลี�ยนรถนอ้ยที�สุด ซึ� งมีการ
แสดงผลเหมือนรูปที� T.01 แต่ใชว้ิธีการคาํนวณต่างกนั 

 

 
รูปที� T.0{ หนา้จอ แสดงป้ายรอบตวั 

 
 นอกจากนี(  ผูใ้ชย้งัสามารถตรวจสอบป้ายรถประจาํทางที�อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัตาํแหน่ง
ปัจจุบนัของผูใ้ช ้ โดยจะแสดงป้ายรอบตวัในระยะ 1~~ เมตรพร้อมชื�อป้ายและสายรถประจาํทางที�รถ
ประจาํทางวิ�งผา่นทั(งหมดที�ผา่นป้ายนั(น ๆ บนแผน่ที� และจะแสดงลิสตร์ายการชื�อป้ายในระยะทั(งหมด
ดา้นล่าง 
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4.5  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 

[.J.V ผลการทดสอบความแม่นยําของ GPS ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ 
ผูว้จิยัไดท้าํการทดสอบความแม่นยาํ (Accuracy) ของค่าพิกดัที�ไดจ้าก GPS ของโทรศพัทร์ะบบ

ปฏิบตัการแอนดรอยที์�ต่างกนัจาํนวน 3 รุ่น ไดแ้ก่  
1. Samsung Galaxy Sz Edge เป็นตวัแทนของโทรศพัทรุ่์นที�ดีที�สุดในปัจจุบนั,  
2. Samsung Note T เป็นตวัแทนของโทรศพัท์รุ่นกลาง 
3. Asus Fonepad { เป็นตวัแทนของโทรศพัทร์าคาถูก  

ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบโดยการยืนที�ป้ายรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลยั และบนัทึกผลที�ไดจ้าก
โปรแกรม GPS Test [9] บนโทรศพัทท์ั(ง 3 เครื�อง เครื�องละ 5 ครั( ง โดยไม่มีการขยบัร่างกาย ผลค่าความ
แม่นยาํของ GPS ของโทรศพัทแ์ต่ละรุ่นเป็นดงัแสดงในรูปที� 4.28 โดยแกน x แสดงหมายเลขครั( งที�
บนัทึกขอ้มูล และแกน y แสดงค่าความแม่นยาํมีหน่วยเป็นเมตร ซึ� งค่าความแม่นยาํที�น้อยกว่าจะ
หมายถึงค่าที�วดัไดแ้ต่ละครั( งจะใกลเ้คียงค่าที�ถูกตอ้งมากกว่า  

 

 
รูปที� 4.28 ค่าความแม่นยาํ (Accuracy) ที�วดัไดจ้ากโทรศพัทแ์อนดรอยดท์ั(ง 3 รุ่น 

 
จากผลการทดสอบพบว่าโทรศพัทรุ่์น Samsung Galaxy Sz edge ให้ค่าความแม่นยาํอยูร่ะหว่าง 

6-12 เมตรซึ� งเป็นค่าที�ดีกว่า(ค่านอ้ยกว่า) ส่วนโทรศพัท์อีกสองรุ่นกลบัให้ค่าความแม่นยาํใกลเ้คียงกนั
อยูร่ะหว่าง 12-24 เมตร ดงันั(น รุ่นของโทรศพัทซึ์�งใชอุ้ปกรณ์ GPS ที�ต่างกนั มีผลต่อความแม่นยาํของ
พิกดัที�สาํรวจได ้ดงันั(นการใชโ้ทรศพัทรุ่์นที�ดีที�สุดจะช่วยลดความคลาดเคลื�อนของพิกดัได ้ 
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อยา่งไรกต็ามการเกบ็ขอ้มูลพิกดัป้ายรถประจาํทางไม่จาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ GPS ที�ให้ความ
แม่นยาํในระดบัเซนติเมตร เนื�องจาก ในการใชง้านจริง ขนาดของป้ายรถเมลร์วมที�พกัผูโ้ดยสารมีขนาด
ใหญ่กว่า z เมตร และหากป้ายรถประจาํทางอยู่ในระยะที�ผูใ้ชง้านสามารถมองเห็นได ้(ประมาณ z เมตร
เช่นกนั เนื�องจากสายตาของมนุษยใ์นระดบั 0~/0~ สามารถมองเห็นอยา่งชดัเจนในระยะประมาณ 0~ 
ฟุต หรือ z เมตร) ดงันั(น GPS ที�มีความแม่นยาํ z-x0 เมตรก็เพียงพอต่อการใชง้าน 

 

4.5.2 ผลการทดสอบโปรแกรมสร้างเส้นทางเดินรถภาษาจาวา 
จากการทดสอบโปรแกรมการแปลงเส้นทางการเดินรถเป็นลาํดบัของป้ายที�รถวิ�งผ่าน ที�เขียน

ขึ(นดว้ยภาษาจาวา ซึ� งทาํงานบนเครื�องคอมพิวเตอร์ MSI GT{~ ที�มี CPU Intel Core i{ 0.T~ GHz 
หน่วยความจาํ 3GB โดยจบัเวลาที�ใชใ้นการคาํนวณโดยใชค้าํสั�ง System.nanoTime() ในภาษาจาวาจบั
เวลาการคาํนวณ ไดผ้ลการทดสอบโปรแกรมดังแสดงในตารางที� T.x โดยผูว้ิจยัได้ทาํการทดสอบ
โปรแกรมกบัสายรถจาํนวน T สาย แต่ละสายมีพิกดัเส้นทางการเดินรถมากกว่า 1,~~~ พิกดั 

 
ตารางที� 4.x ประสิทธิภาพทางเวลาของการสร้างเส้นทางรถประจาํทางผา่นป้ายรถ 

สายรถ 
จํานวนพิกัดบน

เส้นทาง 
เวลาที�ใช้ (ms) 

510 10,722 60,622 
24 5,572 32,816 
70 5,712 32,775 
66 5,596 31,961 

 
ตารางที� 1 แสดงประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรมเมื�อทาํการสร้างเส้นทางรถประจาํทางสาย

ต่าง ๆ ผ่านป้ายรถ ซึ� งมีจาํนวนทั(งสิ(น 4,781 ป้าย พบว่าแต่ละสายรถมีจาํนวนพิกดับนเส้นทางที�เก็บ
ขอ้มูลมาไม่เท่ากนั ทาํให้การคาํนวณในเส้นทางของแต่ละสายใชเ้วลาไม่เท่ากนั ขึ(นอยู่กบัจาํนวนพิกดั
ของเส้นทางเดินรถที�เก็บมาได ้โดยโปรแกรมใช้เวลาโดยเฉลี�ยที� 5.75 ms ในการคาํนวณหนึ� งพิกดับน
เส้นทางเดินรถ  
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อยา่งไรกต็าม การสร้างเส้นทางรถประจาํทางดว้ยวิธีดงักล่าว ยงัไม่สามารถให้เส้นทางที�ถูกตอ้ง 
x~~ เปอร์เซ็นตไ์ด ้เนื�องจากในบางกรณี ถึงแมว้่าป้ายจะอยูห่่างจากเส้นทางไม่มาก แต่อาจเป็นป้ายที�อยู่
ใตท้างด่วนที�รถวิ�งผา่น ทาํใหก้ารสร้างเส้นทางผดิพลาดได ้จึงตอ้งมีการตรวจสอบขอ้มูลโดยผูเ้ชี�ยวชาญ
อีกครั( งหนึ�งก่อนนาํไปใชง้านจริง 

ถึงแมว่้าการคาํนวณนี(จะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน แต่ก็เป็นการทาํงานแบบ pre-processing เพื�อ
เตรียมขอ้มูลสาํหรับการพฒันาโปรแกรมเพื�อใหข้อ้มูลการเดินทางโดยรถประจาํทางต่อไป ดงันั(นเมื�อนาํ
ขอ้มูลไปใช้ในโปรแกรมการคน้หาเส้นทางการเดินรถต่อไปในอนาคต ผูใ้ช้งานทั�วไปจะไม่ต้อง
เสียเวลารอการคาํนวณนี(  
 
4.5.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางรถประจําทางที�สั)นที�สุด 

เพื�อวดัประสิทธิภาพของเอพีไอคน้หาเส้นทางรถประจาํทางที�สั(นที�สุดที�ไดส้ร้างขึ(น ผูว้ิจยัไดท้าํ
การทดลองวดัเวลาในการประมวลผลและการใชพื้(นที�หน่วยความจาํบนเครื�องแม่ขา่ย โดยทดลองให้เอ
พีไอสร้างกราฟขนาด 2,000 ถึง 10,000 โหนดแบบสุ่มพิกดั แลว้สุ่มคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุด ดงัผลการ
ทดลองในรูปที� 4.29 และรูปที� 4.30 จากผลการทดลองพบว่าเอพีไอที�สร้างขึ(นใชห้น่วยความจาํนอ้ยกว่า 
6 MB และใชเ้วลาในการประมวลผลนอ้ยกว่า 0.025 วินาที เมื�อประมวลผลโครงสร้างขอ้มูลกราฟที�
ประกอบดว้ยโหนดจาํนวน 10,000 โหนด  

 

 
รูปที� 4.29 การใชง้านพื(นที�หน่วยความจาํของเอพีไอ 
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รูปที� 4.30 เวลาที�เอพีไอใชใ้นการประมวลผล 

 

นอกจากนี(  ผูว้ิจยัยงัวดัเวลาตอบกลบัของแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ที�เรียกใชเ้อ
พีไอนี(  ดังแสดงในตารางที�  4.2 โดยวดัเวลาตอบกลับของแอปพลิเคชันในช่วงเวลาต่างๆของวนั 
เนื�องจากปริมาณการใชเ้วลาอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวนัมีผลต่อเวลาตอบกลบัค่อนขา้งมาก 
จากผลการทดลองพบว่าเวลาตอบกลบัอยูใ่นช่วงที�ผูใ้ชย้อมรับได ้คือส่วนใหญ่นอ้ยกวา่ 4 วินาที [11] 

 
ตารางที� 4.2 เวลาตอบกลบัของแอนดรอยดแ์อปพลิเคชนั 
  เวลาตอบกลบั(วินาที) 

จาํนวนป้ายรถในคาํตอบ 9.30-11.30am 3-5pm 8.30-11pm 
10 0.912 1.220 3.125 
15 0.945 1.267 3.569 
20 1.123 1.458 3.498 
30 1.145 1.461 4.652 
40 1.230 1.784 3.681 
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4.6  ผลการสํารวจความคดิเห็นต่อการใช้งานของแอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางรถประจําทางบน
โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

จากการสํารวจความคิดเห็นต่อการใช้งานแอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางบนโทรศัพท์
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ระหว่างวนัที� x3 พฤศจิกายน ถึง xx ธันวาคม 0113 โดยทาํการสํารวจ
ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นเขตการเดินรถประจาํทางทั(ง 3 เขต เขตละ 3 คน โดยแบ่งเป็นผูห้ญิง 32 คน ชาย 
32 คน และแบ่งตามช่วงอายุ 4 ช่วง ไดแ้ก่ น้อยกว่า 0~ ปีจาํนวน 29 คน, 0~-11 ปีจาํนวน 34 คน, 11 ปี 
ขึ(นไปจาํนวน 1 คน  เป็นผูใ้ชง้านรถประจาํทางทุกวนั 22 คน ใชง้านสัปดาห์ละ 1-2 ครั( ง 25 คน และใช้
งานนาน ๆ ครั( ง 17 คน  

ผูว้ิจัยไดอ้อกเดินทางไปยงัเขตการเดินรถทั(ง 3 เขต และให้ผูใ้ช้ใชง้านโปรแกรมที�ติดตั(งบน
โทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์รุ่น Samsung Note 4โดยตรง จากนั(นให้ผูใ้ชง้านตอบ
แบบประเมินที�สามารถให้ระดบัความพึงพอใจได ้1 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากที�สุด(1 คะแนน), เห็นดว้ย
มาก(T คะแนน), เห็นดว้ยปานกลาง(4 คะแนน), เห็นด้วยน้อย(0 คะแนน) และ เห็นด้วยน้อยที�สุด(x 
คะแนน) ผูใ้ชง้านมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัโปรแกรมที�ไดพ้ฒันาขึ(น ดงัในตารางที� 4.3 
 
ตารางที� T.3 ระดบัความคดิเห็นต่อโปรแกรมบนโทรศพัทร์ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ที�ไดพ้ฒันาขึ(น 

คาํถาม ระดบัความ
คิดเห็นเฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณคิดว่า icon สอดคลอ้งกบัลกัษณะกบัการใชง้านใช่หรือไม่ 4.13 0.65 
คุณคิดว่าสีพื(นหลงั สีตวัอกัษร และปุ่มใชง้านเหมาะสมกนัใช่หรือไม่ 4.05 0.71 
คุณคิดว่าหนา้จอการใชง้านของแอปพลิเคชนัเขา้ใจง่ายหรือไม่ 4.19 0.61 
แอปพลิเคชนัทาํให้การใชง้านรถประจาํทางง่ายขึ(นใช่หรือไม่ 4.52 0.61 
แอปพลิเคชนัสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงใช่หรือไม่ 4.47 0.66 
คุณคิดว่าฟังกช์นัในแอปพลิเคชนัครบถว้นใช่หรือไม่ 3.81 0.79 
คุณคิดว่าขอ้มูล ในแอปพลอเคชนัถูกตอ้งใช่หรือไม่ 3.92 0.78 

คุณคิดวา่ แอปพลิเคชนันี( มีประโยชนต่์อประชาชนในกรุงเทพอยูใ่นระดบัใด 4.44 0.58 
คุณคิดว่าประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด 4.02 0.62 
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คาํถาม ระดบัความ
คิดเห็นเฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณคิดว่าความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด 4.03 0.74 

เฉลี�ยรวม 4.16 0.72 
 

นอกจากนี(ผูใ้ชง้านยงัให้ขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ในการปรับปรุงโปรแกรมต่อไป ดงันี(  

• ควรปรับหนา้จอการใชง้านใหมี้สีสันสวยงาม และจดักลุ่มขอ้มูล เพื�อให ้ user ใชง้านไดง่้ายขึ(น 
(2 คน) 

• อยากให้ใส่รูปรถเมลแ์ต่ละสาย พร้อมระบุว่าเป็นเอกชนหรือรัฐบาล เพื�อให้คนที�ใชแ้อปพลิเค
ชนัหรือชาวต่างชาติสังเกตรถเมลไ์ด ้

• ควรมีสภาพการจราจรและเวลาในการเดินทางโดยประมาณ 

• ควรเพิ�มเวลาในการเดินรถ คนัแรกคนัสุดทา้ยหรือวิ�งทั(งคืน (3 คน) 

• ตอ้งมีภาษาทางเลือก 

• ความง่ายต่อการใชง้านไม่ตอ้งเปิด GPS จะดีกวา่นี(  

• เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มที�ไม่ไดใ้ชร้ถเป็นประจาํมากกว่า อาจมีปัญหาเรื�องสัญญาณอินเตอร์เน็ต
และ GPS 

• ควรให้มีสัญลกัษณ์กาํหนดสถานที�จุดสาํคญั ๆ ไวด้ว้ย เช่น วดั โรงพยาบาล สถานที�ราชการ 
ฯลฯ 
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บทที� 5  
สรุป 

 
ขอ้มูลของระบบขนส่งมวลชนของ ขสมก.ไม่มีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเป็นเวลานาน 

และไม่ได้มีการรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ จึงทาํให้การพฒันาระบบการให้ขอ้มูลการเดินทางใน
ระบบของ ขสมก. ทาํไดย้ากลาํบาก งานวิจยันี( ไดก้ล่าวถึงการพฒันาระบบเกบ็ขอ้มูลป้ายรถประจาํทาง
และสร้างขอ้มูลเส้นทางการเดินรถ โดยใชโ้ทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์ป็นเครื�องมือ
ในการเก็บขอ้มูลพิกดัป้ายส่งไปยงัเครื�องแม่ข่ายฐานขอ้มูล จากนั(นโปรแกรมในระบบจะทาํการแปลง
พิกดัป้ายกบัเส้นทางที�เกบ็รวบรวมไดใ้ห้กลายเป็นเส้นทางการเดินรถประจาํทางแต่ละสายโดยอตัโนมติั 
ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถเก็บขอ้มูลป้ายรถและเส้นทางเดินรถได ้และโปรแกรมการ
สร้างเส้นทางเดินรถผ่านป้ายรถใชเ้วลาคาํนวณเฉลี�ย 5.75 ms ต่อหนึ�งพิกดัเส้นทางรถ ขอ้มูลจากระบบ
ดงักล่าวจะถูกนาํไปใชใ้นการสร้างระบบเพื�อให้ขอ้มูลการเดินทางดว้ยรถประจาํทางแก่คนทั�วไปต่อไป 

นอกจากนี(  งานวิจยันี( ยงัไดพ้ฒันาเอพีไอสาํหรับการคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุดในการเดินทางดว้ย
รถประจาํทางของ ขสมก. โดยใชข้อ้มูลที�เกบ็ไดจ้ากระบบขา้งตน้ และไดพ้ฒันาแอปพลิเคชนับน
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดส์าํหรับการคน้หาเส้นทางที�สั(นที�สุดโดยใชข้ั(นตอนวิธี
ของ Dijkstra บนโครงสร้างขอ้มูลแบบกราฟแบบมีทิศทางโดยให้ป้ายรถเป็นโหนด และเส้นเชื�อม
ระหว่างโหนดคือสายรถหรือการเดิน โดยระบบจะสร้างเส้นเชื�อมแบบการเดินใหอ้ตัโนมติั ถา้ป้ายรถ
ห่างกนัไม่เกิน 500 เมตร และให้ค่านํ(าหนกัการเดินเป็นสี�เท่าของการนั�งรถ 

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบพบว่าเอพีไอที�พฒันาขึ(นใชพื้(นที�หน่วยความจาํนอ้ย
กวา่ 6 MB และใชเ้วลาน้อยกวา่ 0.025 วินาทีในการประมวลผลเส้นทางที�อยูบ่นกราฟที�มี 10,000 โหนด 
ส่วนแอปพลิเคชนับนแอนดรอยดส์ามารถทาํงานไดภ้ายในเวลา 4-5 วินาทีซึ�งเป็นเวลาที�ผูใ้ชง้านยอมรับ
ได ้ ผลการสาํรวจความคิดเห็นของผูใ้ชง้านจาํนวน 64 คน จาก 8 เขตการเดินรถ พบว่าผูใ้ชง้านมีระดบั
ความพึงพอใจมากในระดบั 4.16 โดยเห็นวา่แอปพลิเคชนัที�พฒันาขึ(นทาํใหก้ารเดินทางดว้ยรถประจาํ
ทางสะดวกขึ(น สามารถใชง้านไดจ้ริง และเป็นประโยชน์ในระดบัมากที�สุด  
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