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บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการส ารวจพิกัดป้ายรถและ
เส้นทางเดินรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครด้วย GPS โดยใช้โทรศัพท์แอนดรอยด์ส ารวจพิกัด
ป้าย และสร้างข้อมูลเส้นทางการเดินรถแต่ละสายผ่านป้ายอย่างอัตโนมัติด้วย Google Maps อย่างไร
ก็ตาม ระบบที่พัฒนาขึ้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ได้ เน่ืองจากไม่มีข้อมูลความสูงของ
ถนน เช่น หากผู้ใช้สร้างเส้นทางของรถที่วิ่งบนทางด่วน โปรแกรมจะน าป้ายที่อยู่ใต้ทางด่วนมาอยู่
บนเส้นทางด้วย ถึงแม้ว่า รถไม่ได้จอดที่ป้ายดังกล่าว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีระบบที่ให้ผู้ ดูแลระบบ
ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลเส้นทางและป้ายในเส้นทางการเดินรถได้ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ระบบเว็บเพื่อรองรับการท างานดังกล่าว รวมถึงสามารถเพิ่มการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ
ชนิดอ่ืนลงในระบบได้อีกด้วย จากการทดสอบระบบ พบว่าระบบแสดงผลเส้นทางการเดินรถสาย 
84 ที่มีป้ายจ านวน 101 ป้าย ได้ใช้เวลาเฉลี่ย 1,236.08 มิลลิวินาที และเมื่อผู้ใช้เพิ่มเส้นทางใหม่หรือ
แก้ไขข้อมูลเส้นทาง ระบบบันทึกเส้นทางใหม่ได้ในเวลา 7.48 มิลลิวินาที 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้จัดท าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางเพื่อเดินทาง
จากต้นทางและปลายทางที่ผู้ใช้ก าหนดด้วยรถสาธารณะได้ ในแอปพลิเคชันดังกล่าว มีส่วนที่แสดง
แผนที่ส าหรับการเดินทาง จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจัดการรูปภาพแผนที่ได้
ถูกต้อง และสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สั้นที่สุด โดยใช้เวลาใน
การแสดงผลเฉลี่ยน้อยกว่า 4 วินาที 
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Abstract 
 In our previous research, we developed an Information System for BMTA Bus Stop and 
Route Surveys with GPS, including an Android app for bus stop surveys and automatic route 
creation with Google Maps on the web. However, this system cannot provide 100% accurate 
route information due to lacking of route contour. For example, if a user creates a route on a 
highway, the program will include a bus stop under the highway in the route automatically. 
Though, the bus does not pass that bus stop. Therefore, we develop a web-based map system to 
allow the administrator to verify and correct bus stops in the routes, and add other public 
transportation routes. From the experimental results with the bus route 84, we find that the system 
can display the route with 101 bus stops in 1,236.08 milliseconds on average. Additionally, the 
system can record the entire route to the database in 7.48 milliseconds on average.  
 We also developed a Web-based Information System for public transportation route 
planning. This Web Application includes a map display and many types of public transportations. 
The experimental results show that the system can manage the map images correctly, and can 
plan for a shortest public transportation route. Additionally, any system webpage can process 
under 4 seconds on average. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ราว 15 ล้านคน[1] ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
บริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก เพียงพอ และมีราคาที่เหมาะสมกับรายได้ของคนเมือง ระบบ
ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพาหนะที่หลากหลาย ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รถไฟไทย รถบีอาร์ที รถเมล์ รถตู้ร่วมบริการ เรือ 
มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก และรถแท็กซี่ และยังคงมีการขยายและพัฒนาระบบอย่างต่อเน่ือง  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสร้างรถไฟฟ้าในเมือง 10 สาย โดยเร่ิมตั้งแต่ปี  
2557 และจะเสร็จสิ้นในปี 2564 [2] ล่าสุด ได้มีการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เชื่อมต่อระหว่างบาง
ใหญ่และเตาปูนไปเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา[3] แต่ก็ยังมีผู้โดยสารไม่มากนัก ด้วยราคาที่
แพง และเส้นทางที่ให้บริการไม่ใช่เส้นทางที่ผู้โดยสารนิยมนัก และยังไม่ เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเอ็ม
อาร์ที และ รถไฟฟ้าบีทีเอส ระบบเดิม 

นอกจากนี้ คณะท างานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ยังได้มีมติให้ย้ายรถตู้โดยสารจาก
อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิทั้งหมดมาให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 3 แห่ง [4] โดยรถตู้
โดยสารสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ย้ายไปที่สถานีขนส่งหมอชิต ส่วนสายใต้ย้ายไปที่
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และสายตะวันออกย้ายไปที่สถานีเอกมัย โดยจะย้ายผู้ประกอบการรถตู้
ทั้งหมด 4,205 คันในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

จากการรวบรมและวิ เคราะห์ข้อมูล ปี  2535 -2556 ที่ เกี่ ยวข้องกับการเดินทางใน
กรุงเทพมหานครของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย[5] พบว่า การเดินทางโดยรถส่วน
บุคคลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต 
โดยในระหว่างปี 2535-2556 รถยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ6.75 ต่อปี และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 6.62 ต่อปี ในทางตรงข้าม จ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี 

สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนิยมเดินทางโดยรถยนต์
ส่วนบุคคล บีทีเอส และเอ็มอาร์ที  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนต้องการความ
สะดวกสบายในการเดินทาง แต่ระบบขนส่งมวลชนของ ขสมก. ยังให้ความสะดวกได้ไม่สมบูรณ์
นัก ดังนั้น การขนส่งสาธารณะของ ขสมก. จะต้องพัฒนาให้เพียงพอต่อความต้องการของ
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ประชาชน โดยให้เพิ่มจ านวนเที่ยวการเดินรถ เพิ่มการให้ข้อมูลการเดินทางในระบบของ ขสมก. 
และเพิ่มการให้ข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ สิ่งเหล่านี้จะท าให้ประชาชนมาใช้
บริการมากขึ้น และสะดวกต่อการเดินทางยิ่งขึ้น 

ในปี 2558 ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และส่วน
เชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ขึ้น [6,7] เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาวิธีการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะโดยการก าหนดจุดเร่ิมต้นและจุดหมายปลายทางบนแผนที่ โปรแกรมจะ
ค านวณเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทางที่มีการเปลี่ยนรถน้อยที่สุดให้ อย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลระบบ
ขนส่งมีการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมีระบบการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด 
โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เก็บข้อมูลเส้นทางการเดินรถที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าวยังไม่สามารถให้ความ
ถูกต้องของข้อมูลได้มากนัก เนื่องจากใช้ข้อมูลพิกัดแบบระนาบพื้นดินเพียงอย่างเดียวในการ
ค านวณ ท าให้ไม่สามารถระบุป้ายรถที่อยู่ต่างระนาบได้อย่างถูกต้องได้ และไม่สามารถส ารวจ
ข้อมูลเส้นทางการเดินทางของพาหนะชนิดอ่ืนได้ เช่น รถใต้ดิน ที่สัญญาณ GPS ไปไม่ถึง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลท าได้ยาก 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ที่สามารถปรับปรุงและ
เพิ่มเติมข้อมูลการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็น
การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง รถตู้โดยสาร รถไฟฟ้า หรือรถประเภทอ่ืน ๆ และสามารถ
เพิ่มข้อมูลการเดินทางในรูปแบบจุดต่อจุด และแบบรูปภาพแผนที่ได้อีกด้วย โดยโปรแกรมจะถูก
พัฒนาขึ้นด้วยภาษา  PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยภาษาและเคร่ืองมือทั้งหมดเป็น Open 

Source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับผู้ใช้ระบบก าหนดแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้หลายประเภท   
 
1.3 ขอบเขตของงาน 
 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ต้องการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ดูแลระบบข้อมูลของได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการเดินทางสาธารณะได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่ง
โปรแกรมประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 
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 -  มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การ
เข้ารหัสรหัสผ่านของผู้ใช้ในฐานข้อมูล การป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยการเลือกทั้งหมดแล้ว
คัดลอกโดยผ่านทางเมาส์และคีย์ลัดบนคีย์บอร์ด  
 -  กรอกข้อมูลการเดินทางได้หลายชนิดการโดยสาร โดยจะทดสอบระบบด้วยข้อมูลรถ
ประจ าทาง และ ข้อมูลรถไฟฟ้า  
 -  ลักษณะการกรอกและแก้ไขข้อมูลเส้นทาง จะเป็นการเลือกพิกัดสถานีรถบนแผนที่ 
Google Map ทั้งพิกัดเร่ิมต้นและพิกัดปลายทาง  
 -  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเส้นทางก่อนส่งไปบันทึกยังเคร่ืองแม่ข่าย 
 -  ผู้ใช้สามารถอัพโหลดแผนที่การเดินรถในรูปแบบไฟล์ภาพนามสกุล JPG,GIF,หรือ PNG 
ได้ และระบุ ชื่อแผนที่ และรายละเอียดในรูปแบบตัวอักษรได้ 
 -  วัดประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรม เมื่อใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเคร่ืองแม่ข่ายติด
ตั้งอยู่บนระบบกลุ่มเมฆภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเวลาในการตอบสนองไม่ควรเกินกว่า 5 วินาที 
ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้ยอมรับได้ 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นมีช่องทางให้ผู้ดูแลระบบปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น 
 2.  หากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้งานได้ดี จะน าไปเสนอผู้บริหารให้ประชาชนได้ใช้งาน
ต่อไป 

 3.  ผู้บริโภคที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะสามารถเลือกการเดินทางได้หลากหลาย
ยิ่งขึ้น โดยผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

 
1.5 ข้อจ ากัดของการวิจัย  
 โปรแกรมสามารถใช้งานได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์พีซี ที่ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ 
Google Chrome, Firefox 48.0, Microsoft Edge 25.0 ซึ่งเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่ต่ า
กว่า 6Mbps 

 

1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น  
 โปรแกรมประยุกต์ที่จะพัฒนาในข้อเสนอวิจัยฉบับนี้ ถูกพัฒนาขึ้นตาม MOU ระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท SmartVC International ที่ได้ลงนามไปแล้วในปี 2558 โดยมีคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์รับหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ในขณะที่บริษัท SmartVC รับผิดชอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล  การดูแลฐานข้อมูล  การออกแบบส่วนติดต่อผู้ ใช้  และการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยทางบริษัทไม่มีการสนับสนุนด้านเงินทุนการ
วิจัยและพัฒนาโปรแกรมแต่อย่างใด โดยหลังการพัฒนา ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจะเป็นของบริษัท 
SmartVC International แต่จะมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ปรากฏในโปรแกรม
ประยุกต์ในฐานะผู้พัฒนา ตามที่ได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน MOU 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยขนาดใหญ่ที่มีแผนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาหลายปี ซึ่ง ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการวิจัยและพัฒนางานวิจัยย่อยดังต่อไปนี้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
 1. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อัจฉริยะส าหรับส ารวจเส้นทางการขนส่งสาธารณะ [6] 
 2. โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อัจฉริยะส าหรับค้นหาเส้นทางรถประจ าทางใน
กรุงเทพมหานครที่ดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้เลือก ได้แก่ ระยะทางที่สั้นที่สุด จ านวนการเปลี่ยนรถ
น้อยที่สุด [7] 
 
ในปีการศึกษา 2559-2560 จะได้มีการวิจัยและพัฒนางานวิจัยย่อยดังต่อไปนี้ต่อไป 
 1. โปรแกรมบนเว็บส าหรับการบันทึกเส้นทางการขนส่งสาธารณะ  
 2. โปรแกรมบนเว็บส าหรับค้นหาเส้นทางรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทาง
สั้นที่สุด  
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1.7 การออกแบบระบบในภาพรวม 
  

 
 

 
ภาพรวมของระบบแสดงในรูปที่ 1.1 โดยระบบประกอบด้วยส่วนโปรแกรมประยุกต์บน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  และโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สามารถค้นหา
เส้นทางการเดินทางโดยรถสาธารณะ เมื่อผู้ใช้ระบุจุดเร่ิมต้นและปลายทางบน Google Map โดยการ
ร้องขอข้อมูลผ่านเอพีไอ(API) พื่อค้นหาเส้นทางรถประจ าทางที่สั้นที่สุด โดยจะเรียกใช้ข้อมูล
เส้นทางในฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเซอร์วิสที่เขียนขึ้นด้วยโปรแกรมภาษา  PHP ซึ่งค านวณ
เส้นทางที่สั้นที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีของ Dijkstra ซึ่งท างานบนเคร่ืองแม่ข่าย โดยส่งผลลัพธ์การ
ค านวณในรูปแบบ JSON ไปให้โปรแกรมบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ หรือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
แสดงผล 

ส่วนผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเส้นทางการเดินรถ จะใช้งานผ่านโปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้วยภาษา PHP และ Google Map เพื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างป้าย
รถแต่ละป้าย ระบุสายรถที่ผ่าน แล้วบันทึกลงฐานข้อมูล MySQL 
  
 

รูปที่ 1.1 ภาพรวมของระบบ 
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1.8 ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพัฒนา 
 - JAVA 
 - PHP 
 - SQL 
 - XML 
 - JSON 
 - Java Script และ JQuery 
 
1.9 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนา 

 1.9.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพัฒนา 

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus X550ZE CPU AMD A10 
 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Asus A550  CPU  Intel   i7 
 Android Lenovo K4note 
 Android oppo r7 

 

 1.9.2 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนา 

  JDK (Java Development kit 8  ) 
  Android Studio  v 1.2 
  Android SDK (Android Software Development kit) v 24.2 
  ADT (Android Development Tool)  v 4.4 
  Atom V 1.2.4 
  xampp 7.1 
  hosting.in.th 
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1.10 แผนการด าเนินงาน 
 

ตารางที่  1.0.1 แผนการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บโดย
ใช้บริการของ google map และ API อื่นท่ี
จ าเป็น                    
2. จัดท าเอกสารข้อก าหนดของโปรแกรม                    
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม                    
4. ทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบ                    
5. สรุปและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                   

  
1.11 ผลงานตีพิมพ์ 
ส่วนหน่ึงของงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย คือ 

 บทความวิ จั ย เ ร่ื อ ง  “ระบบ เว็ บแผนที่ ส าห รับทวนสอบ เส้นทางรถสาธ ารณะใน
กรุงเทพมหานคร”, เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ, สรไกร บัวแก้ว และวัฒนา เทียมกลาง. EENET 2017, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, 2–4 พ.ค. 60 

 บทความวิจัยเร่ือง "ระบบเว็บส าหรับแสดงรูปภาพแผนที่ระบบขนส่งสาธารณะและค้นหา
เส้นทางรถสาธารณะในกรุงเทพมหานคร", เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ สรไกร บัวแก้ว และ วัฒนา เทียม
กลาง, ECTI-CARD 2017, จ.เลย, 25-28 ก.ค. 60.  

 บทความวิจัยเร่ือง “An Experience Advising Senior Projects Spanning to Multiple Student 
Generations”, Nuengwong Tuaycharoen, ICBIR2018, Thai-Nichi Institute of Technology, 
Bangkok, Thailand, May 17-18, 2018. 
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บทที ่2  
ทฤษฎีและงานที่เกีย่วขอ้ง 

 
2.1 ภาษาและเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา 

2.1.1 ภาษา  SQL   

ภาษา  SQL  เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมส าหรับการจัดเก็บข้อมูล  ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับระบบฐานข้อมูลใดก็ได้  โดยไม่ยึดติดกับฐานข้อมูลใดเป็นหลัก  นอกจากนี้ภาษา  SQL  ยัง
เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย  และไม่ซับซ้อน  และยังสามารถท างานที่ซับซ้อนได้เพียงค าสั่งไม่กี่ค าสั่ง  
ภาษา  SQL  จึงเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากส าหรับฐานข้อมูลของเว็บไซต์ 
ประโยชน์ของภาษา SQL  
 - มีการจัดการฐานข้อมูล 
 - สร้างตาราง และข้อมูล 
 - สามารถเรียกใช้งาน และค้นหาข้อมูล 
 - ไม่ยึดติดกับฐานข้อมูลใดข้อมูลหนี่ง 
 

2.1.2 ภาษา  PHP  

ภาษา  PHP  เป็นภาษาส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์  สามารถเขียนได้
หลากหลายโปรแกรม  ภาษา  PHP  จะเป็นส่วนที่ใช้ในการค านวณ  ประมวลผล เก็บค่า  และท าตาม
ค าสั่งต่างๆ  โดยภาษา  PHP  จะท างานโดยการส่งงานจากเว็บเพจ  แต่จะไปประมวลผลที่  Web  
Server  ส าหรับเว็บเพจอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม  Server  Side  Script  และจะท างานในฝั่ง  Server  
แล้วส่งการแสดงผลมายัง  Browser  ของลูกค้า 
 
จุดเด่นของภาษา  PHP 
 - เรียนรู้ได้ง่าย 
 - ใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ 
 - ใช้กับการประมวลผลระบบได้ 
 - ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ของภาษา  PHP   
มีความสามารถสูงส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์  และความสามารถที่โดดเด่นคือ  ท าให้

เอกสารของ  HTML  สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  จึง
ท าให้ความต้องการในเร่ืองการจัดรายการสินค้า  หรือจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  ที่ส าคัญผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย 

 

2.1.3 ภาษา    Java  Script 

ภาษา Java Script เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ Internet ที่มี
โครงสร้างคล้ายกับภาษา C วิธีการท างานในลักษณะแปลความหมายและด าเนินการทีละค าสั่ง ที่มี
เป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบ Internet ส าหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML 
สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยท างานร่วมกับภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่ง
ไคลเอนต์ และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Java Script ถูกพัฒนาขึ้นโดย เน็ตสเคปคอมมิวนิเคชั่นส์ โดยใช้ชื่อ
ว่า LIVE Script เพื่อใช้งานสร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Live Wire และมีการปรับปรุง 
แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า Java Script สามารถท าให้การสร้างเว็บเพจมีลูกเล่นต่างๆมากมายและยังสามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันทีโดย Java Script ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความ
ต้องการ และมีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นภาษาเปิดสามารถน าไปใช้ได้ และถูกก าหนดให้เป็นมาตรฐาน
โดย ECMA การท างานของ Java Script จะต้องมีการแปลความค าสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดย
บราวเซอร์ ดังนั้น Java Script จึงสามารถท างานได้ เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบัน
บราวเซอร์ทั้งหมดก็สนับสนุน Java Script แล้ว 

 
ข้อดีของภาษา  Java  Script 

การท างานของภาษา  Java  Script  เกิดขึ้นบนบราวเซอร์  ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์อะไร  
หรือที่ไหน  ก็ยังคงสามารถใช้  Java  Script  ในเว็บเพจได้  ต่างกับภาษาอ่ืนๆ  ซึ่งต้องแปลความ
และท างานที่ตัวเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์  จึงต้องใช้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนภาษาเหล่านี้เท่านั้น 
ข้อเสียของภาษา  Java  Script 

ภาษา  Java  Script  มีข้อจ ากัด  ที่ไม่สามารถรับและส่งข้อมูลต่างๆ  กับเซิร์ฟเวอร์ได้
โดยตรง  จึงท าให้ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนโดยเฉพาะเช่นกัน 
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2.1.4 ภาษา   HTML 

ภาษา HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ โดยใช้  Tag  ในการแสดงลของ
เอกสารบนเว็บไซต์  เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ World Wide Web ในเดือนมีนาคม ค.ศ.1989 โดย
นักวิจัยจากสถาบัน CERN ใช้เพื่อกระจายข้อมูลในองค์กร ภาษา HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของ
ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Code) โดยเขียนอยู่ในรูปแบบของ
เอกสารข้อความ (Text Document) จึงก าหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ง่าย  นามสกุลของไฟล์ 
HTML จะเป็นไฟล์นามสกุล .htm หรือ .html ซึ่งใช้ในทั้งระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ
ระบบปฏิบัติการวินโดว และเรียกใช้งานได้จากเว็บบราวเซอร์ 
 

2.1.5 ภาษา  CSS 

ภาษา  CSS  คือชุดค าสั่งที่ใช้ส าหรับการก าหนดการแสดงผลข้อมูลหน้าเว็บเพจ  CSS  ย่อ 
จาก Cascading Style Sheets  เป็นมาตรฐานหนึ่งของ  W3C  ที่ก าหนดขึ้นมา เพื่อใช้ในการตบ
แต่งหน้าเอกสารเว็บเพจโดยเฉพาะ การใช้งาน  CSS  จะเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ  HTML 
และ ภาษา CSS  มีความสามารถในการตบแต่งการแสดงผลข้อมูลหน้าเว็บเพจที่เหนือกว่า  HTML   
 
ความสามารถของภาษา  CSS   

ภาษา  CSS  มีความสามารถหลายอย่าง  เช่น  CSS  สามารถท าให้  Text  ที่เป็นจุด Link 
ไม่ให้มีการขีดเส้นใต้ได้  CSS  สามารถก าหนดการ  Fix  ขนาดของ  Font  อักษรได้  คือ  เมื่อผู้เยี่ยม
ชมปรับขนาด  Font  ที่  Browser  ที่ขนาดเท่าใด  CSS  ก็ยังคงแสดงผลขนาด  Font  ที่ขนาดที่ปรับ
ไว้เสมอ ส่งผลให้เว็บเพจไม่ผิดปรกติตามขนาดของ  Font  ที่ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนที่  Browser ,  CSS ท า
ให้เว็บเพจโหลดเร็วขึ้น เป็นต้น 
 เนื่องจาก  CSS  จะท างานร่วมกับ  HTML  เป็นหลัก  ดังนั้นจึงสามารถพิมพ์โค้ดของ CSS 
แทรกไปยังโค้ดของ HTML ได้ 
 

2.1.6 ภาษา Java  

JAVA เป็นภาษาที่มีความโด่งดังมากในสมัยนี้ มีการใช้งานที่สูงอยู่ในอันดับต้นๆ ภาษา จา
วา ถูกพัฒนาโดย บริษัท Sun Microsystems  และใช้งานในประมาณปี พ.ศ. 2539 โดยถูกน ามาใช้
แทนภาษา C++ ในสมัยนั้น โดยภาษา จาวา นั้นเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 
Programming)โดยโปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส (Class) และคลาสคือที่เก็บเมทอด 
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(Method) ข้อดีของ ภาษาจาวาคือ  เป็นอิสระต่อแพล็ตฟอร์ม  โดยเขียนซอร์สโค้ด เดียวสามารถ
น าไปแสดงผลได้หลาย แพลตฟอร์ม เพราะว่า โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Java ได้รวบรวมค าสั่ง
ต่างๆไว้ในไลบรารีคลาสพื้นฐานไว้แล้ว เมื่อคอมไพล์ซอร์สโค้ด จะได้ไฟล์ไบนารีโค้ด ที่เรียกว่า 
Bytecode ซึ่งน าไปรันบนแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ โดยมีการแปลค าสั่งทีละค าสั่ง ด้วย Java Virtual 
Machine (JVM) และ Java Application Programming Interface (Java API) อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา (Java Development Kit) เป็นชุดเคร่ืองมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
โดยในชุดจะประกอบด้วย  
javac.exe เป็นคอมไพล์เลอร์ (Compiler) ของภาษาจาวา ใช้ในการแปลภาษาให้เป็นไฟล์ไบต์โค้ด 
java.exe  เป็นอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) ของภาษาจาวาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้รันไฟล์ไบต์โค้ดที่
คอมไพล์ 
การ ประกาศ class 
public class PPP { 
ประกาศ Method ชื่อ main โดยภาษา java จะเรียกหา Method main เป็น Method แรกเสมอ 
public static void main(String[] args) { 
System.out.println("Hello World!");  <แสดงข้อความว่า Hello World! 
 } 
} 
 
 

2.1.7 แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ) 

 แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซ และกูเกิลได้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช 
ซึ่งโอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจ าหน่ายได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่กูเกิลก าหนด) 
รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือข่ายด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่รวม
นักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภายใต้ภาษาจาวา 
 

2.1.8 Genymotion 

Genymotion (โปรแกรม Android Emulator เล่นแอนดรอยด์บน PC) : ส าหรับโปรแกรมนี้
เป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า โปรแกรม Genymotion มันเป็นโปรแกรมประเภท "Android Emulator" ที่มี
หน้าที่เอาไว้ให้สาวกแอนดรอยด์ (Android) ได้เล่นระบบปฏิบัติการของคุณกันบนเคร่ืองพีซี ซึ่ง
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ประโยชน์ของมันก็มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดูผลลัพธ์จากการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมบนมือ
ถือ Android 
 
2.2 Application ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 Application ขสมก 

 
 

 

 
Application ขสมก เป็นแอปพลิเคชั่นที่ ขสมก สร้างเพื่ออ านวยความสะดวกต่างมีหลาย

ฟังก์ชั่น ดูป้ายรถประจ าทาง ดูสายรถประจ าทาง มีแผนที่ป้ายที่รถประจ าทางวิ่งผ่าน 
 

2.2.2  BKK BTS Fare 

 
BKK BTS Fare เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถค านวณอัตราค่าโดยสาร เวลาในการเดินของ

รถไฟฟ้า BTS และแสดงแผนผังของสถานีแต่ละสถานี ทางออก รายละเอียดสถานที่ใกล้เคียงของ
ทางออก และแสดงข้อมูลเวลาการให้บริการโดยเฉลี่ยของรถไฟฟ้า BTS 
 

รูปที่ 2.1 Application ขสมก. 

รูปที่ 2.2 Application BKK BTS Fare 



13 
 

 
 

2.3 เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

 http://www.bmta.co.th เป็น Web ที่สามารถค้นหาเส้นทางการเดินรถของรถเมล์ได้ และยัง
สามารถหาสายรถเมล์ที่เราต้องขึ้นจากต้นทางไปปลายทางได้ 
 

2.3.2 บริษัทระบบขนส่งมวลขนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
 
 

http://www.bts.co.th เป็น Web ที่สามารถค้นหาเส้นทางให้บริการของรถไฟฟ้า BTS และ
ยังสามารถดูตารางการเดินรถไฟฟ้าได้อีกด้วย 
 

  

รูปที่ 2.3 โลโก้เว็บไซต์ BMTA 

รูปที่ 2.4 โลโก้เว็บไซต์ BTS 

http://www.bmta.co.th/
http://www.bts.co.th/
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บทที ่3  
การออกแบบและพัฒนา 

 

3.1 การออกแบบฐานข้อมูล  
ER diagram ของระบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติ

การแอนดรอยด์เพื่อค้นหาเส้นทางรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

 

 

รูปที่ 3.1 แผนภาพอีอาร์ 
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3.2 พจนานุกรมข้อมูลของแผนภาพอีอาร์ 
 

ตารางที่  3.1 ตาราง  busstop 

busstop 

attribute Description data type size/format null key Reference 

busstop_no เลขป้าย bigint 10 n PK 
BTS=1000
MRT=1001 

busstop_name ชื่อป้าย varchar 128  n -   - 

busstop_new_name ชื่อป้ายใหม่ varchar 128  n -   - 

busstop_th_name ชื่อไทย varchar 128  n  -  - 

road_name ชื่อถนน varchar 128  n  -  - 

latitude ละติจูด decimal 10 n - - 

longtitude ลองจิจูด decimal 10 n - - 

bts รถไฟฟ้า bts bit 1 n - - 

mrt รถไฟฟ้า mrt bit 1 n - - 

ship เรือ bit 1 n - - 

airlink รถไฟฟ้า airportlink bit 1 n - - 

one_side สถานีหรือป้าย ที่ยังใช้งานอยู่ bit 1 n   - - 

create_date เวลาสร้าง datetime yyyy/mm/dd n   - - 

update_date เวลาอัพเดท datetime yyyy/mm/dd n   - - 

isactive การใช้งานป้าย bit 1 n   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://map.rimnam.com/
http://map.rimnam.com/
http://map.rimnam.com/
http://map.rimnam.com/
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ตารางที่  3.2 ตาราง  bus 

bus 

attribute Description data type size/format null key reference 

bus_id เลขป้าย int 10 n PK  - 

bus_no busgraph -> bus_no  varchar 128  n -   - 

bus_name_th ชื่อไทย varchar 128  n -   - 

bus_name_eng ชื่ออังกฤษ varchar 128  n  -  - 

create_date เวลา datetime yyyy/mm/dd n  -  - 

 

ตารางที่  3.3 ตาราง  busgraph 

busgraph 

attribute Description data type size/format null key reference 

busstop_no เลขป้าย bigint 10 n PK  - 

bg_source ป้ายต้นทาง bigint 20 n -   - 

bg_destination ป้ายปลายทาง bigint 20 n -   - 

bg_distance ระยะทางของรถประจ าทาง int 11  n  -  - 

bg_walk เช็คว่าเดินได้ไหม int 10 n  -  - 

bg_type ชนิดของการกระท า varchar 1 n   

bg_timest เวลาในการแอดข้อมูลป้าย datetime yyyy/mm/dd n   

 
 
ตารางที่  3.4 ตาราง  Admin 

Admin 

attribute Description data type size/format null key reference 

UserName ชื่อ Admin varchar 20 n PK  - 

Password รหัสผ่าน varchar 80 n -   - 
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ตารางที่  3.5 ตาราง  railway_map 

railway_map 

attribute Description data type size/format null key reference 

Map_id รหัสแผนที่ varchar 10 n PK  - 

Map_name ชื่อแผนที่ varchar 30 n -   - 

Type ประเภทแผนที่ varchar 15 n - - 

Pic_map รูปแผนที่ text text n - - 
 
3.3 Use-case 

 

รูปที่ 3.2 use-case ของระบบ 
  
 
 
 

ดูแผนที่รถไฟฟ้า 

จัดการแผนที่รถไฟฟ้า 
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3.4 Structured Language Specification 
 

ตารางที่  3.6  Structured Language Specification ของการจัดการข้อมูลแผนที่ (User Website) 
System การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อ

ค้นหาเส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case จัดการแผนที่รถไฟฟ้า 
Actor Admin 
Action  ระบบจัดการข้อมูลแผนที่รถไฟฟ้าในฐานข้อมูลที่มีอยู่ ส าหรับการเพิ่มหรือ

ลบข้อมูลโดยผู้ใช้ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin) 
 1. ส าหรับการเพิ่มข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1. เลือกฟังก์ชัน DIRECTORY 
  1.2. เลือกแถบเมนู MANAGEMENT 
  1.3. เมื่อเลือกแถบเมนู MANAGEMENT แล้ว ระบบจะแสดง
  รายการเพิ่มข้อมูลและลบข้อมูลขึ้นมาจากนั้นเลือกรายการเพิ่ม
ข้อมูล 
  1.4. ระบบจะแสดงหน้าส าหรับเพิ่มข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.4.1. กรอกรหัสแผนที่รถไฟฟ้าและชื่อแผนที่รถไฟฟ้า 
   1.4.2. เลือกรูปภาพแผนที่รถไฟฟ้าที่ต้องการจากอุปกรณ์
   ของผู้ใช้ 
   1.4.3. กดปุ่มเลือกรายการเพื่อเพิ่มข้อมูลไปยังตารางหรือ
   ยกเลิกเพื่อยกเลิกรายการ 
   1.4.4. ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสแผนที่ ชื่อแผนที่ และ
   รูปภาพแผนที่ ที่เลือกในตารางด้านล่าง โดยผู้ใช้สามารถ
   แก้ไขข้อมูลที่เลือกได้  
  1.4.5. กดปุ่มยืนยัน 
  1.4.6. ระบบจะแสดงข้อความ (Message) เพื่อให้ยืนยันการ
  ท ารายการอีกคร้ัง กดยืนยันเพื่อยืนยัน การเพิ่มข้อมูลไปยัง
  ฐานข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการท ารายการ 
            2. ส าหรับการลบข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
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  2.1. เลือกฟังก์ชัน DIRECTORY 
  2.2. เลือกแถบเมนู MANAGEMENT 
  2.3. เมื่อเลือกแถบเมนู MANAGEMENT แล้ว ระบบจะแสดง
  รายการเพิ่มข้อมูลและลบข้อมูลขึ้นมา จากนั้นเลือกรายการลบ
ข้อมูล 
  2.4. ระบบจะแสดงหน้าส าหรับลบข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   2.4.1. กรอกรหัสแผนที่หรือชื่อแผนที่ จากนั้นกดปุ่มค้นหา 
   ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหาทั้งในแถบรหัสแผนที่และชื่อ
   แผนที่ 
   2.4.2.กดปุ่มเลือกรายการเพื่อเพิ่มรายการ ระบบจะแสดง
   ข้อมูลรหัสแผนที่ ชื่อแผนที่ และรูปภาพ แผนที่ ที่เลือกใน
   ตารางด้านล่าง โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลที่เลือกได้ 
  2.4.3. กดปุ่มยืนยัน 
  2.4.4. ระบบจะแสดงข้อความ (Message) เพือ่ให้ยืนยันการ
  ท ารายการอีกคร้ัง กดยืนยันเพื่อยืนยัน การลบข้อมูลใน
  ฐานข้อมูลหรือกดยกเลิกเพื่อยกเลิกการท ารายการ 

Stimulus เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน DIRECTORY และเลือกแถบเมนู MANAGEMENT 
Response เพิ่มหรือลบข้อมูลแผนที่รถไฟฟ้าในฐานข้อมูล 
Comment ต้อง login ก่อนถึงจะจัดการแผนที่ได้ 
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ตารางที่  3.7 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case แก้ไขป้าย 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case แก้ไขป้าย 

Actor Admin 
Action การแก้ไขป้ายที่ผิดพลาดหรือข้อมูลป้ายไม่ตรง 

1. การเลือกป้าย 
2. ท าการแก้ไขข้อมูล 

Stimulus ผู้ใช้ท าการเลือกป้ายที่ต้องการแก้ไข 

Response ข้อมูลที่ถูกแก้ไขจะถูกส่งไปยัง Server และ แสดงสีเขียวที่ป้ายบนแผนที่ 

 
 
ตารางที่  3.8  Structured Language Specification ของ Use-case เช็คป้าย 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case เช็คป้าย 

Actor Admin 
Action ผู้ใช้ท าการเลือกป้ายที่ถูกต้องและ set ค่า 

1. ผู้ใช้เลือกป้าย 
2. กดถูกต้อง 

Stimulus ท าการเลือกป้ายที่ต้องการ 

Response ระบบส่งข้อมูลไปยัง Server และแสดงสีเขียนที่ป้ายบนแผนที่ 
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ตารางที่  3.9  Structured Language Specification ของ Use-case เก็บข้อมูลสายรถ BUS,BTS,MRT 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case เก็บข้อมูลสายรถ bus,mrt,bts 

Actor Admin 
Action ระบบท าการเก็บข้อมูล Latitude Longitude ที่รถประจ าทางวิ่งผ่านทั้งหมด ทุก ๆ 1 วินาที 

และน าไปเก็บไว้ในตัวเคร่ือง 
1. ผู้ใช้ท าการกดเร่ิม 
2. ผู้ใช้กดหยุด ระบบจะเก็บข้อมูลใน 
3. ผู้ใช้กดปุ่มเผื่อส่งข้อมูลไปเก็บบน Server 

Stimulus ผู้ใช้เร่ิมโดยท าการกดเร่ิม 

Response ระบบเก็บต าแหน่งข้อมูลบนสมาร์ทโฟนและส่งไปเก็บบน Server เมื่อผู้ใช้อัพโหลด 

 
ตารางที่  3.10  Structured Language Specification ของ Use-case ลบป้าย 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ลบป้าย 

Actor Admin 
Action ผู้ใช้ท าการเช็คว่าป้ายถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่สามารถท าการกดปุ่มลบป้าย ออกจาก map  

1. กดที่ปุ่มลบป้าย 
2. กดตกลง 

Stimulus ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อลบป้าย 

Response ระบบท าการลบป้ายออกจากฐานข้อมูล Data base 
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ตารางที่  3.11  Structured Language Specification ของ Use-case ค้นหาปลายทาง 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ค้นหาเส้นทาง   

Actor Web User/Android User 
Action ผู้ใช้สามารถเลือกปลายทางที่จะไป เพื่อดูเส้นทางและสายรถประจ าทางได้ 

1. ผู้ใช้สามารถเลือกปลายทางที่จะไป 
2. กด route เส้นทาง 
3. App จะแสดงเส้นทาง และ สายรถประจ าทางที่จะไป 

Stimulus ผู้ใช้เลือกจุดหมายที่จะไป 

Response ระบบจะค านวณหาเส้นทางและสายรถที่ต้องขึ้น 

 
 
ตารางที่  3.12 ตาราง Structured Language Specification ของ Use-case ค้นหาป้ายรอบตัว 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ค้นหาป้ายรอบตัว 

Actor Web User/Android User 
Action ผู้ใช้สามารถหาป้ายรอบ ๆ ตัวหาข้อมูลรอบ ๆ ตัว 

1. กดเพื่อหาข้อมูลรอบ ๆ ตัว 
2. Interface จะโชว์ข้อมูลรอบ ๆ ตัวที่ผู้ใช้อยู่ 

Stimulus ผู้ใช้กดหาข้อมูลรอบ ๆ ตัว 

Response ระบบจะแสดงข้อมูลรอบ ๆ ตัวที่ผู้ใช้อยู่ในระยะ 500 เมตร 
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ตารางที่  3.13  Structured Language Specification ของ Use-case ค้นหาสายรถ  bus,mrt,bts 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ค้นหาสายรถ  bus,mrt,bts 

Actor Web User/Android User 
Action ผู้ใช้สามารถค้นหาสายรถโดยค้นหาจากเลขสายรถประจ าทางที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลก่อน

เดินทาง  
1. แสดงสายรถประจ าทางเพื่อดูว่าจะผ่านป้ายไหนบ้าง 

Stimulus ผู้ใช้กดหาเลขสายรถประจ าทางเพื่อดูว่ารถประจ าทางผ่านป้ายไหนบ้าง 

Response ระบบจะแสดงเลขสายรถประจ าทาง 

 
 

ตารางที่  3.14  Structured Language Specification ของการดูแผนที่รถไฟฟ้า 
System การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อ

ค้นหาเส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ดูแผนที่รถไฟฟ้า 
Actor Web User/Android User 
Action แสดงแผนที่รถไฟฟ้าจากตัวเลือกรายการที่มีอยู่ โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูแผนที่โดยมีวิธี

ดังนี้ 
1. เลือกฟังก์ชัน DIRECTORY 
2. เลือกแถบเมนู RAILWAY 
3. ระบบจะแสดงรายการแผนที่รถไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลทั้งหมด 
4. กดเลือกรายการแผนที่รถไฟฟ้าที่ต้องการ 
5. ระบบจะแสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้าที่ผู้ใช้เลือกขึ้นมา 

Stimulus เมื่อผู้ใช้เลือกฟังก์ชัน DIRECTORY และเลือกแถบเมนู RAILWAY 
Response แสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้าที่ผู้ใช้เลือกขึ้นมา 
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ตารางที่  3.15  Structured Language Specification ของ Use-case ข้อมูลป้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพื่อค้นหา
เส้นทาง 
รถประจ าทางในกรุงเทพมหานครที่มีระยะทางสั้นที่สุด 

Use-case ดูข้อมูลป้าย 

Actor Web User/Android User 
Action หน้าจอ interface จะโชว์ป้ายรถปะจ าทางทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ดูว่าป้ายนี้มีสายรถประจ าทาง

ไหนวิ่งผ่านบ้าง 
1. กดที่ป้ายที่ผู้ใช้ต้องการ 
2. ป้ายจะโชว์ข้อมูลทั้งหมด 

Stimulus ผู้ใช้ดูได้ว่าป้ายนี้ มีรถประจ าทางสายไหนผ่านบ้าง 

Response ระบบจะแสดงข้อมูลของป้ายและสายรถประจ าทางที่ผ่านได้ 
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3.5 Class Diagram 

 

รูปที่ 3.3 Class Diagram ของระบบ ย่อย Android User 
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รูปที่ 3.4 Class Diagram ของระบบ ย่อย Android User (ต่อ) 
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- Busline : 
list 

 

 
 

 
 รูปที่ 3.5 Class Diagram ของระบบย่อย Web User 



28 
 

 
 

 

รูปที่ 3.6 Class Diagram ของระบบย่อย Admin 
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3.6  Sequence Diagram 
 

 

รูปที่ 3.7  Sequence  diagram ของ use-case  ค้นหาสายรถ  bus,mrt,bts (Web User/Android User) 
 

 
 
 



30 
 

 
 

 

รูปที่ 3.8  Sequence  diagram ของ use-case ค้นหาเส้นทาง (Web User/Android User) 
 
  



31 
 

 
 

 

รูปที่ 3.9  Sequence  diagram ของ use-case ดูข้อมูลป้าย (Web User/Android User) 
  

 
 

รูปที่ 3.10  Sequence Diagram ของ use-case การดูแผนที่รถไฟฟ้า (Web User/Android User) 
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รูปที่ 3.11  Sequence  diagram ของ use-case ค้นหาข้อมูลรอบตัว(Web User/Android User) 
 

 

  
 
 
 

รูปที่ 3.12 Sequence  diagram ของ use-case แก้ไขป้าย (Admin) 
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รูปที่ 3.13 Sequence  diagram ของ use-case เช็คป้ายถูกต้อง (Admin) 

รูปที่ 3.14 Sequence  diagram ของ use-case ลบป้าย (Admin) 
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รูปที่ 3.15  Sequence  diagram ของ use-case เก็บข้อมูลสายรถ (Admin) 

รูปที่ 3.16  Sequence Diagram ของการเพิ่มข้อมูลแผนที่ (User Website) 
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3.7 State Diagram 

 

รูปที่ 3.18 state diagram ของ class MainActivity (Android User) 
 

 

รูปที่ 3.19 state diagram ของ class Tab (Android User) 
 

รูปที่ 3.17  Sequence Diagram ของการลบข้อมูลแผนที่ (User Website) 
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รูปที่ 3.20 state diagram ของ class Directory (Android User) 
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รูปที่ 3.21 state diagram ของ class bus (Android User) 

 

รูปที่ 3.22 state diagram ของ class result CustomListAdapterbus (Android User) 

 

รูปที่ 3.23 state diagram ของ class result Buslistbusstop (Android User) 

 

รูปที่ 3.24 state diagram ของ class result BusstopGo (Android User) 
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รูปที่ 3.25 state diagram ของ class result CustomListAdapterbusstop_list (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.26  state diagram ของ class BusstopListBlack (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.27 state diagram ของ class CustomListAdapterbusstop_listB (Android User) 
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รูปที่ 3.28 state diagram ของ class railway  (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.29 state diagram ของ class CustomListAdapterrailway (Android User) 
 

 

รูปที่ 3.30 state diagram ของ class ferry (Android User) 
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รูปที่ 3.31  state diagram ของ class CustomListAdapterferry (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.32  state diagram ของ class map (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.33  state diagram ของ class CustomListAdaptermap (Android User) 
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รูปที่ 3. 34  state diagram ของ class mapbus_busstop (Android User) 
 
 

 

รูปที่ 3.35  state diagram ของ class route (Android User) 
 

 

รูปที่ 3.36  state diagram ของ class markerroute (Android User) 
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รูปที่ 3.37  state diagram ของ class near (Android User) 
 

 

รูปที่ 3.38 state diagram ของ class savebusstop (Android User) 
 
 
 

 

รูปที่ 3.39 state diagram ของ class DBnamebusstop (Android User) 
 

 

รูปที่ 3.40  state diagram ของ class Server (Android User) 
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รูปที่ 3.41  State Diagram ของ Class RAILWAY 
 

 
 
 

 

รูปที่ 3.42  State Diagram ของ Class DATABASE_RAILWAY 
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รูปที่ 3.43  State Diagram ของ Class MANAGEMENT 
 

 

 
 

 

รูปที่ 3.44  state diagram ของ class main(Admin) 
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รูปที่ 3.45  state diagram ของ class tag (Admin) 

รูปที่ 3.46 state diagram ของ class tagging (Admin) 



46 
 

 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3.47 state diagram ของ class tagmap (Admin) 
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รูปที่ 3.49 state diagram ของ class editbusstopM (Admin) 
  

 
 

รูปที่ 3.48 state diagram ของ class tagend (Admin) 
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รูปที่ 3.50  state diagram ของ class editmenu (Admin) 
 

 
 

 

 
รูปที่ 3.51  state diagram ของ class editbusstop (Admin) 
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รูปที่ 3.52 state diagram ของ class database (Admin) 
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บทที ่4  
ผลการด าเนินงาน 

 
4.1 การทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันตามหน้าท่ี  
 เราได้ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ โดยเร่ิมจากการท างาน
ของระบบเว็บ ระบบบนโทรศัพท์แอนดรอย์ และระบบส าหรับผู้ดูแลระบบบนเว็บ 

4.1.1 แอปพลิเคชันบนเว็บ 

 
 

 

รูปที่ 4.1หน้าจอหลักเว็บไซต์ 
 
  รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอหลักของเว็บไซต์ โดยหน้านี้จะประกอบไปด้วย โลโก้ของเว็บไซต์ 
และเมนูต่างๆเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนูใดๆ เว็บไซต์ก็จะท าการเชื่อมต่อไปยังหน้านั้นๆ  
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รูปที่ 4.2 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู DIRECTORY 
 

รูปที่ 4.2 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู DIRECTORY บริเวณด้านล่าง 
เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงแถบเมนูให้ผู้ใช้เลือกประเภทการเดินทางที่ต้องการ   
 

 

รูปที่ 4.3 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู BUS 
 

 รูปที่ 4.3 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู BUS เว็บไซต์ก็จะท าการแสดง
ข้อมูลและรูปของการเดินทางด้วยล้อขึ้นมา 
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รูปที่ 4.4 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู RAILWAY 
 

รูปที่ 4.4 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเมนู RAILWAY บริเวณแถบเมนู
ด้านบน เว็บไซต์ก็จะท าการข้อมูลและแถบเมนูประเภทรถไฟฟ้าด้านซ้ายมือขึ้นมา 

 

 

รูปที่ 4.5 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า ARL แอร์พอร์ตลิงค์ 
 

รูป 4.5 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า ARL แอร์พอร์ต
ลิงค์ บริเวณด้านซ้ายมือ เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์[ARL]ขึ้นมา 
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รูปที่ 4.6 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้ม 
 

 รูป 4.6 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว
เข้มบริเวณด้านซ้ายมือ เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้มขึ้นมา 
 

 

รูปที่ 4.7 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อน 
 

รูป 4.7 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว
อ่อนบริเวณด้านซ้ายมือ เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอ่อนขึ้นมา 
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รูปที่ 4.8 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า MRT 
 

รูป 4.8 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเคร่ืองมือรถไฟฟ้า MRT บริเวณด้าน
มือ เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงรูปแผนที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ าเงินขึ้นมา 

 

 

รูปที่ 4.9 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู FERRY 
              

 รูป 4.9 แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู FERRY บริเวณแถบเมนูด้านบน 
เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงข้อมูลและรูปแผนที่เส้นทางการให้บริการการสัญจรทางน้ าในอนาคต
ขึ้นมา 
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รูปที่ 4.10 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู MAP 
 

รูป 4.10 หน้าจอเว็บไซต์แสดง User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู MAP บริเวณ
แถบเมนูด้านบน เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงรูปแผนที่เส้นทางการให้บริการสายรถเมล์ที่มีสถานีจาก
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยังสถานที่ต่างๆ 

 
นอกจากนี้ Admin ยังสามารถท าการเพิ่มข้อมูล อัพเดตข้อมูล และลบข้อมูลบนหน้า

เว็บไซต์ได้ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 

 

รูปที่ 4.11 User Interface Website  เพื่อให้ Admin  ท าการ  Login 
 

รูป 4.11 หน้าจอเว็บไซต์แสดง User Interface Website เมื่อ Admin กดรูปฟันเฟืองบริเวณ
มุมบนขวา เว็บไซต์ก็จะท าการแสดง User Interface ขึ้นมาเพื่อให้แอดมินท าการล็อกอิน 
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  รูปที่ 4.12  แสดงการเพิ่มข้อมูลรถไฟฟ้าบนหน้าเว็บไซต์ของ Admin เมื่อ Admin กด Insert 
data เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงหน้าจอการเพิ่มข้อมูลขึ้นมา โดย Admin จะต้องท าการใส่ข้อมูล 
Map_Name, Type และจะต้องท าการเลือกรูปภาพแผนที่รถไฟฟ้าชนิดที่ท าการ Add ข้อมูลเพิ่มเข้า
มา จากนั้นกดปุ่ม SUBMIT เว็บไซต์จะท าการเพิ่มข้อมูลรถไฟฟ้า และเพิ่มข้อมูลลงใน ฐานข้อมูล 
Database  
 

 

รูปที่ 4.12  User Interface Website เมื่อ Admin กด Insert Data 
 

  รูปที่ 4.12  เมื่อ Admin กด UPPDATE  DATA  เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงหน้าจอการ
อัพเดตข้อมูลขึ้นมา โดย Admin สามารถเลือกอัพเดต Map_Name และรูปภาพแผนที่รถไฟฟ้าชนิด
ที่ท าการอัพเดตข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม UPPDATE เว็บไซต์จะท าการอัพเดตข้อมูลรถไฟฟ้า และ
อัพเดตข้อมูลลงใน ฐานข้อมูล Database  
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รูปที่ 4.13 User Interface Website เมื่อ Admin กด Delete data 
 
  รูป 4.13 แสดงการลบข้อมูลรถไฟฟ้าบนหน้าเว็บไซต์ของ Admin เมื่อ Admin กด Delete 
data เว็บไซต์ก็จะท าการแสดงหน้าจอการลบข้อมูลขึ้นมา และแสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล 
Database ในรูปแบบตาราง โดย Admin จะต้องท าการเลือกข้อมูลที่ต้องการลบโดยสามารถคลิ๊ก
เลือก Chackbox ได้โดยตรง จากนั้นกดปุ่ม Delete เว็บไซต์จะท าการลบข้อมูลรถไฟฟ้า และลบ
ข้อมูลใน ฐานข้อมูล Database  
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รูปที่ 4.14 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู ROUTE 
 

  รูป 4.14 แสดงการค้นหาเส้นทางสายรถเมล์ เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู ROUTE บริเวณแถบเมนู
ด้านล่าง เว็บไซต์จะท าการแสดงหน้าจอเว็บไซต์การค้นหาเส้นทางสายรถเมล์ขึ้นมา โดยผู้ใช้จะต้อง
กรอกสถานที่ต้นทาง และ สถานที่ปลายทางที่ต้องการจะค้นหา  
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รูปที่ 4.15 User Interface Website เมื่อผู้ใช้กดปุ่มค้นหา 
   

  รูป 4.15 แสดงการค้นหาเส้นทางสายรถเมล์ เมื่อผู้ใช้กดแถบเมนู ROUTE บริเวณแถบเมนู
ด้านล่าง เว็บไซต์จะท าการแสดงหน้าจอเว็บไซต์การค้นหาเส้นทางสายรถเมล์ขึ้นมา โดยผู้ใช้จะต้อง
กรอกสถานที่ต้นทาง และ สถานที่ปลายทางที่ต้องการจะค้นหา หรือเลือกจากหมุดสีแดงที่ปักไว้ ณ 
ต าแหน่งของป้ายรถเมล์ทั้งหมดโดยคลิ๊กป้ายที่จะขึ้นรถเมล์และป้ายปลายทางที่ต้องการจะไป 
เว็บไซต์จะแสดงป้ายรถเมล์ที่ผ่านทั้งหมดขึ้นมา 
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4.1.2 แอปพลิเคชันบน Android 

 

 

รูปที่ 4.16 หน้าจอ โหลดป้ายสายรถประจ าทาง 
 

 รูปที่ 4.16 เป็นหน้าจอ แสดงการโหลดข้อมูลทั้งหมดของป้ายรถประจ าทางที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลเพื่อน าไปใช้ ในกรณีที่ไม่ได้มีกานเชื่อมต่อเน็ต ในฟังก์ชันค้นหาป้ายรอบตัว 
 

 

รูปที่ 4.17 หน้าจอ โหลดป้ายสายรถประจ าทาง 
 

 รูปที่ 4.17 เป็นหน้าจอ แสดงการโหลดข้อมูลทั้งหมดของป้ายรถประจ าทางที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลเพื่อน าไปใช้ ในกรณีที่ไม่ได้มีกานเชื่อมต่อเน็ต ในฟังก์ชันค้นหาป้ายรอบตัวทางที่
ต้องการได้ เพื่อจะดูป้ายที่รถประจ าทางวิ่งผ่านทั้งขาไปและขากลับ 
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รูปที่ 4.18 หน้าจอ แสดงป้ายของสายรถประจ าทาง (ขาไป) 
 

 รูปที่ 4.18 เป็นหน้าจอ แสดงเส้นทางการเดินของสายรถประจ าทางของสายรถ ที่เลือกมาจะ
แสดงการเดินทางของแต่ละโดยมีการบอกว่ามีการผ่านป้ายไหนบ้างเป็นล าดับแรกจนล าดับสุดท้าย 
 

 

รูปที่ 4.19 หน้าจอ แสดงป้ายของสายรถประจ าทาง (ขากลับ) 
 

 รูปที่ 4.19 เป็นหน้าจอ แสดงเส้นทางการเดินของสายรถประจ าทางของสายรถ ที่เลือกมา
จะแสดงการเดินทางของแต่ละโดยมีการบอกว่ามีการผ่านป้ายไหนบ้างเป็นล าดับแรกจนล าดับ
สุดท้าย 
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รูปที่ 4.20 หน้าจอ ค้นหาสถานที่ 
 
 รูปที่ 4.20 แสดงป้ายจุดเร่ิมต้นเป็นละติจูดและลองจิจูดปัจจุบัน และยังสามารถค้นหาต้น
ทางที่ต้องการได้โดยพิมพ์ค้นหาสถานที่ต้นทางและยังสามารถเลือกป้ายที่ต้องขึ้นรถประจ าทางได้ 
ส่วนป้ายปลายทางเราสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการไปได้ โดยขอบเขตการค้นหาป้ายจะอยู่ ใน
กรุงเทพ และปริมณฑล เท่านั้นหากเป็นนอกจากนี้จะไม่มีป้ายขึ้น 
 

 

รูปที่ 4.21 หน้าจอ แสดงเส้นทางการเดินทางใกล้ที่สุด 
 

 รูปที่ 4.21 แสดงเส้นทางการเดินทาง  โดยจะแสดงป้ายที่ต้องผ่านจากต้นทางไปยังปลาย
และยังแสดงจุดที่ต้องเปลี่ยนสายรถประจ าทางเพื่อต่อรถประจ าทางไปยังปลายทาง และยังแสดง
วิธีการต่อรถเป็นตัวหนังสืออีกด้วย 
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รูปที่ 4.22 หน้าจอ แสดงป้ายรอบตัว 
 

 รูปที่ 4.22 แสดงหน้าจอ แสดงป้ายรอบตัวในระยะ 500 เมตรโดยจะแสดงชื่อป้ายและสาย
รถประจ าทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่านทั้งหมดที่ผ่านป้ายนั้น ๆ บนแผ่นที่ และจะแสดงล าดับชื่อป้าย
ในระยะทั้งหมด 

 

4.1.3 แอปพลิเคชันบนเว็บส าหรับผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มข้อมูลเส้นทาง (Add Graph) 

 ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลการเดินทางของพาหนะแต่ละสาย ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไป
เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลได้ผ่านทางเว็บดังนี้ 

 

รูปที่ 4.23 ส่วนติดต่อผู้ใช้ในหน้ากรอกข้อมูลทั่วไปของสายรถ 
 

ผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลสายรถดังแสดงในรูปที่ 4.23 จากนั้นท าการเพิ่มข้อมูลสาย
รถนั้น โดยเลือกประเภทของการเดินทาง ดังแสดงในรูปที่  4.24 จากนั้นเลือกสายรถที่สร้างไว้แล้ว
ในรูปที่ 4.25 
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รูปที่ 4.24 หน้าเลือกประเภทการเดินทาง 
 
 

 

รูปที่ 4.25 หน้าเลือกสายรถ 
 

 จากนั้น เลือกว่าจะกรอกข้อมูลขาไปหรือขากลับของสายรถนั้น ดังแสดงในรูปที่ 4.26 
ระบบจะแสดงแผนที่ดังรูปที่ 4.27 เพื่อให้เชื่อมโยงระหว่างป้ายรถในระบบเพื่อระบุเส้นทาง ข้อมูล
การเชื่อมโยงจะแสดงใต้แผนที่ ดังรูปที่ 4.28 เมื่อเชื่อมโยงป้ายครบทั้งสาย ผู้ดูแลระบบสามารถกด
ปุ่ม submit เพื่อบันทึกข้อมูลสายรถทั้งสายลงในฐานข้อมูล 
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รูปที่ 4.26 เลือกขาไป-ขากลับ 
 
 

 

รูปที่ 4.27 แผนที่เพื่อคลิกเลือกการเดินทางระหว่างป้าย 
 
 

 

รูปที่ 4.28 ข้อมูลการเดินทางระหว่างป้ายใต้แผนที่ 
 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลการเดินทางของสายรถ ให้เลือกสายรถและเที่ยวรถ(ไป/กลับ)ดัง
แสดงในรูปที่ 4.29 ระบบจะแสดงข้อมูลการเดินทางของรถสายนั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถคลิก
เลือกที่ละเส้นเพื่อลบหรือแก้ไขได้ 
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รูปที่ 4.29 เลือกสายรถ 
 
 

 

รูปที่ 4.30 หน้าแสดงข้อมูลการเดินทางของสายรถนั้น 
 

 
4.2 ผลการทดสอบระบบ 

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้ติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองแม่ข่ายบนระบบกลุ่มเมฆ
สาธารณะ จากนั้นจึงน าข้อมูลรถประจ าทางสาย 84 ที่ประกอบด้วยป้ายรถจ านวน 101 ป้าย เป็น
ข้อมูลทดสอบระบบ แล้ววัดประสิทธิภาพทางเวลาของโปรแกรมโดยจับเวลาตอบกลับของระบบ
ตั้งแต่ส่งค าร้องจนได้รับผลตอบกลับ โดย 
(1) จับเวลาที่ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้ในการร้องขอข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วน ามาแสดงผล  
(2) จับเวลาที่ระบบใช้ในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วแสดงข้อความยืนยันการท างานส าเร็จ  
 เน่ืองจากช่วงเวลาต่าง ๆ ของวันมีผลต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงผู้วิจัยจึงต้องท า
การทดลองในหลายช่วงเวลา โดยบันทึกเวลาการท างานของโปรแกรมในช่วงเช้า(9.00-12.00) บ่าย
(12.00-15.00) และกลางคืน(19.00-22.00) ช่วงเวลาละ 30 คร้ัง แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ตารางที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยของเวลาตอบกลับของการร้องขอข้อมูลและการบันทึกข้อมูล  
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ตารางที่  4.1  เวลาตอบกลับเฉลี่ยของการร้องขอข้อมูลและการบันทึกข้อมูล 
ช่วงเวลา เวลาตอบกลับเมื่อ 

ร้องขอข้อมูล(ms) 
เวลาตอบกลับเมื่อ 
บันทึกข้อมูล (ms) 

เช้า 955.57 3.53 
บ่าย 1,223.233 6.10 
กลางคืน 1,529.43 12.80 
ค่าเฉลี่ย 1,236.08 7.48 

 

 
รูปที่ 4.31 เวลาการตอบกลับที่การร้องขอแต่ละคร้ังใช้ (ms) 

 
 

จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า เมื่อร้องขอข้อมูล หรือ บันทึกข้อมูล โปรแกรมก็ใช้เวลาตอบ
กลับเฉลี่ยไม่เกิน 4 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้ใช้เว็บยอมรับได้ นอกจากนี้ ในรูปที่ 4.31 ซึ่งเป็นเวลาตอบ
กลับในแต่ละคร้ังที่ร้องขอหรือบันทึกข้อมูล เรายังพบว่ามีเพียง 2 คร้ัง ที่การใช้งานโปรแกรมใช้
เวลาตอบกลับเกินกว่าเวลาที่ยอมรับได้ ซึ่งคิดเป็น 1.11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เหตุการณ์ที่เวลาตอบกลับ
มากกว่า 4 วินาทีดังกล่าว เกิดจากความหนาแน่นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นบางคร้ังเท่านั้น 
ดังนั้นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่5  
สรุป 

 
         จากข้อมูลในเดือนมกราคม 2558 ของระบบสถิติทางการทะเบียน [1] ระบุว่าใน
กรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ทั้งสิ้น 5.6 ล้านคน ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่า
กรุงเทพมหานครนี้ จ าเป็นต้องมีการบริการขนส่งสาธารณะที่สะดวก เพียงพอ และมีราคาที่
เหมาะสมกับรายได้ของคนเมือง ดังนั้นในงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับการส ารวจพิกัดป้ายรถและเส้นทางเดินรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครด้วย GPS โดยใช้
โทรศัพท์แอนดรอยด์ส ารวจพิกัดป้าย และสร้างข้อมูลเส้นทางการเดินรถแต่ละสายผ่านป้ายอย่าง
อัตโนมัติด้วย Google Maps และได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่สามารถค้นหาสายรถประจ าทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดโดยผู้ใช้
ก าหนดพิกัดจุดเร่ิมต้นและปลายทางบนแผนที่ โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Java และ XML 
บน Android Studio ที่ติดต่อกับโปรแกรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่เขียนขึ้นด้วยภาษา PHP 
ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL โดยภาษาและเคร่ืองมือทั้งหมดเป็น Open Source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการใช้อัลกอริทึมของ Dijkstra's algorithm ในการหาเส้นทางที่มี
ระยะทางสั้นที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ระบบของงานวิจัยชิ้นก่อนยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ได้ และไม่
รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเส้นทางการเดินรถ และไม่รองรับข้อมูลการเดินทางด้วยการขนส่ง
สาธารณะชนิดอ่ืน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข
ข้อมูลเส้นทางและป้ายในเส้นทางการเดินรถได้ และสามารถเพิ่มข้อมูลการเดินทางชนิดอ่ืนลงใน
ระบบได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเว็บเพื่อรองรับการท างานดังกล่าว  

จากการทดสอบระบบ พบว่าระบบแสดงผลเส้นทางการเดินรถสาย 84 ที่มีป้ายจ านวน 101 
ป้าย ได้ใช้เวลาเฉลี่ย 1,236.08 มิลลิวินาที และเมื่อผู้ใช้เพิ่มเส้นทางใหม่หรือแก้ไขข้อมูลเส้นทาง 
ระบบบันทึกเส้นทางใหม่ได้ในเวลา 7.48 มิลลิวินาที 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้จัดท าเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางเพื่อเดินทาง
จากต้นทางและปลายทางที่ผู้ใช้ก าหนดด้วยรถสาธารณะได้ ในแอปพลิเคชันดังกล่าว มีส่วนที่แสดง
แผนที่ส าหรับการเดินทาง จากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถจัดการรูปภาพแผนที่ได้
ถูกต้อง และสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สั้นที่สุด โดยใช้เวลาใน
การแสดงผลเฉลี่ยน้อยกว่า 4 วินาที 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
 1. เนื่องจากงานวิจัยเป็นการพัฒนาระบบร่วมกับบริษัทภายนอกที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี ท าให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานบ่อยคร้ัง และท า
ให้การพัฒนามีความล่าช้า  
 แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาระบบงานคร้ังต่อไป อาจต้องมีการเซ็นสัญญาอย่าง เป็น
ทางการกับบริษัทผู้ให้ข้อมูลความต้องการ เพื่อให้ก าหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน เนื่องจากเป็น
งานวิจัยและพัฒนาที่มีเวลาจ ากัด 
 2. ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะที่บริษัทส ารวจมาได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากทางบริษัทให้
ข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งเพื่อทดสอบระบบเบื้องต้นเท่านั้น ท าให้ผลลัพธ์จากการทดสอบระบบไม่
น่าเชื่อถือ 
 แนวทางการแก้ปัญหา จะได้ท าความเข้าใจกับบริษัทถึงความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลทั้งหมดใน
การทดสอบระบบ  
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. เน่ืองจากระบบที่พัฒนาขึ้นยังเป็นเพียงต้นแบบของระบบ กล่าวคือ ยังไม่สามารถน าไปใช้งาน
จริงได้ เนื่องจากขาดข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะที่ครบถ้วน และบริษัทผู้ให้ความร่วมมือปิดตัวไป 
หากมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะที่ครบถ้วนและเปิดให้ใช้งานได้ ก็จะ
สามารถถ่ายโอนข้อมูลลงฐานข้อมูลของระบบนี้ และใช้งานระบบได้ทันที 
 2. ถึงแม้ว่าระบบจะติดตั้งกับผู้ให้บริการบนกลุ่มเมฆ ที่สามารถเพิ่มความสามารถได้อัตโนมัติ
ตามจ านวนการใช้งานที่เกิดขึ้น แต่ก็อาจเพิ่มเติมการทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริงในปริมาณมาก ๆ 
เช่น ผู้ใช้จ านวนหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป เนื่องจากเป็นระบบให้ข้อมูลการขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้งาน
เป็นล้านคนต่อวัน เป็นไปได้ว่าปริมาณข้อมูลและการใช้งานจ านวนมากอาจท าให้ระบบล่มได้  ซึ่ง
อาจมีการศึกษาวิจัยมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบต่อไป 
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