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หวัขอ้งานคน้ควา้อิสระ การออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพือ่แจง้

เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ ด้วย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์  
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สาขาวิชา เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และการส่ือสาร 

ปีการศึกษา 2555 

 

บทคดัย่อ 

 

ปัจจุบนั ผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี รถยนตรั์บจา้งโดยสารสาธารณะ  มีเหตุการณ์

ร้ายเกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสารเป็นประจาํ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูโ้ดยสารที่เป็นผูห้ญิง เพื่อเป็นการป้องกนั

เหตุดังกล่าว  เราจึงได้ออกแบบและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพือ่แจ้งเตือนขอความ

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

โปรแกรมไดถู้กออกแบบมาให้ช่วยแจง้ขอ้มูลผ่านทางขอ้ความ SMS และอีเมลเพื่อขอความ

ช่วยเหลือไปยงัผูติ้ดต่อท่ีตั้งไว ้ เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสาร และผูโ้ดยสารทาํการกดปุ่มขอ

ความช่วยเหลือ โปรแกรมจะส่งรายละเอียดขอ้มูลของรถแทก็ซ่ีผา่นการส่งขอ้ความ SMS และอีเมล

ขอความช่วยเหลือพร้อมพิกดัจุดเกิดเหตุไปยงัผูติ้ดต่อทนัที  เพื่อให้ผูติ้ดต่อ เช่น เจา้หนา้ท่ี สามารถ

ประสานงานกบัสายตรวจท่ีกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ีอยูบ่ริเวณท่ีเกิดเหตุไดท้นัเวลา 

จากทดลองใชโ้ปรแกรมผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ผลปรากฏ

ว่าการแจง้เตือนขอความช่วยเหลือผ่านโปรแกรมจะใชเ้วลาเร็วกว่า การโทรแจง้ผา่นสายด่วน 191

อยา่งมาก (เวลาเฉล่ีย 1 นาที 58 วินาที และ 19 นาที 55 วินาที ตามลาํดบั) ดงันั้น โปรแกรมประยกุต์

แจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีน้ี สามารถเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีผูใ้ช้

สามารถเลือกใชบ้ริการได ้
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ABSTRACT 

 

There are a substantial number of crimes that has happened in taxicabs. Many of 

these unfortunate victims are mainly female passengers. One manner to help reduce such crime is 

to provide these passengers with easily, conveniently, and most importantly concealed interaction 

method to seek assistance and rescue from the third party. In this research, we have introduced 

such system namely, Alert and Rescue Request System (ARRS), which has been designed to 

notify the third party via both SMS and e-mail. When such emergency arises, the passenger only 

needs to press a dedicated phone prompt to commence the system. Passenger's current location 

and prompt for help are then sent via SMS and e-mail to the designated number. The authority 

figure can then utilize this crucial information to speed up the process of rescuing the victims. 

Based on the experimental results, our application will spend much less time reacting 

to a crime alert when compared to the police Hotline 191 (1 minute and 58 seconds versus 19 

minutes 55 seconds, on average respectively). Therefore, the application will be a better option 

for the public’s safety at large. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี  ดว้ยความอนุเคาระห์ของอาจารยที์่ปรึกษา

งานคน้ควา้อิสระ  ดร.เน่ืองวงศ ์ ทวยเจริญ  ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าใหค้าํแนะนาํถึงประเด็นต่าง ๆ ใน

การศึกษา  และช้ีแนวทางแกปั้ญหา  การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติมอนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์  
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ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ 

ขอขอบคุณ ดร.วรพล  พงษ์เพ็ชร  ผู ้ อํานวยการหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 
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ความสาํเร็จในการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณนิพนธ์ นวมศิริ ที่ให้ความร่วมมือในการพฒันาโปรแกรมตั้งแต่เร่ิมตน้และ

ส้ินสุดการพฒันาโปรแกรม 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีประจาํหลกัสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และการส่ือสาร  

ท่ีใหก้าํลงัใจและช่วยเหลือขา้พเจา้มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ รุ่น 54 ทุกคนท่ีช่วยเหลือ  และใหก้าํลงัใจตลอดมาในทุก ๆ ดา้น 

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยั  ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา  และครอบครัว  รวมทั้งคุณศิราพร  ปาลา

ยา  ท่ีคอยใหค้วามห่วงใย  และเป็นกาํลงัใจตลอดมาในทุกๆ ดา้นจนสาํเร็จการศึกษา 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัในเมืองใหญ่ ประชาชนทัว่ไปใชชี้วิตประจาํวนัในการเดินทางไปทาํงาน ไปทาํ

ธุระต่างๆ   ในช่วงเวลาท่ีเร่งรีบก็ตอ้งอาศยับริการดว้ยรถแทก็ซ่ีหรือรถยนตรั์บจา้งจาํนวนมาก  เพื่อ

ความสะดวกในการเดินทาง  แต่ถา้ใช้บริการรถแท็กซ่ีในช่วงเวลากลางคืน  โดยเฉพาะผูห้ญิง  

โอกาสเส่ียงที่จะเกิดอนัตรายกบัผูโ้ดยสารได ้ ที่สาํคญับนรถแท็กซ่ีนั้นไม่มีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

ใดๆ ท่ีจะขอความช่วยเหลือไดน้อกจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูโ้ดยสารเพียงอยา่งเดียว  ผูโ้ดยสาร

ไดแ้ค่โทรแจง้ตาํรวจ 191 เพื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้น   

ทุกวนัน้ีเราก็เห็นข่าวการร้องเรียนของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการ แทก็ซ่ีผา่นศูนย์

คุม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 1584 เป็นประจาํ นอกจากน้ียงัมีข่าวอาชญากรรมที่เกิดข้ึนกบัหญิง

สาวท่ีใชบ้ริการแทก็ซ่ีอยูบ่่อยคร้ัง ทั้งพาไปทาํร้ายร่างกาย การชิงทรัพยผ์ูโ้ดยสาร หรือใชว้ิธีหลอก

ให้เหยือ่ตายใจแลว้พาไปข่มขืน ฯลฯ ซ่ึงเหตุร้ายดงักล่าวเกิดข้ึนทั้งเวลากลางวนัและกลางคืน จาก

สถิติตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 55 - 30 มิ.ย. 55 พบว่ามีคดีเกิดข้ึนทั้งหมด 28 คดี เป็นการปลน้ทรัพย ์11 คดี 

และชิงทรัพย์ 17 คดี พื้นที่ ที่เกิดเหตุมากที่สุด อยู่ในย่านชานเมืองซ่ึงเป็นพื้นที่เปลี่ยวคือ สน.

ประเวศ สน.บางนา สน.ตล่ิงชนั และ สน.อุดมสุข (พิสิฎฐ ์ พิสุทธ์ิศกัด์ิ, 2555) 

แนวทางท่ีใชใ้นปัจจุบนั เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

1)  มาตรการเม่ือเกดิเหตุ 

การโทรแจง้ตาํรวจ 191 เพื่อขอความช่วยเหลือ  ซ่ึงกว่าท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะไดรั้บการ

ติดต่อและไดรั้บทราบรายละเอียดของเหตุการณ์กต็อ้งใชเ้วลานาน 

 

2)  มาตรการหลงัเกดิเหตุ 

แจง้ศูนยคุ์ม้ครองผูโ้ดยสารรถสาธารณะ 1584 

การแจง้ความที่สถานีตาํรวจ คือผูโ้ดยสารที่ได้รับประสบเหตุจากการถูกทาํร้ายเพื่อ

บนัทึกประจาํวนั  แจง้ความ และตามหาผูท่ี้ก่อเหตุมาลงโทษ 
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การร้องเรียนผ่านเวบ็ไซตที์่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมการขนส่งทางบก ให้บริการรับเร่ือง

ร้องเรียนจากการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ ไดแ้ก่ 

http://apps.dlt.go.th/1584complain/ 

http://www.takeatax.com/ 

การร้องเรียนผา่น Application Taxi Reporter  

 

3)  มาตรการป้องกนั 

การติดบตัรพนกังานขบัรถแทก็ซ่ี กล่าวคือให้คนขบัรถแทก็ซ่ีทาํการติดบตัรพนกังาน

ขบัรถไวห้น้ารถ เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถจดจาํคนขบัได ้ โดยในบตัรจะมีรหัสประจาํตวั  เลข

ทะเบียนรถ ช่ือ- นามสกลุ  และท่ีอยูข่องคนขบัตามบตัรประชาชน  เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถจดจาํ 

ตาํรวจเขม้งวดในการตั้งด่านตรวจมากข้ึน  กล่าวคือ ทางเจา้หน้าที่ตาํรวจมีการตรวจ

เขม้งวดมากข้ึน  มีการตั้งด่านเพื่อตรวจผูใ้ชร้ถบนถนนสาธารณะตามจุดต่าง ๆ   ถา้มีการกระทาํผิด

จะเสียค่าปรับหรือยดึใบขบัข่ี 

นอกจากมาตรการที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและประยุกต์ใชง้านโปรแกรม

ประยุกต์ เพื อ่แจ้ง เ ตือนขอความช่วยเหลือกรณี เ กิด เหตุ ร้ายบนรถแท็กซี ่ ซ่ึงทํางานบน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ โดยท่ีโปรแกรมจะส่งขอ้มูล SMS  และพิกดัท่ีเกิด

เหตุดงักล่าวไปยงัผูติ้ดต่อหรือเจา้หนา้ที่ไดท้นัที เพื่อให้ผูโ้ดยสาร  สามารถขอความช่วยเหลือใน

กรณีมีเหตุร้ายเกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสารได ้ ทาํให้เจา้หน้าที่ตาํรวจสามารถไป ณ จุดที่เกิดเหตุไดท้นัที  

และยงัทาํใหค้นขบัรถแทก็ซ่ีไม่กลา้ท่ีจะก่อเหตุร้ายได ้ นอกจากน้ี หลงัเกิดเหตุ ยงัสามารถพิสูจน์ได้

ว่ารถแทก็ซ่ี คนัไหนเป็นผูก่้อเหตุโดยอาศยัขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นโปรแกรมประยกุตเ์พื่อแจง้เตือนขอ

ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยดท่ี์

ผูโ้ดยสารไดท้าํการบนัทึกไวก่้อนท่ีจะเกิดเหตุ 

งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดน้าํเสนอแนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวโดยการออกแบบและ

ประยุกต์ใชง้านโปรแกรมประยุกต์เพือ่แจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี 

ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ เพื่อท่ีจะช่วยผูโ้ดยสารสามารถส่งขอ้ความแจง้

เตือนทางSMS ไปยงัเบอร์ผูรั้บปลายทางเมื่อตอ้งการขอความช่วยเหลือในกรณีมีเหตุการณ์เกิด

ข้ึนกบัผูโ้ดยสาร ให้ผูโ้ดยสารทาํการเปิดโปรแกรมดงักล่าวแลว้ส่งรายละเอียดของรถแท็กซ่ีผ่าน

โปรแกรมประยกุตแ์จง้เตือนฯ และใช ้GPS บอกตาํแหน่งพิกดัท่ีเกิดเหตุ และรูปถ่าย ส่งSMS ไปยงั

เบอร์ที่ตั้ งไวใ้นโปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนขอความช่วยเหลือด้วยโทรศพัท์เคลื่อนที่  ทาํให้

เจา้หน้าที่ตาํรวจสามารถรับแจง้เหตุและไปจุดที่เกิดเหตุไดท้นัที  และยงัสามารถพิสูจน์ไดว้่ารถ
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แท็กซี่ คนัไหนเป็นผูก่้อเหตุโดยอาศัยขอ้มูลจากการใช้โปรแกรมประยุกต์แจ้งเตือนขอความ

ช่วยเหลือฯ  ท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแนวคิดและไดพ้ฒันาข้ึนมาเพื่อใชง้านดงักล่าว 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  มีดงัต่อไปน้ี 

1)  เพื ่อให้ผูโ้ดยสารสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือโดยผูข้บัรถแท็กซี่ไม่รู้ตวั ในกรณีเกิด

เหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีผ่านโปรแกรมแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีดว้ย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

2)  เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถส่งขอ้มูลเก่ียวกบัรถแท็กซ่ีที่ก่อเหตุไปยงัหมายเลขผูรั้บปลายทาง

ได ้

3)  เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถบนัทึกขอ้มูลและเป็นหลกัฐานเพื่อท่ีเอาผดิกบัผูก่้อเหตุได ้

4)  เพื่อวดัประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเทียบกบัการดาํเนินการในปัจจุบนั การ

โทรศพัทแ์จง้ผา่นสายด่วน 191 

 

1.3  ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตของการวิจยั  มีดงัต่อไปน้ี 

1)  โปรแกรมประยกุตเ์พื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี  สามารถ

ทาํงานไดบ้นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  Smartphone  ในระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์ท่านั้น 

2)  อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  Smartphone  ตอ้งรองรับ  GPS  ได ้ เพื่อความสมบูรณ์ในการ

ทาํงานของโปรแกรมประยกุตเ์พื่อแจง้เตือนและขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี 

3)  เป็นการทดสอบการใชง้านของโปรแกรมฯ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  และปริมนฑลเท่านั้น 

4)  การทดสอบเป็นการจําลองสถานการณ์เหมือนจริง  โดยการทดสอบโปรแกรมผ่าน 

Emulator  ในระหวา่งการพฒันา  และบนเคร่ืองจริง 

 

1.4  วธีิการวจัิย 

ใชข้ั้นตอน และวิธีการดาํเนินงานของการออกแบบและประยกุตใ์ชง้านโปรแกรม

ประยกุตเ์พื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์การวิเคราะห์และพฒันาระบบ โดยแบ่งขั้นตอนการดาํเนินงาน

ออกเป็น 8 ขั้นตอน  

ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภาพที ่1.1  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของการพฒันาโปรแกรม 

อธิบายภาพท่ี 1.1  ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานของการพฒันาโปรแกรม ดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่1.  ศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาโปรแกรม  คือ 

ความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะทาํวิจยัหรือการพฒันาโปรแกรมวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ย

แค่ไหน  และขอ้มูลที่จะตอ้งทาํการศึกษาในการพฒันาโปรแกรมคือ ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนกบั

ผูโ้ดยสารและพฤติกรรมของคนขบัรถแทก็ซ่ี  รวมถึงรถแทก็ซ่ีท่ีใชเ้ป็นรถโดยสารสาธารณะ  ศึกษา

เกี่ยวกบัระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ที่ใชใ้นการพฒันา  ศึกษาเกี่ยวกบัอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนที่

1.   ศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาโปรแกรม 

2.   กาํหนดขอบเขตของโปรแกรม 

3.   วเิคราะห์ความต้องการของโปรแกรม 

4.   ออกแบบโปรแกรม 

5.   พฒันาโปรแกรม 

6.   ทดสอบ  และปรับปรุงโปรแกรม 

7.   ตดิตั้งโปรแกรมและประเมินผล 

8.   สรุปผล  และจัดทาํเอกสาร 
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เพื่อใชป้ระกอบการพฒันา  ศึกษาเกี่ยวกบัการรับสัญาน GPS   และศึกษาเกี่ยวกบั Application 

Develops ต่างๆ ท่ีใชใ้นการพฒันา 

ขั้นตอนที ่2.  กาํหนดขอบเขตของโปรแกรม  คือ 

ลกัษณะขอบเขตของโปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาคือ โปรแกรมสามารถทาํงานไดบ้น

โทรศัพท์เคลื ่อนที่ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 2.2 เป็นต้นไป  อุปกรณ์

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีตอ้งรองรับ GPS ได ้เพื่อความสมบูรณ์ในการทาํงานของโปรแกรมฯ 

ขั้นตอนที ่3.  วเิคราะห์ความตอ้งการของโปรแกรม  คือ 

ความตอ้งการของโปรแกรม เน่ืองจากผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ จึง

ตอ้งอาศยัเคร่ืองโทรศพัทท่ี์ใชร้ะบบแพลตฟอร์มแอนดรอยด ์ เวอร์ชัน่ 2.2  ส่วนประสิทธิภาพของ

โปรแกรมฯ  สามารถวดัขอ้มูลจากความถูกตอ้งของขอ้มูล  ชดัเจน  และทนัต่อการใชง้านของระบบ 

พิจารณาจากขอ้มูลของการส่งรายละเอียดขอ้มูลในเวลาท่ีเกิดเหตุดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแอนดรอยด์

ส่งขอ้มูลผา่นโปรแกรม  และขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัเบอร์โทรศพัทป์ลายทาง  ท่ีสาํคญัขอ้มูลนั้นตอ้งมี

ความถูกตอ้ง พิกดัของ GPS ท่ีเกิดเหตุตรวจสอบตอ้งตรงจุด  ทั้งพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขั้นตอนที ่4.  ออกแบบโปรแกรม  คือ 

ลาํดบัการทาํงานของโปรแกรมสามารถแบ่งแยกออกเป็น  3 ส่วน 

1)  ส่วนของผูโ้ดยสาร ทาํหนา้ท่ีเรียกใชโ้ปรแกรมส่งขอ้มูลผา่นโปรแกรมฯ 

2)  ส่วนโปรแกรมฯ ทาํหนา้ท่ีในการส่งขอ้มูลตามท่ีผูใ้ชไ้ดส้ัง่การ 

3)  ส่วนของผูรั้บ จะรับขอ้ความท่ีส่งมาพร้อมพิกดัท่ีเกิดเหตุ 

ขั้นตอนที ่5.  พฒันาโปรแกรม 

การพฒันาโปรแกรมแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีด้วย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ใชโ้ปรแกรม Eclipse & ADT Plug-in, ในการ

พฒันาแอพพลิเคชัน่ และ ในการพฒันาส่วนการติดต่อกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ติดตั้ง AVD พฒันาโดยใชภ้าษา Java, สําหรับใชใ้นการรันโปรแกรมที่เขียนดว้ย 

Android โดยตวั Emulator จะจาํลอง Virtual OS ของ Android ใน Version 2.2  โดยในการพฒันา

ไดรั้บความร่วมมือจาก (นายนิพนธ์ นวมศิริ, 2555) 

ขั้นตอนที ่6.  ทดสอบ  และปรับปรุงโปรแกรม 

หลงัจากไดท้าํการพฒันาระบบเสร็จ ต่อมาทาํการทดสอบการทาํงานโปรแกรมเพื่องแจง้

เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีดว้ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด ์ ว่าสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้การทดสอบระบบ จะใช้

กระบวนการทดสอบ โดยการทดสอบเป็นการป้อนขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และการป้อนขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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เพื่อใหร้ะบบทาํการประมวลผลขอ้มูล พร้อมทั้งแสดงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทาํงานของโปรแกรมแจง้

เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีดว้ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด ์  

ขั้นตอนที ่7.  ติดตั้งโปรแกรมและประเมินผล 

การประเมินหาค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมแจง้เตือนขอความช่วยกรณีเกิดเหตุร้าย

บนรถแท็กซ่ีด้วยโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์  มีการแบ่งการทดสอบการหา

คุณภาพของโปรแกรมออกเป็นแต่ละดา้นๆ คือ  

1)  การประเมินดา้นความสามารถการทาํงาน 

ศึกษาแบบประเมินจากท่ีมีผูจ้ดัทาํไวแ้ลว้ 

คดัเลือก ปรับปรุง เพิ่มเติมและแกไ้ขเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัระบบงานท่ีพฒันา 

ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัระบบงานมากท่ีสุด 

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการประเมินระบบ (พิจารณาขอ้มูลจาการตอบแบบสอบถาม) 

 

2)  การประเมินดา้นหนา้ท่ีของโปรแกรม  

โปรแกรมสามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีของโปรแกรม (Function) และมีความพึง

พอใจตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ขั้นตอนที ่8.  สรุปผล  และจดัทาํเอกสาร 
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1.5  ตารางเวลาการดําเนินการทาํวจัิย 

 

ตารางที ่1.1  ตารางการดาํเนินการทาํวิจยั 

 

ขั้นการดาํเนินการ 
ก.ค. 

55 

ส.ค. 

55 

ก.ย. 

55 

ต.ค. 

55 

พ.ย. 

55 

ธ.ค. 

55 

ม.ค. 

56 

ก.พ. 

56 

มี.ค. 

56 

เม.ย. 

56 

1). ศึกษาความเป็นไปไดข้อง

การพฒันาโปรแกรม 

          

2). กาํหนดขอบเขตของ

โปรแกรม 

          

3). วิเคราะห์ความตอ้งการ

ของโปรแกรม 

          

4). ออกแบบโปรแกรม           

5). พฒันาโปรแกรม           

6). ทดสอบ  และปรับปรุง

โปรแกรม 

          

7). ติดตั้งโปรแกรมและ

ประเมินผล 

          

8). สรุปผล  และจดัทาํ

เอกสาร 

          

 

1.6  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.6.1  ส่วนของ (Hardware) 

1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook  หรือ PC ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ Pentium 4 ข้ึนไป 

2) โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smartphone ซ่ึงมาพร้อมกบั GPS ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

เวอร์ชัน่ 2.2 ข้ึนไป ( สาํหรับการทดสอบจริง) 

1.6.2  ส่วนของ (Software) 

1)  Eclipse IDE for Java Developer (eclipse Indeco 3.7) โปรแกรมสาํหรับการพฒันา

แอปพลิเคชัน่  รวมถึง Plug in ต่าง ๆ 
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2)  Java Development Kit (JDK Version 4.0.3)หรือ มากกว่า ชุดคาํสั่งในการพฒันา

โปรแกรมดว้ยภาษาจาวา 

3)  Android Software Development Kit (Android SDK Version 10)  เป็นชุดคาํสั่งท่ีใช้

ในการเช่ือมต่อ Eclipse กบั Android SDK  (Open Souse) 

4)  Android Development Tool (ADT Version 20.0.2)  เป็น Plug-in ของ Eclipse จาํเป็น

สาํหรับการพฒันาแอปพลิเคชัน่ 

5)  Android Visual Device(AVD Version Google Api 2.2)  สาํหรับการจาํลองอุปกรณ์

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนระบบ Android ใชท้ดสอบโปรแกรม 

6)  โปรแกรมประยกุต ์Microsoft Office 2007,  และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (สาํหรับ

ทาํเอกสาร) 

 

1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  มีดงัต่อไปน้ี 

1)  ช่วยให้ผูโ้ดยสารสามารถ แจง้ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีโดยใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Smart Phone ในระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

2)  ช่วยใหผู้โ้ดยสามารถส่งขอ้มูลพิกดัที่เกิดเหตุและรายละเอียดเก่ียวกบัรถแทก็ซ่ีที่ก่อเหตุได้

อยา่งครบทว้นภายในเวลาอนัสั้น 

3)  ผูรั้บสามารถทราบไดท้นัทีเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสาร ซ่ึงสามามารถระบุไดว้่าผูรั้บ

จะเป็นผูป้กครองหรือเจา้หนา้ตาํรวจ 

4)  ผูโ้ดยสารสามารถทราบตํ่าแหน่งพิกดั GPS บนมือถือ  และทราบทิศทางของการเดินทางใน

ขณะท่ีนัง่อยูบ่นรถแทก็ซ่ี 

6)  ผูรั้บสามารถทราบตํ่าแหน่งพิกัดจุดที่เกิดเหตุ  และทราบทิศทางของการเดินทางจาก

ขอ้ความขอความช่วยเหลือของผูโ้ดยสาร 

5)  สามารถนาํขอ้มูลท่ีบนัทึกไวน้าํมาเป็นหลกัฐานเพื่อท่ีจะเอาผดิกบัผูก่้อเหตุได ้

6)  ผูใ้ชส้ามารถแอบส่ง หรือแจง้ขอความช่วยเหลือได ้ โดยท่ีผูท่ี้ก่อเหตุไม่รู้ตวัว่ามีการแจง้ขอ

ความช่วยเหลือดว้ยโทรศทัพมื์อถือผา่นApplication 
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บทที ่2 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดมี้  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ  เพื่อช่วยใน

การพฒันางานวิจยั  คือ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะ (Smartphone)  ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ 

(Android)  จีพีเอส (GPS : Global Positioning System)  Location base service    แผนท่ีเส้นทางการ

เดินทางบนเวบ็ไซต ์Google  (Google Map API) การออกแบบระบบ (System Design)  Use case 

diagram  Use Case Description  Sequence diagram  Package Diagram  ระบบสายด่วน191  รวมถึง

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

2.1  แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Smartphone)  เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

การพฒันาแอปพลิเคชัน่  โดยเนน้ท่ีความสามารถของอุปกรณ์โทรศพัท ์

2.1.1  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะ  (Smartphone)  (Andrew Nusca, 2552) 

เป็นโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศพัท์มือถือทัว่ไป 

สมาร์ตโฟนไดถู้กมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทาํงานในลกัษณะของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยที่

สามารถเช่ือมต่อความสามารถหลกัของโทรศพัทมื์อถือ เขา้ร่วมกบัแอปพลิเคชนัของโทรศพัทเ์อง 

โดยรูปแบบนั้นข้ึนอยูก่บัแพลตฟอร์มของโทรศพัทแ์ละระบบปฏิบติัการ  แต่ละรุ่นของสมาร์ตโฟน

มีคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัไป  ข้ึนอยูก่บัยี่ห้อของแต่ละตวัเคร่ือง  โดยมีสถาปัตยกรรมขา้งในและ

ตวัเคร่ืองจะติดตั้ งระบบปฏิบัติการเฉพาะ เช่น ซิมเบียน (Symbian),  แบล็กเบอร์รีโอเอส 

(BlackBerry OS)  แอนดรอยด ์(Android) ไอโอเอส (iOS)  วินโดวส์โมบาย (Windows Mobile)  บา

ดา (Bada)  เวบ็โอเอส (webOS)  มีโก (MeeGo)iOS Android วินโดวส์ไฟน 8 (Window Phone 8) 

ปามล ์โอเอส (Palm OS) หรือแมก้ระทัง่ Linux OS ถือว่าเป็นความสามารถของ Smart phone ท่ี

รองรับ OS ได ้  ซ่ึงทาํให ้สมาร์ทโฟน สามารถลงโปแกรมเพิ่มเติม (Application) ได ้  ท่ีสาํคญั

สามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ไร้สาย  มีอุปกรณ์จีพีเอส (GPS)  มีกลอ้งถ่ายรูปท่ีความคมชดั  น่ีเป็นอีก

อยา่งหน่ึงท่ีทาํให ้Smart phone เป็นเทคโนโลยีท่ี่ทนัสมยัและสะดวกในการพกพา 
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ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยระบบปฏิบติัการ Smartphone   เพื่อเป็นการใหแ้นวทาง

สาํหรับพิจารณาเลือก Smartphone ท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาแอปพลิเคชัน่  พบว่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

อจัฉริยะ (Smartphone) ใชร้ะบบปฏิบติัการ Android  มีจุดเด่นและจุดดอ้ยดงัน้ี 

จุดเด่น 

มีการเช่ือมต่อกบับริการต่างๆ ของ Google ซ่ึงครอบคลุมถึง Gmail, Google Talk, 

Google Maps และ Google Search Engine 

เป็นมาตรฐานเปิด (Open Platform) ซ่ึงเปิดโอกาสให้นกัพฒันา  สามารถปรับแต่ง 

เพิ่มเติม และพฒันาการทาํงาน รวมถึงคิดคน้แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ อย่างอิสระ ผลที่ได้ก็คือการ

ขยายตวัของระบบปฏิบติัการ และก่อใหเ้กิดความหลากหลายในการใชง้านในอนาคต 

Google มีการพฒันาและอพัเดทขีดความสามารถใหม่ๆ ให้กบัระบบปฏิบติัการอยู่

ตลอดเวลา ตวัอย่างล่าสุดเช่นความสามารถในการบอกเส้นทางแบบจุดต่อจุดสาํหรับระบบนาํทาง

แบบ GPS 

  

จุดด้อย 

ระบบเช่ือมต่อของ Android ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาให้มีความคล่องตวัเทียบเท่ากบั 

iPhone ในปัจจุบนั 

ขีดความสามารถดา้น Multitouch บนหนา้จอของ Smartphone ในตระกลู Android มีใช้

งานไดใ้นเคร่ืองเฉพาะรุ่น 

จากการศึกษาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอจัฉริยะ Smart phone ทาํใหผ้ ูว้ิจยัพิจารณาขีคความ

สามารถของระบบปฏิบติัการ และอุปกรณ์ที่รองรับในการที่พฒันางานวิจยัคร้ังน้ี  ทาํให้ตดัสินใจ

เลือก Smart phone ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ เน่ืองจากว่าแอนดรอยดร์องรับความมาสารถ

ในดา้นต่างๆ มากกวา่ เม่ือเทียบกบัระบบอ่ืนๆ  

2.1.2  ระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ (Android),  (พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร,  2555)  

คือเป็นระบบปฏิบัติการสําหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

คอมพิวเตอร์ ทาํงานบนลีนุกซ์ เคอร์เนล เร่ิมพฒันาโดยบริษทัแอนดรอยด์ จากนั้นบริษทัแอน

ดรอยด์ ถูกซ้ือโดยกูเกิล และนําแอนดรอยด์ ไปพฒันาต่อ ภายหลงัถูกพฒันาในนามของ Open 

Handset  Alliance ทางกเูกิลไดเ้ปิดใหน้กัพฒันาสามารถแกไ้ขโคด้ต่างๆ ดว้ยภาษาจาวา และควบคุม

อุปกรณ์ผา่นทางชุด Java libraries ท่ีกเูกิลพฒันาข้ึน 
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2.1.2.1  คุณลกัษณะสาํคญัท่ีมีในแอนดรอยด ์ไดแ้ก่ 

1)  แพลตฟอร์มสาํหรับโปรแกรมประยกุต ์(Application Framework)  

2)  Dalvik virtual machine ท่ีทาํข้ึนเพือ่อุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะ 

3)  มีโปรแกรมเบราวเ์ซอร์ในตวั (Webkit Engine) ซ่ึงเป็น open source  

4)  มีกราฟิกแบบ 2D และ 3D โดยใช ้OpenGL 

5)  สนบัสนุนระบบฐานขอ้มูล  

6)  มีการสนบัสนุนทางดา้นมลัติมิเดีย ตั้งแต่เสียง ภาพ วีดีโอ ( JPG, PNG, GIF) 

7)  รองรับโทรศพัทแ์บบ GSM ( ข้ึนกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) 

8)  Bluetooth, EDGE, 3G, and Wi-Fi (ข้ึนกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) 

9)  Camera, GPS, compass, and accelerometer  (ข้ึนกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์) 

10)  มีเคร่ืองมือพฒันาหลากหลาย เช่น device emulator   

11)  มีปลัก๊อิน สาํหรับ Eclipse IDE 

2.1.2.2  สถาปัตยกรรมหลกัของแอนดรอยด ์แบ่งเป็นชั้น ๆ จาํนวน 4 ชั้น ดงัน้ี 

1)  ชั้นแอปพลิเคชนั (Application)  แอนดรอยดจ์ะมีชุดโปรแกรมหลกัท่ีพฒันา

โดยภาษาจาวา (Java) ไดแ้ก่ email client, SMS program, calendar, maps, browser, contacts  และ

อ่ืน ๆ 

2)  ชั้นแอปพลิเคชนั เฟรมเวิร์ก (Application Framework)  แอนดรอยดมี์ API  

ต่าง ๆ ท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อโปรแกรมกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  ของมือถือ รวมถึงในชั้นน้ีจะ

มีโปรแกรมจดัการต่างๆ เช่น View system, resource manager และอ่ืนๆ เพื่อให้นกัพฒันามี

เคร่ืองมือต่างๆ เพียงพอต่อการติดต่อกบัอุปกรณ์ในมือถือและเพียงพอต่อการพฒันาโปรแกรม 

3)  ชั้นไลบรารี (Libraries)  ประกอบไปดว้ยชุดไลบรารี C/C++ ซ่ึงถูกใชโ้ดย

โปรแกรมและส่วนต่าง ๆ ในระบบ ปฏิบติัการแอนดรอยด ์ไลบรารีท่ีมีไดแ้ก่ System C Library, 

Media Surface Manager, LibWebCore, 3D Libraries, SGL,  FreeType,  SQLite 

4)  ชั้นแอนดรอยดรั์นไทม ์(Android runtime)  เป็นชั้นที่ประกอบดว้ย core 

libraries และ Dalvik virtual machine ซ่ึงในส่วนแรกจะสนบัสนุนฟังกช์นัการทาํงานต่าง ๆ ทั้งหมด

ของแอนดรอยด ์ในส่วนของ virtual machine ไดอ้อกแบบมาเพื่อใหส้ามารถสร้าง virtual machine 

มากกว่าหน่ึงพร้อมกนัได ้virtual machine ของแอนดรอยดจ์ะพ่ึง Linux Kernel เป็นหลกั Linux 

Kernel แอนดรอยดใ์ช ้Linux version 2.6 สาํหรับบริการหลกัของระบบ ไดแ้ก่ security,  memory 

management, process network stack และ driver model ในชั้นน้ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางท่ีใช้

เช่ือมต่อระหวา่งฮาร์ดแวร์และชั้นซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ 
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สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์จะทาํงานเป็นลาํดบัชั้น ซ่ึงสามารถ

แสดงไดต้ามรูปภาพ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
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2.1.3  จีพีเอส (GPS : Global Positioning System)  (Witchayangkoon, B,  2002) 

ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการนาํระบบ GPS เขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชก้บั

การพฒันาแอปพลิเคชัน่  เพื่อหาพิกดัปัจจุบนั  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

(GPS : Global Positioning System)  คือ ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก โดยระบบ

ดงักล่าวถูกพฒันามาเพื่อให้เราทราบตาํแหน่งปัจจุบนัของเราว่าอยู่ที่ใด หรือส่ิงที่เราสนใจอยู่ที่ใด 

ซ่ึงตาํแหน่งบนพื้นโลกท่ีตอ้งการนั้นไดม้าจากการประมวลผลสัญญาณท่ีถูกส่งมาจากดาวเทียมจีพี

เอส  ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

1)  ส่วนอวกาศ ประกอบดว้ยเครือข่ายดาวเทียมหลกั 3 ค่าย คือ อเมริกา รัสเซีย ยโุรป 

2)  ส่วนควบคุม ประกอบดว้ยสถานีภาคพื้นดิน  สถานีใหญ่อยูท่ี่ Falcon Air Force Base 

ประเทศ อเมริกา และศูนยค์วบคุมยอ่ยอีก 5 จุด กระจายไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก 

3)  ส่วนผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้านตอ้งมีเคร่ืองรับสัญญาณท่ีสามารถรับคล่ืนและแปรรหสัจาก

ดาวเทียมเพื่อนาํมาประมวลผลใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในรูปแบบต่าง ๆ 

2.1.3.1  การทาํงานของระบบจีพีเอส 

อุปกรณ์รับสญัญาณจีพีเอสจะคาํนวณตาํแหน่งบนโลกจากสญัญาณท่ีถูกส่งจาก

ดาวเทียมจีพเีอสท่ีมีความแม่นยาํทางเวลา โดยสญัญาณท่ีส่งมาประกอบดว้ย 

1)  เวลาท่ีสญัญาณถูกส่งมา 

2)  ตาํแหน่งของดาวเทียม ณ เวลาท่ีส่งสญัญาณมา 

โดยสามารถวดัระยะห่างระหวา่งดาวเทียมจีพีเอสกบัอุปกรณ์รับสญัญาณจีพีเอส โดย

คาํนวณจากระยะทาง = ความเร็ว * เวลา 

2.1.3.2  เทคนิคการหาตาํแหน่ง 

การหาตาํแหน่งมาจากแนวความคิดท่ีวา่ ถา้รู้ตาํแหน่งของดาวเทียม และรู้ระยะทางจาก

ดาวเทียมถึงเคร่ืองรับ จะสามารถหาตาํแหน่งของเคร่ืองรับสญัญาณได ้เช่น ถา้ลองพิจารณาใน 2 มิติ 

แลว้ทั้งตาํแหน่งท่ีกาํหนดให ้2 จุด และระยะจากจุดทั้ง 2 ถึงจุดท่ีตอ้งการหา (x,y) (x,y) สามารถใช้

วงเวยีนเขียนเสน้ โดยมีจุดท่ีกาํหนดใหเ้ป็นศูนยก์ลาง รัศมีวงเวยีนเท่ากบัระยะทางท่ีรู้ เสน้วงกลมท่ี

ไดจ้ะตดักนั 2 จุด โดยหน่ึงจุดเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้ง สมการอยา่งง่ายเขียนไดเ้ป็นดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2. 2  การคาํนวณพิกดัโดยระบบจีพีเอส โดยใชด้าวเทียมส่ีดวง 

 

 ระยะจากจุดท่ี 1 (X1, Y1) 

𝐷1 = �(𝑋1 − 𝑥)2 + (𝑌1 − 𝑦)1 

 

 ระยะจากจุดท่ี 2 (X2, Y2) 

𝐷2 = �(𝑋2 − 𝑥)2 + (𝑌2 − 𝑦)2 

 

ถา้เป็นสามมิติกส็ามารถทาํไดใ้นลกัษณะเดียวกนั โดยมีจุดท่ีกาํหนดให ้3 จุด ในทาํนอง

เดียวกนั สมการอยา่งง่าย 

 ระยะจากจุดท่ี 1 

𝐷1 = �(𝑋1 − 𝑥)2 + (𝑌1 − 𝑦)2 + (𝑍1 − 𝑧)2 

  

 ระยะจากจุดท่ี 2 

𝐷2 = �(𝑋2 − 𝑥)2 + (𝑌2 − 𝑦)2 + (𝑍2 − 𝑧)2 

 

 ระยะจากจุดท่ี 3 

𝐷3 = �(𝑋3 − 𝑥)2 + (𝑌3 − 𝑦)2 + (𝑍3 − 𝑧)2 

สําหรับระยะทางนั้ น เคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอสสามารถคาํนวณโดยการจับเวลาที่

สัญญาณเดินทางจากดาวเทียมถึงเคร่ืองรับแลว้คูณดว้ยความเร็วแสง ก็จะไดร้ะยะ ณ เส้ียวเวลา 
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(epoch) ท่ีดาวเทียมห่างจากเคร่ืองรับ เน่ืองจากคล่ืนเดินทางดว้ยความเร็วแสง นาฬิกาท่ีจบัเวลาท่ี

เคร่ืองรับมีคุณภาพเหมือนนาฬิกาควอตซ์ทัว่ไป ความผดิพลาดจากการจบัเวลา แมเ้พียงเลก็นอ้ยก็ทาํ

ใหร้ะยะผดิไปมาก ความผดิพลาดดงักล่าวจึงนบัเป็นตวัแปรสาํคญัในการคาํนวณตาํแหน่ง ดว้ยเหตุ

น้ี การหาตาํแหน่งจึงมีตวัแปรพื้นฐานท่ีสาํคญัรวม 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตาํแหน่งท่ีตอ้งการหาใน 3 มิติ 

(x,y,z) และ ความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจากนาฬิกาท่ีใช ้ทาํใหต้อ้งการดาวเทียมอยา่งนอ้ย 4 ดวง เพื่อ

สร้าง 4 สมการ ในการแกต้วัแปรทั้ง 4 สมการอยา่งง่ายจึงกลายเป็น 

 

 ระยะจากจุดท่ี 1 

𝐷1 = �(𝑋1 − 𝑥)2 + (𝑌1 − 𝑦)2 + (𝑍1 − 𝑧)2 + 𝑐 𝑑𝑡 

 

 ระยะจากจุดท่ี 2 

𝐷2 = �(𝑋2 − 𝑥)2 + (𝑌2 − 𝑦)2 + (𝑍1 − 𝑧)2 + 𝑐 𝑑𝑡 

  

 ระยะจากจุดท่ี 3 

𝐷3 = �(𝑋3 − 𝑥)2 + (𝑌3 − 𝑦)2 + (𝑍3 − 𝑧)2 + 𝑐 𝑑𝑡 

  

 ระยะจากจุดท่ี 4 

𝐷4 = �(𝑋4 − 𝑥)2 + (𝑌4 − 𝑦)2 + (𝑍4 − 𝑧)2 + 𝑐 𝑑𝑡 

 

 

โดยท่ี 

𝐷n     คือ ระยะทางจากจุดท่ี n 

x, y, z     คือ พิกดั 3 มิติของตาํแหน่งอุปกรณ์รับสญัญาณจีพีเอส 

𝑋n ,   𝑌n ,   𝑍nz   คือ พิกดั 3 มิติของดาวเทียมจีพีเอส 

c    คือ ความเร็วแสง 

  

ในกรณีที่มีจาํนวนดาวเทียมมากกว่าน้ี ก็จะมีจาํนวนสมการมากข้ึนเท่ากับจาํนวน

ดาวเทียมสงัเกตการณ์ 
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2.1.4  Location based service  (กฤติกา ดัง่ดาวดึงส์,  2553)   

การระบุตาํแหน่งที่อยู่ของผูใ้ช้อุปกรณ์ไร้สายไดอ้ย่างแม่นยาํ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

ใหญ่ คือ (Pull services) คือ เป็นลกัษณะเรียกใชบ้ริการ และ (Push services)  ขอ้มูลต่างๆ จะถูกส่ง

โดยมีการร้องขอ หรือ ไม่มีการร้องขอกต็ามจากผูใ้ชบ้ริการ 

การใช้หลกัการระบุตาํแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาระบบดังกล่าว

เพื่อท่ีจะหาพิกดัท่ีแม่นยาํ  ว่าอุปกรณ์ดงักล่าวอยูใ่นพื้นท่ีส่วนไหนเพื่อประยกุตใ์ชก้บัแอปพลิเคชัน่

ท่ีพฒันาข้ึนมา  โดยการเช่ือมโยงดว้ยแผนท่ีเสน้ทางการเดินทางบนเวบ็ไซต ์คือ  Google Map  

2.1.5   Google Map API,  Google Maps API Web Services,  (2555) 

แผนที่เส้นทางการเดินทางบนเวบ็ไซต ์Google  แผนท่ี Google Maps สามารถแสดง

มุมมองโลกไดท้ั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ และสามารถแสดงเส้นทางแบบทุกการเล้ียว ซ่ึงแสดงภาพ

ทอ้งถนนและสภาพแวดลอ้มจริงไดอี้กดว้ย 

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุตแ์ผนที่กเูก้ิล ถูกพฒันาข้ึนเพือ่ใหผู้พ้ฒันาโปรแกรม

ประยุกตส์ามารถเรียกใชข้อ้มูลแผนที่ของบริษทั กูเก้ิล มาประมวลผลเพือ่ใชป้ระโยชน์ตามความ

ต้องการต่างๆ ได้โดยส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์แผนที่กูเก้ิลประกอบด้วยส่วนประ

ประกอบ  2  ส่วน ไดแ้ก่  

1)  แผนท่ีกูเก้ิล  เป็นโปรแกรมประยกุตแ์สดงผลแผนท่ีบนโลกในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ถนน หรือภาพถ่ายดาวเทียม 

2)  ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต ์ ช่องทางการติดต่อและพฒันาโปรแกรม

ประยกุตเ์พื่อเรียกใชข้อ้มูลแผนท่ีจากบริษทั กเูก้ิลโดยผูพ้ฒันาโปรแกรมประยกุตส์ามารถใชภ้าษาจา

วาสคริปตเ์พื่อเรียกใชข้อ้มูล และประมวลผลแสดงแผนท่ีแก่ผูใ้ชง้านได ้ สามารถดูไดด้งัภาพท่ี 2.3 
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ภาพที ่2.3  การแสดงภาพบน Google Map API 

 

ที่มา  http://maps.google.com/ 

 

2.1.6   การออกแบบระบบ (System Design) (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555, น. 239) 

การออกแบบ (Design Phase) เป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

ในขณะที่ของการออกแบบจะดาํเนินการว่าจะจดัการอย่างไรกบัการพฒันาระบบ  ดงันั้น ในการ

ออกแบบ จุดเร่ิมตน้ของพฒันาระบบก็คือ  จะตอ้งดาํเนินการแปลงแผนภาพเชิงตรรกะท่ีไดจ้าก

ระยะการวิเคราะห์มาเป็นไดอะแกรมเชิงกายภาพ  เพื่อขยายความใหไ้ดว้า่จะดาํเนินการพฒันาระบบ

อยา่งไร  ส่วนเอกสารหรือไดอะแกรมต่างๆ ท่ีไดจ้ากระยะการวิเคราะห์ อนัไดแ้ก่  แผนภาพกระแส

ขอ้มูล อีอาร์ไดอะแกรม  คาํอธิบายการประมวลผล ส่ิงหล่าน้ีลว้นแต่นาํมาเพื่อป้อนเป็นอินพุตเพื่อ

เขา้สู่ระยะของการออกแบบระบบนัน่เอง 

สําหรับยุทธวิธีการออกแบบ (Design Strategy)  จะเกี่ยวขอ้งกบัแนวทางการพฒันา

ระบบงานดว้ยการตดัสินใจวา่จะดาํเนินการพฒันาระบบดว้ยแนวทางใด  โดยระบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึน

มาเพื่อเป็นทางเลือกท่ีจะใหผู้ใ้ชส้ามารถท่ีจะเลือกใชบ้ริการไดอี้กทาง การพฒันาสามารถดาํเนินการ

ไดด้ว้ย  

1)  การพฒันาโปแกรมข้ึนเอง(In-House/Custom Development)   
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2)  การซ้ือโปรแกรมสาํหรับเร็จรูป(Package Software)  

3)  การว่าจา้งบริษทัภายนอกพฒันาระบบให้(Outsourcing) ซ่ึงเป็นแนวทางในการ

ออกแบบเพื่อท่ีจะพฒันาโปรแกรมในการวิจยัในคร้ังน้ี 

สําหรับการออกแบบที่ดีประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีตอ้งพิจารณาแนวทางในการ

พฒันาระบบ คือ  

1)  ออกแบบสถาปัตยกรรม  

2)  ออกแบบฐานขอ้มูล  

3) ออกแบบอินพตุและเอาตพ์ตุ  

4)  ออกแบบยเูซอร์อินเตอร์เฟซ  

5)  จดัทาํตน้แบบ และออกแบบโปแกรม 

2.1.7  Use case diagram (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555, น. 354) 

Use case  ไดถู้กพฒันาข้ึนจากการพฒันาระบบเชิงวตัถุ (Object-Oriented) เป็นการบ่ง

บอกและเนน้ผูใ้ชง้านว่าตอ้งการทาํอะไรในระบบ  เป็นการพิจารณาจากมุมมองของผูใ้ชง้านท่ีมีต่อ

ระบบ Use Case Diagram   คือ แผนภาพท่ีแสดงการทาํงานของผูใ้ชร้ะบบ (User) และความสมัพนัธ์

กบัระบบยอ่ย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผูใ้ชร้ะบบ (User) 

จะถูกกาํหนดว่าใหเ้ป็น Actor และ ระบบยอ่ย (Sub systems)  คือ Use Case  จุดประสงคห์ลกัของ

การเขียน Use Case Diagram ก็เพื่อเล่าเร่ืองราวทั้งหมดของระบบว่ามีการทาํงานอะไรบา้ง เป็นการ

ดึง Requirement หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ของระบบจากผูใ้ชง้าน ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมตน้ในการวิเคราะห์

และออกแบบระบบ สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น Use Case Diagram   จะใชส้ัญลกัษณ์รูปคนแทน Actor ใช้

สัญลกัษณ์วงรีแทน Use Case   และใชเ้ส้นตรงในการเช่ือม Actor  กบั Use Case  เพือ่แสดงการใช้

งานของ Use Case ของ Actor   นอกจากนั้น Use Case ทุก ๆตวัจะตอ้งอยูภ่ายในส่ีเหล่ียมเดียวกนัซ่ึง

มีช่ือของระบบระบุอยูด่ว้ย 

2.1.8   Use Case Description (กิตติ  กลมกล่อม, 2552, น. 59) 

ใชส้าํหรับอธิบายรายละเอียดของ Use Case  คือใน 1 Use Case ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 1 Use 

Case Description แต่ละ Use Case ตอ้งระบุช่ือหรือรายละเอียด ระบุว่าทาํอะไรบา้ง มองการทาํงาน

ในระดบับน ไม่มีรายละเอียดปลีกยอ่ย Actor จะตอ้งทาํการให้รายละเอียด เหตุการณ์หลกัที่ทาํให้

เกิดการทาํงาน บรรยายเหตุการณ์กบัทุกๆ Use Case ใชใ้นการกาํหนดขอบเขตของระบบเป็นอยา่งดี 

ขั้นตอนท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของกระบวนการคือ แสดงรายละเอียดการทาํงานของลาํดบัเหตุการณ์โดย

นกัออกแบบจะตอ้งใชภ้าษาที่ผูใ้ชเ้ขา้ใจในการกาํหนดรายละเอียดการเรียงลาํดบัของเหตุการณ์ยึด

ติดกบัส่ิงท่ีจะสามารถเกิดข้ึนท่ีเป็นไปไดต้ามแผนการไม่รวมขอ้ยกเวน้ (Exceptions) หรือทางเลือก
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ใดๆ (Alternative)ไม่แสดงรายละเอียดของวิธีการต่างๆ ให้เน้นไปที่ในระบบจะต้องแสดง

กระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัระบบของของ Actor กบั Use Case นั้น 

2.1.9  Sequence diagram (โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ,์ 2555, น. 359) 

เป็นไดอะแกรมท่ีใชอ้ธิบายการทาํงานของ Use case  เพื่อเป็นการแสดงถึงขั้นตอนการ

ทาํงาน  และแสดงลาํดับของขอ้มูลที่ส่งผ่านของแต่ละกิจกรรม  ให้เราสามารถมองเห็นลาํดับ

ขั้นตอนการทาํงานภายในของ Use Case ของแต่ละตวันั้นได ้  นอกจากน้ี Sequence Diagram ยงั

แสดงใหเ้ห็นถึงการติดต่อกนัระหว่างออบเจค็ตต่์างๆของ Use Case นั้น (Actor กบั Use Case)  การ

ติดต่อกนัดงักล่าวจะมีขอ้ความ (Message) วิ่งไปมาในไดอะแกรมนั้น ดงันั้นจึงสามารถบอกไดว้่า 

Sequence Diagram เป็นไดอะแกรม ท่ีเนน้เร่ืองการเกิดข้ึนเรียงตามลาํดบัเวลา   

จะเห็นได ้Sequence Diagram ถูกสร้างข้ึนมาจาก Use Case ตวั Use Case มิไดบ้อก

รายละเอียด ของการทาํงานภายในว่าเป็นอย่างไร Sequence Diagram ต่างหากเป็นตวับอกว่ามี

รายละเอียดการทาํงานภายในอยา่งไร และรายละเอียดการทาํงานภายในเหล่านั้นก็คือ ขอ้ความท่ีวิ่ง

ไปมาในไดอะแกรมนั้น  

2.1.10  Package และPackage Diagram (กิตติ  กลมกล่อม, 2552, น. 289) 

Package และPackage diagram  เป็นกลไกท่ีใชเ้พือ่จดักลุ่มของ Class ท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัเขา้ไวด้ว้ยช่ือของ Package นั้น  การจดักลุ่ม Class มีวตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งระบบใหม่ออกเป็น

ส่วนย่อย  เพื่อมอบหมายให้กบัผูรั้บผิดชอบดาํเนินการพฒันาระบบในแต่ละส่วนย่อยให้เสร็จส้ิน  

จากนั้นจึงนาํแต่ละ Package ท่ีพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้มาประสานเขา้ดว้ยกนั  ดงันั้นการตดัสินใจ

หาแนวทางในการพฒันาระบบจึงง่ายข้ึน  เน่ืองจากบาง Package  ผูอ้อกแบบสามารถมอบหมายให้

ทีมงานซ่ึงเป็นบุคคลอื่นดาํเนินการได ้ เหมาะสําหรับระบบงานขนาดใหญ่ที่ตอ้งการแบ่งงานให้

ทีมงานไดง่้ายข้ึน  package Diagram  จึงเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นกลุ่มของ Class ในแต่ละ 

Package ของระบบท่ีจะพฒันาข้ึนมา จะเห็นไดว้า่ในระบบดงักล่าว Package Diagram ถูกแบ่งเป็น 3 

ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ Package Input, Package Process, Package Output  ภายใน Package ต่าง ๆ 

ประกอบไปดว้ยกลุ่มของ Class ท่ีมีความสมัพนัธ์ในเร่ืองเดียวกนั 

2.1.11  ศูนยรั์บแจง้เหตุฉุกเฉิน 191 (สมประสงค ์ เยน็ทว้ม, 2556) 

ศูนยรับแจง้เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนกับประชาชน  โดยการแจง้ทางหมายเลข 191โดยมี

ขั้นตอนการรับแจง้เหตุ 191  ทนัท่ีทีประชาชนโทรแจง้มาท่ี 191 ระบบรับสายอตัโนมตัจะทาํการบนั

เสียง  และจะทาํการโอนสายเขา้มา  โดยมีเจ้าหน้ารับแจ้งเหตุอยู่  ก็จะถามถึงรายละเอียดถึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และก็จะคียข์อ้มูลลงไปในคอมพิวเตอร์  เรียบร้อยแลว้ก็จะส่งขอ้มูลต่อไปทาง

วิทยยุงัฝ่ายวิทยส่ืุอสาร  ทางหน่วยตรวจกจ็ะดูวา่ ท่ีเกิดเหตุอยูต่รงไหน  สายตรวจท่ีไหนอยูใ่กลท่ี้สุด 
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ทางศูนย1์91 ก็จะแจง้เร่ืองไปทนัทีเพื่อใหไ้ปถึงท่ีเกิดเหตุไดเ้ร็วท่ีสุด  ทั้งน้ีก็จะทาํการตรวจเช็กดว้ย

ว่า  สายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ่รึยงั  ถา้ถึงแลว้ ก็ตอ้งแจ้งกลบัมาที่ศูนย ์191 อีกคร้ัง  ณ ขณะน้ีมี

โทรศพัทรั์บแจง้เหตุถึง 120 คู่สาย  แต่มีเจา้หนา้ท่ีรับแจง้เพียง 25 นายเท่านั้น จึงทาํใหเ้กิดปัญาหาใน

การับแจง้ เช่น โทรไม่ติด สายหลุด ไม่มีผูรั้บสาย  จึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาในการรับแจง้เหตุ 

 

2.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กุณฑล  เลาะรัตน์ (2555)  ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศอจัฉริยะสาํหรับการรอรถประจาํ

ทาง 

งานวิจยัช้ินน้ีไดน้าํเสนอระบบสารสนเทศ  ท่ีจะช่วยให้ผูโ้ดยสารท่ีกาํลงัรอรถโดยสาร

ประจาํทาง  ทราบถึงตาํแหน่งของรถโดยสารประจาํทางว่า  อยู่ในจุดไหนของเส้นทาง เพื่อให้

สามารถบริหารเวลาในการรอรถโดยสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียดในการเดินทาง 

และส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะเพื่อประหยดัพลงังาน และลดปัญหาโลกร้อนได ้ โดย

ใชก้ารพฒันาบนโปรแกรม Dreamweaver, Eclipse &  ADT plug-in, Android SDK โดยภาษา Java, 

PHPโดยมี MySQL เป็นฐานขอ้มูล และโปรแกรมทาํงานบนระบบแอนดรอยด ์

จากการศึกษาระบบสารสนเทศอจัฉริยะสําหรับการรอรถโดยสารประจาํทาง ระบบ

สามารถแสดงตาํแหน่งของรถโดยสารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการใชบ้ริการรถโดยสารตามท่ีร้อง

ขอ แต่อาจพบปัญหา  

1)  ความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งรถโดยสาร จากปัญหาการส่งขอ้มูลในสภาพอากาศ

ปิด หรือความแตกต่างของอุปกรณ์ GPS ใน Android phone  

2)  ระบบจะแสดงตาํแหน่งของรถโดยสารในคาบเวลาก่อนปัจจุบนัเล็กน้อยประมาณ      

10-15 วินาที เน่ืองจากการส่งขอ้มูลเป็นคาบเวลา แต่ก็พบว่าสารสนเทศจากระบบเป็นประโยชน์ต่อ

ผูโ้ดยสารในการรอรถโดยสารประจาํทาง ช่วยให้ประหยดัเวลาและพลงังานจากการที่ผูโ้ดยสาร

เลือกใชร้ถโดยสารสาธารณะอีกทางหน่ึง  ระหวา่งใชร้ถส่วนตวั 

ภทัรรัฐ กองเกียรติวานิช และ รัชพล อนันตวฒัน์ (2554) ไดพ้ฒันาโปรแกรมประยกุต์

บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสาํหรับผูโ้ดยสารรถแทก็ซ่ี   

งานวิจยัช้ินน้ีไดพ้ฒันาบนแพลตฟอร์ม Windows Phone7 และ iPhone เป็นโปรแกรม

ประยกุตท่ี์ช่วยลดความกงัวลของผูโ้ดยสารรถแทก็ซ่ี ผูโ้ดยสารรถแทก็ซ่ีท่ีมีโปรแกรมประยกุตน้ี์อยู่

บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่สามารถโพสหมายเลขทะเบียนรถ (โดยการพิมพห์รือถ่ายรูป) และสีของรถ

แทก็ซ่ี ไปยงั Facebook และ Twitter เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเรียกใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีจากศูนยบ์ริการ ผูใ้ช้

สามารถเลือกโทรหาศูนยบ์ริการรถแท็กซ่ีโดยพิจารณาจากคะแนนคุณภาพการให้บริการของศูนย์
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แทก็ซ่ี ผูใ้ชย้งัสามารถใหค้ะแนนคุณภาพการใหบ้ริการของศูนยบ์ริการรถแทก็ซ่ีดงักล่าวหลงัจากใช้

บริการเสร็จส้ิน  นอกจากน้ีโปรแกรมประยกุตน้ี์ยงัช่วยในการวางแผนหรือตดัสินใจในการเลือก

เดินทางโดยรถแทก็ซ่ี ผูใ้ชส้ามารถคาํนวณอตัราค่าโดยสารโดยระบุสถานท่ีตน้ทางและปลายทางท่ี

ตอ้งการ หรือระบุเพียงสถานท่ีปลายทาง และโปรแกรมประยกุตจ์ะระบุสถานท่ีตน้ทางโดยใชเ้คร่ือง

ระบุพิกดัทางภูมิศาสตร์เพื่อคน้หาตาํแหน่งปัจจุบนัของผูใ้ช ้โปรแกรมจะแสดงอตัราค่าโดยสาร

พร้อมทั้งเส้นทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่ใช ้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบการ

พิจารณาเลือกเดินทางโดยรถแทก็ซ่ีได ้

ในการพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทั้ง 2 ระบบคือ Windows Phone 

7 และ iPhone โดยใชว้ิธีการแปลงผลขา้มภาษา (Cross-Compiler) ถึงแมว้่าการพฒันาระบบส่วน

ใหญ่จะใชภ้าษา C# ในการพฒันาโปรแกรม ผูพ้ฒันาก็ยงัไดเ้รียนรู้ทกัษะในการเขียนโปรแกรมผา่น

ภาษา Objective-C ไปดว้ย เพราะการเขียนโปรแกรมเพื่อพฒันาโปรแกรมประยกุตบ์น iPhone นั้น

บางส่วนจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัภาษา Objective-C มาใชเ้พื่อช่วยในการพฒันา 

จากการศึกษางานวิจยัช้ินน้ีพบว่า  ในส่วนของการออกแบบโปรแกรมประยกุตน์ั้น ทาง

ผู ้พ ัฒนาได้เ รียนรู้วิ ธีการสร้างส่วนติดต่อผู ้ใช้ที ่แตกต่างกันของแต่ละแพลตฟอร์ม โดย

โทรศพัท์เคลื่อนที่แต่ละแพลตฟอร์มนั้ น ก็มีวิธีในการสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

เพราะฉะนั้นการออกแบบโปรแกรมประยกุตใ์หเ้ขา้กบัแต่ละแพลตฟอร์มจึงเป็นส่ิงสาํคญัเป็นอยา่ง

มาก  

พชรพร เรืองจุติโพธ์ิพาน และ สลิล กิตติเมธีวฒัน์ (2554) ไดพ้ฒันาโปรแกรมเพื่อใช้

ตรวจสอบค่าโดยสารรถแทก็ซ่ีมิเตอร์และการระบุตาํแหน่งมือถือ 

โครงงานช้ินน้ีจดัทาํเพื่อพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการแอน

ดรอยด ์(Android) สาํหรับบอกตาํแหน่งและตรวจสอบค่าโดยสารรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ ท่ีเกิดข้ึนจากการ

เดินทางของผูโ้ดยสาร โดยโปรแกรมจะใชร้ะบบเคร่ืองรับจีพีเอส (GPS) ในโทรศพัทมื์อถือ เพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือในการบอกตาํแหน่ง คาํนวณระยะทาง และนาํค่าท่ีได ้ มาเปรียบเทียบกบัค่าโดยสาร

มิเตอร์ท่ีกาํหนดโดยกรมขนส่งทางบก ผลของการคาํนวณสามารถนาํมาเปรียบเทียบกบัราคาค่า

โดยสารท่ีเกิดข้ึนจริง 

จากการศึกษางานโครงงานดงักล่าว  จะเห็นไดว้่าผูท้าํโครงงานไดน้าํหลกัการทฤษฎี

เก่ียวกบัระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส (Global Positioning System:GPS)  มาใชใ้น

การพฒันาแอปพลิเคชัน่  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบอกตาํแหน่ง 
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วิศิษฏ ์หิรัญกิตติ (2548) ไดพ้ฒันาระบบใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีอจัฉริยะ 

โครงการวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบตน้แบบในการบริหารจดัการระบบขนส่งผูโ้ดยสารโดย

รถ แท็กซ่ีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยระบบสามารถรองรับการเรียกขอใชบ้ริการจากลูกคา้ผ่านทาง

โทรศพัทมื์อถือ ระบบ CDMA หรือผา่นทาง Call Center (ท่ีใชง้านบนเวบ็) แลว้ระบบจะทาํการ

เลือกรถแท็กซ่ีคนัว่างที่อยู่ ใกลต้าํแหน่งของลูกคา้ไดเ้องอย่างอตัโนมติั จากนั้นจึงทาํการจดัส่งรถ

แท็กซ่ีออกให้บริการกบัผูโ้ดยสารผู ้นั้น ระบบน้ีสามารถขยายเพื่อรองรับผูโ้ดยสารและรถแท็กซ่ี

จาํนวนมากๆ ไดใ้นอนาคต สามารถนาํมาใช ้ทดแทนระบบวิทยติุดตามบนรถแทก็ซ่ี 

จากศึกษางานวิจยั  ระบบให้บริการรถแทก็ซ่ีอจัฉิยะ ทาํให้อนัเกิดประโยชน์จากการนาํ

ระบบใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีอจัฉริยะไปใช ้

ช่วยลดความแออดัของจราจรบนทอ้งถนนและช่วยแกปั้ญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร  

ช่วยทาํใหก้ารใหบ้ริการรถแทก็ซ่ีมีความปลอดภยัทั้งสาํหรับผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร  

ระบบสามารถให้ขอ้มูลสาํคญัเพือ่ช่วยในขบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรม

อนัเก่ียวเน่ืองกบัการเดินทางโดยรถแทก็ซ่ี  

งานวิจยัทั้ง 5 เป็นโปรแกรมท่ีทาํงานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยดแ์ละใหบ้ริการกบั

ผูโ้ดยสารโดยมีระบบ GPS  ซ่ึงคลา้ยกบังานวิจยัในเล่มน้ี แต่งานวิจยัในเล่มน้ีไดเ้นน้ที่การแจง้

เหตุร้ายในรถแทก็ซ่ีโดยการส่งขอ้ความ SMS ผา่นแอพลิเคชนั และมีการส่งพิกดั GPS และรูปถ่าย

แสดงขอ้มูลรถแทก็ซ่ีเขา้อีเมล เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุตามท่ีแจง้ขอความช่วยเหลือ 

DPU



 

 

บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

เน้ือหาในบทน้ี จะกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยัของการเขียนโปรแกรมท่ีจะพฒันาข้ึนมา  ซ่ึง

จะประกอบดว้ย 3 ส่วน  ส่วนแรก คือเป็นขอ้กาํหนดของระบบที่ตอ้งใชใ้นการพฒันาโปรแกรม  

ส่วนท่ีสอง  คือรายระเอียดการออกแบบการทาํงานของระบบท่ีตอ้งใชใ้นการพฒันาโปรแกรม  และ

ส่วนสุดทา้ยเป็นแนวทางการออกแบบแบบสอบถาม 

 

3.1  ข้อกาํหนดของระบบทีต้่องใช้ในการพฒันาโปรแกรม   

ในการวิจยังานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  ในส่วนของขอ้กาํหนดของระบบที่ตอ้งใชใ้นการ

ออกแบบและประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมประยกุตก์ารแจง้ขอ้ความเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิด

เหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีดว้ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบติัการแอนอดรอยด์   คุณทวีศกัด์  เจ๊ะน๊ะ 

(ผูว้จิยั)  เป็นผูอ้อกแบบแนวคิดโปรแกรมดงักล่าว  โดยมีรายละเอียดของระบบดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  ภาพรวมของระบบ 

ภาพรวมของระบบประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์  ซ่ึงมีภาพรวมของระบบดงัน้ี 

1).  สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ 

 

 
ภาพที่ 3.1  ภาพรวมของระบบ เก่ียวกบัสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ 
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อธิบายภาพท่ี  3.1 แสดงสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ของระบบ โดยผู ้โดยสารใช้

โทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะท่ีติดตั้งระบบปฎิบติัการแอนดรอยดซ่ึ์งไดท้าํการติดตั้งโปรแกรมเตือนแจง้

ขอความช่วยเหลือน้ี  โปรแกรมทาํหนา้ท่ีในการส่งขอ้ความ SMS แจง้เตือน พร้อมทั้งส่งรูปถ่าย เช่น 

เลขทะเบียนรถและบตัรประจาํตวัคนขบัรถ และ พิกดั GPS จุดเกิดเหตุเขา้อีเมลของผูรั้บปลายทาง 

ซ่ึงไดจ้ากการป้อนขอ้มูลของผูโ้ดยสารล่วงหนา้ ในเมนู Setting ซ่ึงประกอบดว้ย   

1)  การตั้งค่าเร่ิมตน้ให้ขอ้ความ (บนัทึกหมายเลขโทรศพัทป์ลายทาง จาํนวน SMS ท่ี

ตอ้งการส่ง, ขอ้ความท่ีตอ้งการส่ง) 

2)  การตั้งค่า E-mail Address(E-mail ผูใ้ช ้และผูรั้บ) พร้อมรูปภาพจากการถ่ายของ

ผูโ้ดยสารท่ีไดบ้นัทึกไว ้เช่น ทะเบียนรถ และบตัรประจาํตวัขบัรถแทก็ซ่ี 

3)  การตั้งค่าความถี่ในการส่งขอ้ความและอีเมลในแต่ละคร้ังที่ขอความช่วยเหลือ มี

หน่วยเป็นวินาที (ส่งจนกวา่ผูใ้ชจ้ะสัง่ใหห้ยดุ) 

 

3.2  รายละเอยีดการออกแบบการทาํงานของระบบทีต้่องใช้ในการพฒันาโปรแกรม   

3.2.1  Sequence diagram 

การทาํงานของระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถอธิบายไดโ้ดย Sequence diagram  ภาพท่ี 3.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  Sequence diagram การส่งขอ้ความSMSแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายกบั

ผูโ้ดยสารบนรถแทก็ซ่ีผา่นApplication  และส่งตาํแหน่งพิกดัจุดเกิดเหตุเขา้อีเมล 

ผู้โดยสาร โปรแกรม ARRS ผู้ปกครอง 

ส่งรายละเอียดขอ้มูลรถ

แทก็ซ่ี ผา่นโปรแกรมARRS 

 บน Smartphone Android แจง้เตือนทาง SMS และ 

Email พร้องแสดงพิกดัจุด

ท่ีเกิดเหตุ 
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อธิบายภาพท่ี 3.2   เม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสาร ผูโ้ดยสารสามารถกดปุ่มคร้ัง

เดียวเพื่อส่งขอ้ความ SMS แจง้ขอความช่วยเหลือผ่านโปรแกรมแจง้เตือนภยัฯ  โปรแกรมจะทาํ

หนา้ท่ีในการส่งขอ้ความ SMS แจง้เตือนไปยงัผูป้กครอง หรือเจา้หนา้ท่ีทราบ พร้อมทั้งส่งอีเมลท่ี

ประกอบดว้ย รูปคนขบั  ทะเบียนรถ  และบตัรพนกังานขบัรถ ท่ีถ่ายไวแ้ลว้ และ พิกดัจุดท่ีเกิดเหตุ

ในรูปแบบของลิงคซ่ึ์งสามารถระบุตาํแหน่งท่ีเกิดเหตุบนแผนท่ี Google Map ได ้

3.2.2   แผนภาพยสูเคสของโปรแกรม (Use case diagram) 

แผนภาพยสูเคสน้ี  ออกแบบเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชก้บัโปรแกรมประยกุต์

แจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอย ์ 

ดงัภาพท่ี 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3  Use case diagram แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม 

 

 

ถ่ายรูป 

ตั้งค่า 

แจง้ภยั 
ผู้ใช้ 

โปรแกรมประยกุตแ์จง้เตือนขอความ

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี 

ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบแอนดรอยด ์
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อธิบายภาพ 3.3  Use case diagram แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บัโปรแกรม 

ภายในระบบโปรแกรมประยุกตแ์จง้ขอ้ความเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้าย

บนรถแทก็ซ่ีดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนอดรอยด ์ ประกอบไปดว้ย 3 ฟังกช์นัหลกั 

ไดแ้ก่ ฟังก์ชนัของกลอ้งถ่ายรูป  ผูโ้ดยสารสามารถถ่ายรูปเกี่ยวกบัขอ้มูลของรถแท็กซ่ี  เช่น ถ่าย

คนขบัรถ บตัรประจาํตวัคนขบัรถ  ป้ายทะเบียนรถ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการตั้ งค่าของระบบ  เช่น

กาํหนดเวลาในการเวน้ช่วงของส่งขอ้ความและอีเมล(SMS and Email) ป้อนท่ีอยูอี่เมล(Email) ผูส่้ง-

ผูรั้บ เบอร์โทรศพัทผ์ูรั้บ จาํนวนการส่ง SMS  และการเขียนขอ้ความที่จะใชส่้งไปใน SMS and 

Email  โดยแต่ละฟังกช์นัไดอ้ธิบายใน Structured Language Specification 

 

3.2.3  Sequence diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.4  Sequence Diagram การถ่ายรูป 

 

 

 

User Camera 

 

 ถ่ายรูป 

 

 

 

แสดงรูปท่ีถ่าย 

ยอ่ขนาดรูป ( 300x300 ) pixel  

บนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจาํ 

พร้อมท่ีจะส่งเขา้อีเมล 

 

เลือกรูปท่ีตอ้งส่ง 

และบนัทึกรูป 

 

SharedPreferences DPU
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อธิบายภาพท่ี 3.4 แสดงฟังคช์ัน่การทาํงานของกลอ้งถ่ายรูป  ผูโ้ดยสารเปิดโปรแกรม

ข้ึนมา  แลว้ไปท่ีปุ่ม Camera  จากนั้นทาํการถ่ายรูปแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัรถแทก็ซ่ี  แลว้เลือกรูป

ที่ตอ้งการจะส่งไปในอีเมลของผูรั้บปลายทาง ซ่ึงผูรั้บปลายทางไดร้ะบุไวแ้ลว้ในเมนู Setting ใน

ส่วนรูปท่ีเลือกไว ้จะถูกบนัทึกลงใน SharedPreferences  

เม่ือผูไ้ชไ้ดถ่้ายรูปเพื่อท่ีจะส่งเขา้ไปในอีเมลดว้ยโปรแกรม โปรแกรมจะทาํการยอ่ขนาด

ของรูปก่อนส่งจริง  ซ่ึงจะขนาดเท่ากบั 300 x 300 pixel เพื่อความรวดเร็วในการส่งรูป  เน่ืองจาก ถา้

รูปที่ถ่ายมีขนาดใหญ่เกินไปจะทาํให้การส่งรูปเขา้อีเมลตอ้งใชเ้วลาในการประมวลผลนาน  แต่ถา้

ขนาดของรูปมีขนาดเลก็ก็จะทาํให้การส่งรูปเขา้อีเมลใชเ้วลานอ้ยกว่าและเร็วกว่า  โปรแกรมจะส่ง

รูปเขา้อีเมลพร้อมกนักบัการส่ง SMS ในการขอความช่วยเหลือ  เพือ่ลดเวลาในแจง้การขอความ

ช่วยเหลือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.5  Sequence Diagram การตั้งค่า 

 

 

User Setting SharedPreferences 

เขา้เมนู Setting เพื่อตั้งค่า 

ผูใ้ชต้ั้งค่าและกดบนัทึก 

แสดงเมนูใชเ้ลือกตั้งค่า 

 

บนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจาํ 
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อธิบายภาพท่ี 3.5  ฟังคช์ัน่การทาํงานของการตั้งค่าต่างๆ  ของโปรแกรม  เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม 

Setting บนหนา้จอ กจ็ะแสดงหนา้จอน้ีข้ึนมา โดยจะมีเมนูต่างๆ ใหผู้โ้ดยสารเลือกตั้งค่า เช่น 

กาํหนดอีเมลผูใ้ช ้และ ผูรั้บ 

กาํหนดขอ้ความท่ีตอ้งการส่ง 

กาํหนดจาํนวนขอ้ความท่ีตอ้งการส่ง 

กาํหนดระหางของการส่งขอ้ความแต่ละคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.6   Sequence Diagram Send Message and Email  

 

อธิบายภาพ 3.6  เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Click send Message and Email  ระบบจะดึงขอ้มูลท่ีผู ้

ใชไ้ดท้าํการตั้งค่าไว ้ แลว้ส่ง SMS & Email  ขอ้ความจะแสดงบนหนา้จอของผูใ้ช ้ ตามจาํนวนท่ีผู ้

ใชไ้ดก้าํหนด  และจะถูกส่งมาเร่ือย ๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่ม Stop เพื่อหยดุการส่งเขา้ Email 

 

 

 

 

 

User โปรแกรม ARRS 

 

Preferences 

 

กดปุ่ม Send 

 SMS and Email 

ดึงขอ้มูลท่ี 

ผูใ้ชไ้ดท้าํการตั้งค่าไว ้
ขอ้มูลถูกไปทาง SMS 

&Email 

 ตามจาํนวนขอ้ความ 

และเวลาท่ีกาํหนด 

 

 

ผูป้กครอง 
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Sequence diagram  กรณกีารส่ง SMS แจ้งเตือนหลาย ๆ คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7  Sequence diagram กรณีการส่ง SMS แจง้เตือนหลาย ๆ คร้ัง 

 

อธิบายภาพท่ี 3.7  แสดงการส่ง SMS แจง้เตือนขอความช่วยเหลือผา่นโปรแกรมฯไปยงั

ผูป้กครอง 

กรณีการส่ง SMS 1 คร้ัง ถา้ส่งสาํเร็จ ปลายทางจะไดรั้บขอ้ความพร้อมแสดงพิกดั GPS 

จุดท่ีเกิดเหตุ ถา้ไม่สาํเร็จ ปลายทางก็จะไม่ไดรั้บขอ้ความ  แต่มีขอ้เสีย คือ ถา้ผูป้กครองไม่เปิดอ่าน

ขอ้ความกท็าํใหก้ารแจง้ขอ้ความช่วยเหลือนั้นจะไม่ไดรั้บการใหค้วามช่วยเหลือ 

กรณีส่ง SMS หลายคร้ัง  ถา้ส่งสาํเร็จ ปลายทางจะไดรั้บขอ้ความพร้อมแสดงพิกดั GPS 

จุดที่เกิดเหตุ  ถา้ไม่สาํเร็จ ปลายทางก็จะไม่ไดรั้บขอ้ความเหมือนกนั  แต่มีขอ้ดีที่ว่า เป็นการสร้าง

ความมัน่ใจว่าขอ้ความถูกส่งไปยงัผูป้กครอง  และผูส่้งจะไดรั้บความช่วยเหลือมากกว่ากรณีส่ง 

SMS เพียง 1 คร้ัง  ท่ีสาํคญัทาํใหผู้ป้กครองมีโอกาสไดรั้บรู้ SMS หลายคร้ัง ทาํใหผู้ป้กครองไดรั้บ

การกระตุน้ให้ตอ้งการทราบว่ามีเหตุเกิดข้ึน  และเม่ือรู้ว่ามีการขอความช่วยเหลือ  ทางผูป้กครองก็

จะทาํการติดต่อกลบัมายงัผูท่ี้ขอความช่วยเหลือทนัที  โดยการส่ง SMS หรือการโทรกลบั  หลงัจาก

นั้นผูป้กครองจะโทรแจง้ตาํรวจเพื่อประสานงานในการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป 

 

โปรแกรม ARRS 

 

ผูป้กครอง / Email 

ส่ง SMS 1,2,3... คร้ัง ตามจาํนวนและ

เวลาระยะหางในแต่ละคร้ังท่ีส่ง 

ท่ีไดก้าํหนดในการตั้งค่า  

พร้อมส่งเขา้ Email ไปเร่ือยๆ  

จนกวา่ User จะปุม Stop 

ขอ้มูลท่ีส่งไป 

(ขอ้ความ,พิกดัGPS,รูปถ่าย) 

 

 

 

 

Reply กลบั 

 ( SMS / Call ) 

 

โทรหาตาํรวจ 

 

Use

  

ตาํรวจ 
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3.2.4  อธิบายการประมวลผลของ(Use Case Description) 

 

ตารางที ่3.1 อธิบายการประมวลผลของกลอ้งถ่ายรูป 

 

System Camera Description 

Use-Case สาํหรับใชเ้พื่อการถ่ายรูป และสาํหรับเลือกรูป 

Actor ผูโ้ดยสารท่ีบริการแทก็ซ่ี 

Data ขอ้มูลรถแท็กซ่ี  เม่ือผูโ้ดยสารเปิดใชโ้ปรแกรมในขณะข้ึนรถแท็กซ่ี ไปท่ีปุ่ม 

Camera เพื ่อทาํการถ่ายรูปบนรถแท็กซ่ี เช่น ถ่ายคนขบัรถ บตัรประจาํตวั

คนขบัรถ  ป้ายทะเบียนรถ นอกจากนั้นยงัมีส่วนการเลือกรูปเพื่อทาํการส่งเขา้

อีเมล   

Stimulus การส่งรูปเขา้อีเมล  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับติดตามใหค้วามช่วยเหลือ และเป็น

หลกัฐานในการแจง้ความ 

Response ผูรั้บอีเมล  จะไดรั้บอีเมล ท่ีผูส่้ง  ส่งมาใหเ้ป็นระยะๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัว่าผูใ้ชไ้ดต้ั้งค่า

ไวว้่าจะกาํหนดใหส่้ง อีเมล แต่ละคร้ังห่างกนัเป็นระยะเวลาก่ีวินาที  จนกว่าผูใ้ช้

จะกดปุ่ม stop  

Comment ฟังกช์นัการถ่ายรูปน้ี มีส่วนช่วยให้ผูใ้ชโ้ปรกแกรม  สามารถถ่ายรูปและเลือกรูป

ท่ีถ่ายมาใหม่ เพื่อนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ตารางที ่3.2 อธิบายการประมวลผลของการตั้งค่าต่างๆ 

 

System Setting Description 

Use-Case ตั้งค่าระบบการทาํงานใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการและตามความเหมาะสม 

Actor ผูโ้ดยสารท่ีบริการแทก็ซ่ี 

Data ขอ้มูลการตั้งค่า  เม่ือผูโ้ดยสารเปิดใชโ้ปรแกรม  ให้ไปท่ีเมนู Setting เพื่อตั้งค่า

ต่าง ๆ  ส่วนแรก  กาํหนดเวลาในการเวน้ช่วงของส่งอีเมล(Email and SMS), ส่วน

ท่ีสอง  ป้อนท่ีอยู่อีเมลผูส่้ง-ผูรั้บ, ส่วนท่ีสามเบอร์โทรศพัทผ์ูรั้บ, จาํนวนการส่ง 

SMS  และเขียนขอ้ความท่ีจะใชส่้งไปใน SMS and Email 

Stimulus ในการตั้งค่าระบบตอ้งตั้งค่าการใชง้านเป็นส่ิงแรกก่อนการทาํงาน function อ่ืน 

และตอ้งตั้งค่าทั้งหมดหรือไม่ 

Response การใชโ้ปรแกรมในคร้ังแรก ผูใ้ชค้วรเขา้มาตั้งค่าระบบเป็นส่ิงแรก และควรเขา้

ทาํการตั้งค่าทุก function เพื่อใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและความตอ้งการของ

ผูใ้ช ้

Comment ผูใ้ชง้านควรตั้งค่าระบบการทาํงานให้สอดคลอ้งและเหมาะสม เพือ่เป็นการดึง

ความสามารถในการทาํงานของระบบออกมาใชง้านไดส้มบูรณ์แบบมากท่ีสุด 
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ตารางที ่3.3  อธิบายการประมวลผลของการแจง้ภยัๆ 

 

System แจง้ภยั 

Use-Case ใชส้าํหรับส่งขอ้ความและอีเมลเพื่อแจง้ภยั 

Actor ผูโ้ดยสารท่ีบริการแทก็ซ่ี (Taxi ) 

Data เมื่อผูใ้ช้บริการรถแท็กซ่ีเกิดเหตุอนัตรายข้ึน ผูใ้ช้งานจะทาํการกดปุ่มส่ง SMS 

and Email โดยระบบจะเร่ิมทาํการส่งคร้ังแรกโดยการส่งทั้ง SMS และ Email ซ่ึง

การส่ง SMS นั้น จะส่งไปจนครบตามจาํนวนที่ผูใ้ชไ้ดก้าํหนดไวใ้น function 

setting ส่วน Email นั้นจะส่งไปเร่ือย ๆ  จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่ม stop  

Stimulus ในการส่งแต่ละคร้ังระบบจะดึงขอ้มูลในส่วนใดบา้งท่ีจะใชใ้นการส่งไปยงั SMS 

และ Email 

Response ในส่วนของ SMS ระบบจะส่งพิกดัละติจูดกบัลองจิจูด และขอ้ความที่ผูใ้ชไ้ด้

พิมพแ์ละบนัทึกไว ้  ในส่วนของ Email ระบบจะทาํการส่งรูปถ่ายท่ีผูใ้ชไ้ดถ่้าย

และเลือกรูปไว,้ ส่งพิกดัละติจูดกบัลองจิจูด Link Google  map และขอ้ความท่ีผู ้

ใชไ้ดก้าํหนดไว ้

Comment การส่ง SMS and Email เพือ่แจง้เหตุ มีส่วนช่วยลดปัญหาความศูนยเ์สียที่จะ

เกิดข้ึน ง่ายต่อการคน้หาและเจา้หน้าที่ตาํตรวจไดเ้ขา้มาให้ความช่วยเหลือได้

ทนัที 
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3.2.5  Package  Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8  Package  Diagram ( Input,  Process,  Output ) 

 

อธิบายภาพท่ี 3.7  Package  Diagram เป็นส่วนประกอบของระบบของ  คือ โปรแกรม

ประยุกต์เพื ่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือกรณีเหตุร้ายบนรถแท็กซี่ด้วยโทรศัพท์เคลื ่อนที่

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 3 Package  คือ  

1)  Package Input  เป็นส่วนของการป้อนขอ้มูลหรือการกาํหนดขอ้มูล  ส่วนของกลอ้ง

ถ่ายรูป (Camera)  ส่วนขอ้ความ Message และส่วนของพ้ืนที่ที่เกิดเหตุการพิกดั GPS Current 

Location   

2)  Package Process  เป็นกระบวนการของการทาํงานของการตั้งต่าง ๆ  ของโปรแกรม 

(Setting)  และการส่ง SMS and Email 

3)  Package Output  เป็นส่วนของการแสดงผลของการเลือกรูป Camera Result  การส่ง

ขอ้ความ Message Result และการส่งเขา้อีเมล Email Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Package>> 

Input 

Camera 

Message 

 
Current Location 

<<Package>> 

Process 

Setting 

Send SMS and Email 

<<Package>> 

        Output 

Message Result 

Camera Result 
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3.3  แนวทางการออกแบบแบบสอบถาม 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหเ้ป็น 2 ประเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

1)  การเปรียบเทียบทาํงานของระบบโดยผา่นแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันา  กบัการแจง้ผา่น

สายด่วน 191 

2)  แนวทางการสร้างแบบสอบถาม  เพื่อการออกแบบแบบสอบถาม  และการจดัเกบ็

ขอ้มูลแบบสอบถาม  

3.3.1  การเปรียบเทียบทาํงานของระบบโดยผ่านแอปพลิเคชัน่ที่พฒันา  กบัการแจง้ผ่านสาย

ด่วน 191  คือ  ผูว้ิจยัจะตอ้งทาํการทดลองโปรแกรมที่พฒันาข้ึนมา  โดยจะจาํลองสถานการณ์จริง

ข้ึนมา  แลว้ลองใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี  ในขณะท่ีนัง่บนรถแทก็ซ่ีใหเ้ปิดโปรแกรม  แลว้กาํหนดค่าต่าง 

ๆ ของแอปพลิเคชัน่  จากนั้นใหก้ดปุ่มส่ง SMS and Email 

รายละเอียดและวิธีการทดลองมีดงัน้ี 

จาํนวนคร้ังในการทดลอง  ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองเป็นจาํนวน  30 คร้ัง  จากทฤษฎีของ

การทาํวิจยั การวิเคราะห์ในทางสถิติแลว้ การทดลอง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน หรือ 30 

คร้ัง กถื็อวา่เป็นผลท่ียอมรับได ้เน่ืองจากเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2544) 

กาํหนดเวลาเป็นช่วงๆ เช่น 08:00 น. 10:00 น.   

          10:00 น. 12:00 น.   

          12:00 น. 14:00 น.   

          14:00 น. 16:00 น.   

          16:00 น. 18:00 น.   

          18:00 น. 20:00 น.   

          20:00 น. 21:00 น.   

          21:00 น. 23:00 น.   

เวลาท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดน้ีเป็นเวลาท่ีคาดการณ์เท่านั้น  น่าจะเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะว่า

เราไม่สามารถท่ีจะระบุไดว้่าเหตุการณ์จะเกิดข้ึนในช่วงเวลาไหนได ้ จึงตอ้งทดสอบในช่วงเวลา

ดงักล่าว  (ใหท้ดสอบใชก้บัโปรแกรมท่ีพฒันา  และการโทรแจง้สายด่วน 191) 

ในการทดลองการใช้งานโปรแกรมผูที้่ทาํการทดลองโปรแกรม (ผูว้ิจยั) ได้ทาํการ

ทดลองโดยการจาํลองสถานการณ์เหมือนจริง  คือให้ใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี ตามจุดต่างๆ  แลว้ทดลอง

ใชโ้ปรแกรมแจง้เตือนขอความช่วยเหลือไปยงัเบอร์ปลายทาง  โดยผูแ้จง้จะอยู่บนรถแท็กซ่ี  และ

ผูรั้บปลายทางจะอยู่คนละจุด เช่น ให้ผูอ้ยู่บริเวณในตึก และบริเวณนอกตึก เป็นการทดสอบว่า 
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ขอ้มูลท่ีส่งแจง้ไปนั้น จะถึงปลายทางไดห้รือไม่ สามารถดูไดต้ามตารางการทดลองที่ได ้(ตารางที ่

4.1) 

หลงัจากนั้นขอ้มูลที่ไดจ้ากทดสอบนาํมาบนัทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่อหาค่าเฉล่ีย  

และสร้างกราฟ  ส่วนผลท่ีไดจ้ากการทดสอบโปรแกรม สามารถดูท่ีได ้ (ตารางท่ี 4.1 ตารางท่ี 4.2 

และภาพท่ี 4.24  จะอยูใ่นบบท่ี 4 ผลการทดสอบและวิเคราะห์การใชง้าน) 

3.3.2   แนวทางการออกแบบแบบสอบถาม  ใชเ้พื่อสร้างแบบสอบถาม  และวิธีการจดัเก็บ

ขอ้มูลแบบสอบถามเพือ่ใชใ้นการสาํรวจขอ้มูล  ในกรณีมีการเก็บขอ้มูลในการพฒันางานวิจยัคร้ัง

ต่อไป 

ผูว้ิจยัคาดการไวล่้วงหนา้เป็นสมมุติฐานในการท่ีออกแบบแบบสอบถาม  ดงัน้ี 

1)  การออกแบบสอบถามจะตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีมาของงานวิจยั  เพื่อให้ตรงตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 

2)  ตอ้งใชห้ลกัการตามทฤษฎีการออกแบบแบบสอบถาม จะมีหลายวิธี เช่น  แบบ

คาํถามใหต้อบรับหรือปฏิเสธ  แบบคาํถามท่ีมีหลายตวัเลือก  แบบตรวจสอบรายการ  แบบจดัอนัดบั  

มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท  แบบซีแมนติก  คาํถามปลายเปิด   

3)  ดูผลการทดลองการใชง้านโปรแกรม  ว่าจะนาํผลการทดลองนั้นไปประเมินผล  

หรือเกบ็ขอ้มูลส่วนไหนบา้ง  และจะใชโ้ปรแกรม Excel  ในการจดัเกบ็ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

แบบสอบถามท่ีจะใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดค้าดการไว ้

1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความยากง่ายในการใชโ้ปรแกรม User Interface   

2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการใชง้านของโปรแกรม  เช่น   

 ความรวบเร็วในการแจง้เตือนขอ้ความช่วยเหลือ 

 การใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ช ้

ความเป็นไปไดท่ี้จะนาํมาใชง้านไดจ้ริง  

3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชพ้ลงังานของแบตเตอร์ร่ี  ว่าในระหว่างการเปิดโปรแกรมแบต

เตอร์ของโทรศพัทมื์อถือท่ีใชจ้ะหมดเร็วข้ึนหรือไม่ 

4)  ขอ้มูลความต่อเน่ืองของสัญญาณคล่ืนโทรศพัท ์ สัญญาณอินเตอร์เน็ต สัญญาณWI-

FI  สญัญาณดาวเทียม  ซ่ึงมีผลต่อการใชง้านของโปรแกรมหรือไม่ 

การรับขอ้มูลของพิกดั GPS 

การส่งขอ้มูลแจง้เตือน 
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ตวัอยา่งแนวทางการออกแบบ แบบสอบถามดงักล่าว  ไดใ้ส่ไวใ้นส่วนของภาคผนวก ข  

ส่วนผลท่ีไดจ้ากการจดัเกบ็และวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถดูท่ีได ้( ตารางท่ี 4.3 ตารางท่ี 4.4 และตาราง

ท่ี 4.5  จะอยูใ่นบบท่ี 4 ผลการทดสอบและวิเคราะห์การใชง้าน) 
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บทที ่4 

ผลการทดสอบและวเิคราะห์การใช้งาน 

 

เน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงการผลทดสอบการใชง้านของโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ

แนวคิดโปรแกรมน้ีข้ึนมาและประสานงานในการพฒันาโปรแกรม  การประเมิลผลการใชง้านและ

ปรับปรุงขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน  โดยทาํการทดสอบระบบท่ีทาํข้ึน  โดยจาํลองสถานการณ์ข้ึนมา  ใน

การทดสอบกาํหนดให้มีการใชง้านจริง โดยการนาํโปรแกรมที่พฒันาข้ึนแลว้มาติดตั้งบนเคร่ือง

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  เพื่อท่ีจะใชง้านโปรแกรม  และเรียกใชบ้ริการรถแทก็ซ่ี  หลงัจากนั้นทดลองใช้

โปรแกรม  แลว้ทาํการส่งขอ้มูลเพื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือทาง SMS และ Email 

 

4.1   สภาพแวดล้อมในการทดสอบ 

ผู ้วิจัยได้ทําการทดสอบโปรแกรมดังกล่าวบนเคร่ืองโทรศัพท์เคลื ่อนที ่ที ่ติดตั้ ง

ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดเ์วอร์ชัน่  4.0 รุ่น Samsung Galaxy S3  

 

 
 

ภาพที่ 4.1   โทรศพัทมื์อถือแอนดรอยด ์รุ่น Samsung Galaxy S3 ท่ีใชใ้นการทดสอบโปรแกรม 
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4.2  ขั้นตอนการทาํงานของโปรแกรม  สามารถอธิบายดังต่อไปนี ้ 

1)  เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมา  หนา้แรกท่ีโปรแกรมแสดงข้ึนมาคือ หนา้จอ Splash Screen 

เป็นรูปภาพกราฟิกของโปแกรมจะมีขอ้ความและไอคอนแสดงถึงการทาํงานของโปรแกรมเป็น

หนา้จอการตอ้นรับเป็นอนัดบัแรก  ประมาณ 2 วินาที  

2)  หลงัจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนา้หลกัของหนา้จอผูใ้ช ้  ซ่ึงในหนา้จอหลกัของ

โปรแกรมจะประกอบไปดว้ยปุ่มจาํนวน 4  ปุ่ม  ท่ีจะใหผู้ใ้ชเ้ลือกใช ้คือ ปุ่ม Camera ปุ่ม GPS/Map 

view ปุ่ม Setting ปุ่ม Send Message and Email  ในแต่ละปุ่มกจ็ะมีกระบวนในการทาํงานต่างๆ 

3)  ปุ่ม Camera จะเป็นการถ่ายรูปแลว้ก็ทาํการเลือกรูปที่ใชไ้วส้าํหรับส่งขอ้ความเขา้ 

Email 

4)  ปุ่ม GPS/Map view  จะแสดงตาํแหน่งละละติจูดกบัลองจิจูด  ปัจจุบนัของผูใ้ชง้าน

บนแผนท่ี  โดยการ Link กบั Google map 

5)  ปุ่ม Setting  จะแสดงปุ่มต่างๆไวใ้หผู้ใ้ชไ้ดต้ั้งค่าการใชง้าน เช่น 

กาํหนดใหโ้ปรแกรมรับสายอตัโนมติัโดยการเลือก Yes / No 

กาํหนดระยะห่างของการส่งขอ้ความแต่ละคร้ัง 

ระบุหมายโทรศพัทท่ี์ตอ้งการส่งไปขอความช่วยเหลือ (ผูป้กครอง / เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ) 

ระบุ Email ผูใ้ช ้และ Email ผูรั้บ 

เขียนขอ้ความสั้นๆ  เพื่อแจง้ขอความช่วยเหลือใน SMS และ Email 

6)  ปุ่ม  Click send Message and Email ใชส้าํหรับการกดส่ง SMS และ Email เพื่อแจง้

เตือนขอความช่วยเหลือ 
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4.3  หน้าจอแสดงผลการทาํงานของโปรแกรม (User Interfaces) 

4.3.1  เร่ิมดว้ยการเปิดไอคอนบนหนา้จอเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือก่อน 

 

 
 

ภาพที ่ 4.2  แสดงไอคอน (icon)  Taxi ride alert application android   บนเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ 

 

  แสดงไอคอน (icon) Taxi ride alert application android บนเคร่ือง

โทรศพัทมื์อถือ  ใหผู้ใ้ชท้าํการคลิกท่ีไอคอนดงักล่าวเพื่อเรียกใชโ้ปรแกรมในการแจง้เตือน 

 

 

 

 

 icon DPU
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4.3.2  หนา้ Splash Screen 

 

 
 

ภาพที ่4.3  Splash Screen เป็นหนา้จอตอ้นรับ ก่อนเขา้สู่เมนูหลกั 

 

จากภาพท่ี 4.3  Splash Screen เป็นการแสดงหนา้จอตอ้นรับ ก่อนเขา้สู่เมนูหลกั ซ่ึงจะ

แสดงเป็นรูปภาพกราฟิกมีขอ้ความ และLogo Android ซ่ึงจะใชเ้วลาแสดงหนา้น้ีอยูป่ระมาณ 2 

วินาที ก่อนจะเปล่ียนเขา้สู่หนา้หลกัของโปรแกรมแจง้เตือนขอความช่วยเหลือ   
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4.3.3  หนา้หลกัของโปรแกรม (Main menu application) 

 

 
 

ภาพที ่4.4  หนา้หลกัของโปรแกรม (Main menu application) 

      

จากภาพท่ี 4.4  เป็นการแสดงหนา้จอหลกัของผูใ้ชง้านโปรแกรมเพื่อแสดงปุ่มเมนูการ

ทาํงานทั้งหมดท่ีให้ผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกใชง้านไดต้ามความตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 4 ปุ่มการใช้

งาน คือ     1)  ปุ่ม Camera 

2)  ปุ่ม GPS/Map view 

3)  ปุ่ม Setting 

4)  ปุ่ม Click send Message and Email 

 

 

DPU



42 

4.3.4  หนา้การทาํงานของกลอ้งถ่ายรูป (Camera function)   

 

 
 

ภาพที ่4.5  แสดงการถ่ายรูป (Camera Screen) 

 

จากภาพท่ี 4.5  เป็นการแสดงหนา้จอสาํหรับถ่ายรูปและแสดงปุ่มการทาํงานต่างๆ  

หมายเลข 1 ปุ่มใชส้าํหรับเปิดไฟลรู์ปภาพท่ีอยูใ่นเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ 

หมายเลข 2 ปุ่ม Android สาํหรับดูรูปที่ถ่าย และเลือกรูปเพือ่ใชส้าํหรับส่งเขา้ไปใน 

Email  

หมายเลข 3 ปุ่ม Back สาํหรับกดยอ้นกลบัสู่เมนูหลกั  

หมายเลข 4 ปุ่มกดถ่ายรูป และ แสดงรูปในหนา้ CameraResultScreen 

 

 

1 

2 

3 4 
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4.3.5  หนา้  (CameraResultScreen) 

 

 
 

ภาพที ่4.6  แสดงรูปภาพ  (CameraResultScreen) 

 

จากภาพท่ี 4.6  เม่ือกดถ่ายรูปแลว้ จะเขา้สู่เมนูแสดงรูปท่ีผูใ้ชถ่้าย ซ่ึงเป็นเพียงการแสดง

รูป โปรแกรมจะทําการบันทึกรูปในหน่วยความจํา   ผู ้ใช้ก็จะกดออกไปสู่หน้าจอถ่ายรูป 

(CameraScreen) อีกคร้ัง เพื่อทาํการเลือกรูปท่ี CameraImageList หรือกดออกไปสู่หนา้จอเมนูหลกั 
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4.3.6  หนา้ (CameraImageList) 

 

 
 

ภาพที ่4.7  แสดงการเลือกรูปภาพ (ImageList) 

 

จากภาพท่ี 4.7  หนา้จอน้ีใชส้าํหรับเลือกรูปท่ีผูใ้ชง้านไดถ่้ายไว ้เพื่อส่งไปยงั Email เม่ือ

ผูใ้ชง้านกดปุ่ม Click send Message and Email รูปท่ีเลือกไวจ้ากหนา้น้ีกจ็ะถูกส่งไปยงั Email ดว้ย 
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4.3.7   หนา้ GPS/Map view 

 

 
 

ภาพที ่4.8  แสดงตาํแหน่งพื้นท่ีปัจจุบนับน Google map 

 

จากภาพท่ี 4.8  เป็นการแสดงหนา้จอสาํหรับแสดงพ้ืนท่ีปัจจุบนั โดยจะแสดงในส่วน

ของพื้นท่ี  ท่ีผูใ้ช ้ ใชอ้ยู ่ขณะนั้น เม่ือผูใ้ชก้ดส่ง Click send Message and Email ค่าพิกดัละติจูดกบั

ลองจิจูด ณ ปัจจุบนัจะถูกส่งไปกบัขอ้ความเป็น SMS  และ Email   
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4.3.8  หนา้  (Setting Functions) 

 

 
 

ภาพที ่4.9  หนา้การตั้งค่าต่าง ๆ  (Setting Functions) 

 

จากภาพท่ี 4.9  เป็นการแสดงเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Setting บนหนา้จอเมนูหลกั ก็จะแสดง

หนา้จอน้ีข้ึนมา โดยจะมีเมนูต่างๆ ใหผู้ใ้ชเ้ลือกตั้งค่า 

Auto answer the call 

Time intervals 

Email address 

Message 
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4.3.9   หนา้ (Email User) 

 

 
 

ภาพที ่4.10  อีเมลผูใ้ช ้(Email User) 

 

จากภาพท่ี 4.10  เป็นการแสดงEmail User เป็นอีกเมนูหน่ึงท่ีใชส้าํหรับ Login ผูใ้ชต้อ้ง

กาํหนด Email  และ password ของผูใ้ชง้าน ไวส้าํหรับความพร้อมใชใ้นการส่ง Email   
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4.3.10  หนา้อีเมลแสดงผล (Email Result) 

 

   
 

ภาพที ่4.11  อีเมลแสดงผล (Email Result) 

 

จากภาพท่ี 4.11  เป็นการแสดงหนา้จอการระบุ Email ผูรั้บ  ท่ีตอ้งการส่งใหแ้สดงผล

การแจง้เตือนขอความช่วยเหลือ  ขอ้มูลท่ีแสดงในEmail คือ  ขอ้ความ  รูปภาพ  และพิกดั  จะถูก

แสดงใน Email ท่ีระบุ  และสามารถกด Link Google map เพื่อแสดงพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุ   
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4.3.11  หนา้ (Intervals) 

 

   
 

ภาพที่ 4.12  กาํหนเการเวน้ช่วนการส่ง SMS และ Email 

 

จากภาพท่ี 4.12  เป็นการแสดงใชส้าํหรับการเวน้ช่วงการส่งของ SMS และ Email โดย

จะใชเ้วลาเป็นวินาที ตามคาํแนะนาํท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ ใหพ้ิมพต์วัเลข  แลว้ทาํการ Save 
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4.3.12 หนา้ (Message) 

 

   
 

ภาพที ่4.13  การพิมพข์อ้ความเพื่อส่งSMS 

 

จากภาพท่ี 4.13  เป็นการแสดงใชส้าํหรับการพิมพข์อ้ความแจง้ขอความช่วยเหลือ ใน

การส่ง SMS ใหผู้ใ้ชก้าํหนดต่าง ๆ เช่น ( Phone number = เบอร์โทรศพัทป์ลายทาง SMS Count = 

จาํนวนการส่งขอ้ความ Write message = สาํหรับเขียนขอ้ความ)  และทาํการ Save ขอ้ความท่ีเขียน

ไวจ้ะถูกส่งไปยงัหมายเลขท่ีระบุ 
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4.3.13 หนา้ (Auto answer the call) 

 

 
 

ภาพที่ 4.14  การตั้งค่าการรับสายอตัโนมติั (Auto Answer the call) 

 

จากภาพท่ี 4.14  เป็นการแสดงหนา้จอการตั้งค่าการรับสายอตัโนมติั (Auto Answer the 

call) จะอยูใ่น เมนู Setting  ใชส้าํหรับการรับสายอตัโนมติั  ปุ่ม No ไม่ตอ้งการให้ระบบรับสาย

อตัโนมติั และ ปุ่ม Yes เป็นการรับสายอตัโนมติั  ระบบจะทาํการรับสายอตัโนมติัทนัทีเม่ือมีคนโทร

เขา้  ท่ีสาํคญัทาํใหผู้ท่ี้ก่อเหตุไม่รู้ตวั  และใหรู้้การเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา 
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4.3.14  แสดงการส่งขอ้ความและส่งอีเมล (Send message and email) 

 

 
 

ภาพที่ 4.15  แสดงการส่งขอ้ความและส่งอีเมล (Send message and email) 

 

จากภาพท่ี 4.15  เป็นการแสดงหนา้จอเม่ือผูใ้ชโ้ปรแกรมกดปุ่ม Click send Message 

and Email โปรแกรมจะเขา้มาท่ีหนา้จอแสดงผลการส่ง SMS ตามจาํนวนท่ีเรากาํหนดไว ้ในหนา้ 

Interval  และจะส่งเขา้ Email ไปพร้อม ๆ กนั โดยที่ใน SMS จะแสดงขอ้ความ และละติจูด/

ลองจิจูด  ส่วน Email จะแสดงทั้งขอ้ความ ละติจูดกบัลองจิจูด  และภาพท่ีไดเ้ลือกไวจ้ากการถ่าย  

จะถูกส่งมาเร่ือย ๆ จนกวา่ผูใ้ชจ้ะกดปุ่ม Stop เพื่อหยดุการส่งเขา้ Email 
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4.4  ผลการทดสอบและการวจิารณ์ผล 

ผลการทดสอบของการใชง้านโปรแกรม  เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

ในคร้ังน้ี  ผลปรากฎวา่  โปรแกรมดงักล่าวสามารถวดัประสิทธ์ิภาพตามวตัถุประสงคท่ี์วา่งไว ้

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1)  เพื่อให้ผูโ้ดยสารสามารถแจง้ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้าย

บนรถแท็กซ่ีผ่านโปรแกรมประยุกตก์ารแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี

ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

การใชเ้คร่ืองโทรศพัทมื์อถือ  และเรียกใชโ้ปรแกรมที่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมา  เพื่อใชใ้น

กรณีแจง้ขอความช่วยเหลือ   นอกเหนือจากการต่อสูเ้พือ่เอาตวัรอด  หรือการโทรแจง้ 191 

 

 
 

ภาพที ่4.16  ใชเ้คร่ืองโทรศพัทมื์อถือแจง้ขอความช่วยเหลือโดยผา่นโปรแกรม 
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2)  เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถส่งขอ้ความเก่ียวกบัรถแทก็ซ่ีท่ีก่อเหตุไป

ยงัหมายเลขผูรั้บปลายทางได ้

เพื่อเป็นการแสดงข้อความ  ที่ผูโ้ดยสารแจ้งขอความช่วยเหลือ  โดยมีข้อความที่

ผูโ้ดยสารพิมพก่์อนที่จะเกิดเหตุร้ายและพิกดัที่เกิดเหตุ  ในการแสดงผลข้ึนอยูก่บัผูโ้ดยสารที่ไดต้ั้ง

ค่าต่างๆในตอนแรก  ส่วนพิกดัท่ีเกิดเหตุเป็นพิกดัจริงท่ีเคร่ืองโทรศทัพไ์ดรั้บ ดงัภาพท่ี 4.17 

 

 
 

ภาพที ่4.17  แสดงขอ้ความและอีเมล  ท่ีผูโ้ดยสารแจง้ขอความช่วยเหลือ   
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การตรวจสอบข้อมูลในอีเมล  ที่ถูกส่งมาจากมือถือของผูโ้ดยสารที่แจ้งขอความ

ช่วยเหลือ  จะเห็นไดว้่ามีจาํนวนหลายฉบบัเขา้มา  มีการแสดงขอ้ความ  และพิกดัท่ีเกิดเหตุ  โดยท่ี

พิกดัที่ไดรั้บสามารถทาํการตรวจสอบไดท้นัทีว่าเหตุเกิดข้ึนบริเวณจุดไหน  เน่ืองจากว่าสามารถ

แสดงผลบน Google map ไดท้นัที  ท่ีสาํคญัเราสามารถแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติ จากดาวเทียม

ปัจจุบนัทางสามารถแสดงผลเป็น 3 มิติ และหมุ่นทิศทางไดถึ้ง 360 องศา  ดงัภาพท่ี 4.18 

 

 

ภาพที ่4.18  แสดงอีเมลท่ีไดรั้บแจง้   

 

เป็นการแสดงอีเมลท่ีไดรั้บจากการส่งขอ้ความแจง้ขอความช่วยเหลือ  โดยการเปิดจาก

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  สามารถเขา้เปิดดูพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุตามค่าละติจูดกบัลองจิจูดท่ีส่งเขา้มา 
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ภาพที ่4.19  แสดงการเปิดดูอีเมลท่ีไดรั้บแจง้ 

 

แสดงการเปิดอ่านอีเมลที่แจง้เขา้มา จะมีขอความที่แจง้มา พิกดัที่เกิดเหตุร้าย พร้อม

แสดงการ Link กบั Google map 
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ภาพที ่4.20  แสดงพื้นท่ีบน Google map   

 

เป็นการแสดงพื้นท่ีบน Google map แบบมุมมองภาพดาวเทียม จะเห็นวา่มีจุดปัดหมุด สี

แดง มีตวัอกัษร A อยูข่า้งใน เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุตามพิกดัท่ีแจง้มา 
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ภาพที ่4.21  แสดงบริเวณพื้นท่ีจริง 1 มุม 360 องศา 

 

เป็นการแสดงบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุจริง มุม 360 องศา  เพื่อความชดัเจนของภาพตาม

พื้นท่ีไดรั้บแจง้ของค่าพิกดัส่งเขา้มา 
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ภาพที ่4.22  แสดงบริเวณพื้นท่ีจริง 2 มุม 360 องศา 

 

เป็นการแสดงบริเวณพื้นท่ีเกิดเหตุจริง  อีกมุมหน่ึง 
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3)  เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถบนัทึกขอ้มูลและเป็นหลกัฐานเพื่อท่ีเอา

ผิดกบัผูก่้อเหตุได ้ เป็นการแสดงตวัอย่างภาพถ่าย ตอนที่ผูโ้ดยสารใชก้ลอ้งถ่ายจากแอปพลิเคชัน่  

แลว้ทาํการบนัทึกในหน่วยความจาํ  แลว้ส่งเขา้ในอีเมล ์ เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐานได ้ 

 

      
 

ภาพที ่4.23  ภาพตวัอยา่งท่ีถูกส่งมาจากโปรแกรม 

 

เป็นการแสดงภาพจากการถ่ายไวเ้ป็นหลกัฐาน  เพื ่อที่จะเอาผิดกับผูที้่ก่อเหตุ  ภาพ

ดงักล่าวจะปรากฎในEmail  ตามท่ีผูใ้ชไ้ดเ้ลือกไวใ้นตอนแรก ขนาดของภาพเท่า 300x300 pixel  ซ่ึง

มีความคมชดัพอท่ีจะดูรายละเอียดได ้
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วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4)  เพื่อวดัประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเทียบกบัการ

ดาํเนินการในปัจจุบนั โดยการโทรศพัทแ์จง้สายด่วน 191 โดยตรง 

ขอ้มูลการทดสอบ การจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นตาราง Excel  ดงัตารางท่ี 4.1  

 

ตารางที่ 4.1  ตารางการปฏิบติัในการทดลองใชโ้ปรแกรมประยกุตแ์จง้เตือนขอความช่วยเหลือ 

 

คร้ัง 

ท่ี 

รหสั 

ทดสอบ 

สถานท่ีทาํการทดลองใชโ้ปแกรม 

จุดข้ึน 

แทก็ซ่ี 

จุดลง 

แทก็ซ่ี 
เวลา 

จาํนวน 

การแจง้ 
ผูรั้บ 

1 T01_V0.01 ซ.ชินเขต 2/35 หลงั ม.ธุรกิจ 8:00:00 2 อยูใ่นตึก 

2 T02_V0.01 หลงั ม.ธุรกิจ หนา้ ม.ธุรกิจ 8:10:30 1 อยูใ่นตึก 

3 T03_V0.01 หนา้ ม.ธุรกิจ แยกพงษเ์พช็ร 8:21:00 3 อยูใ่นตึก 

4 T04_V0.01 แยกพงษเ์พช็ร ซ.ชินเขต 1/15 8:31:30 2 อยูใ่นตึก 

5 T05_V0.01 ซ.ชินเขต 1/15 ซ.ชินเขต 2/35 8:42:00 2 อยูใ่นตึก 

6 T06_V0.01 ซ.ชินเขต 2/35 บางเขน 9:12:30 3 อยูใ่นตึก 

7 T07_V0.01 บางเขน หลงัส่ี 9:25:00 2 อยูใ่นตึก 

8 T08_V0.01 หลงัส่ี แจง้วฒันะ 9:58:30 4 อยูใ่นตึก 

9 T09_V0.01 แจง้วฒันะ หนา้ Big C แจง้ 10:00:00 3 นอกตึก 

19 T10_V0.01 หนา้ Big C แจง้ หนา้ค่าย 10:20:00 5 นอกตึก 

11 T11_V0.01 หนา้ค่าย บ.TOYOTA 12:11:00 1 นอกตึก 

12 T12_V0.01 บ.TOYOTA ใตท้างด่วน 12:45:05 3 นอกตึก 

13 T13_V0.01 ใตท้างด่วน Home pro 13:11:10 3 นอกตึก 

14 T14_V0.01 Home pro แยกปากเกร็ด 13:11:15 5 นอกตึก 

15 T15_V0.01 ก่อนแยกปากเกร็ด ร.ร. ชลประทาน 14:11:20 3 นอกตึก 

16 T16_V0.01 ร.ร. ชลประทาน ทรายทอง 15:11:25 2 นอกตึก 

17 T17_V0.01 ทรายทอง Tesco Lotus 16:11:30 1 นอกตึก 

18 T18_V0.01 Tesco Lotus พนัธ์ุทิพยง์ามฯ 17:24:35 4 นอกตึก 

19 T19_V0.01 พนัธ์ุทิพยง์ามฯ Home Pro 18:50:40 3 นอกตึก 

20 T20_V0.01 Home Pro รพ.เกษมราษฎร์ 19:45:45 2 นอกตึก 

21 T21_V0.01 รพ.เกษมราษฎร์ หมอชิต 19:05:50 2 นอกตึก 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

22 T22_V0.01 หมอชิต หนา้ JJ Mall 20:11:55 3 นอกตึก 

23 T23_V0.01 หนา้ JJ Mall ส่วนจตุจตัร 20:10:00 3 นอกตึก 

24 T24_V0.01 ส่วนจตุจตัร ทหารไทย 21:12:05 2 อยูใ่นตึก 

25 T25_V0.01 ทหารไทย การบินไทย 21:35:10 3 อยูใ่นตึก 

26 T26_V0.01 การบินไทย ปตท. 22:12:15 3 อยูใ่นตึก 

27 T27_V0.01 ปตท. วดัเสมียนนารี 22:12:20 5 อยูใ่นตึก 

28 T28_V0.01 วดัเสมียนนารี ประชาช่ืน ซ.4 22:50:25 1 อยูใ่นตึก 

29 T29_V0.01 ประชาช่ืน ซ.4 หนา้ ม.ธุรกิจ 23:12:30 2 อยูใ่นตึก 

30 T30_V0.01 หนา้ ม.ธุรกิจ ซ.ชินเขต 2/35 23:45:35 3 อยูใ่นตึก 

 

อธิบายตารางท่ี 4.1  เป็นการแสดงตารางการทดลองการใชโ้ปรแกรมประยกุตแ์จง้เตือน

ขอความช่วยเหลือ จากตารางจะเห็นไดว้่าผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองจาํนวน 30 คร้ัง  มีการจดบนัทึกลง

เวลาของการทดลอง  ในการทดลองใชโ้ปรแกรมนั้น ซ่ึงไดท้าํการทดลองตามจุดต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้

ตามตาราง 4.1  จะเห็นไดว้า่ผูส่้งกบัผูรั้บจะอยูค่นละท่ีกนั  เพื่อสมจริงว่าโปรแกรมสามารถส่งขอ้มูล

ไดจ้ริงหรือไม่    และผูรั้บนั้นสามารถรับขอ้มูลไดจ้ริงหรือไม่  ครบถว้น  และถูกตอ้งหรือไม่  ท่ี

สําคญัสามารถตรวจได้ว่า  ผูรั้บไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่อยู่ภายในตึก  หรือนอกตึกก็ตาม  ผูรั้บ

จะตอ้งไดรั้บขอ้ความเสมอ  จากทดสอบโปรแกรมดั้งกล่าว  พบว่าขอ้มูลจากแจง้ขอ้ความช่วยเหลือ

นั้น โปรแกรมสามารถส่งขอ้ความไดค้รบตามจาํนวน  30 คร้ังท่ีไดท้าํทดลอง  และผูรั้บก็สามารถ

รับขอ้ความตามจาํนวนที่ส่งมา  และมีความถูกตอ้ง  ส่วนการโทรแจง้ 191  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาอนั

เดียวกันกับการแจ้งผ่านโปแกรม  แต่เป็นคนละวนักัน  โดยใช้โทรศพัท์มือถือ และโทรศัทพ์

สาธารณะตามจุดต่างๆ แถวประชาช่ืน  ชินเขต  และท่าทราย 
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ตารางที ่4.2  ตารางเวลาบนัทึกการทดลอง 

 

การขอความช่วยเหลือผา่น Application การขอความช่วยเหลือโดยผา่นสายด่วย 191 

คร้ัง

ท่ี 

เวลาท่ี

แจง้ขอ

ความ

ช่วยเหลือ 

เวลาท่ี

เจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจไดรั้บ

การแจง้เหตุ 

ผลต่าง(เวลา

ท่ีถูกใช้

กระบวนการ

แจง้ตาํตรวจ) 

เวลาท่ีแจง้

ขอความ

ช่วยเหลือ 

เวลาท่ี

เจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจไดรั้บ

การแจง้เหตุ 

ผลต่าง(เวลา

ท่ีถูกใช้

กระบวนการ

แจง้ตาํ

ตรวจ) 

1 8:00:00 8:00:55 0:00:55 8:00:00 8:20:05 0:20:05 

2 8:10:30 8:11:19 0:00:49 8:10:30 8:27:19 0:16:49 

3 8:21:00 8:21:43 0:00:43 8:21:00 8:46:28 0:25:28 

4 8:31:30 8:32:07 0:00:37 8:31:30 9:20:05 0:48:35 

5 8:42:00 8:42:54 0:00:54 8:42:00 9:27:19 0:45:19 

6 9:12:30 9:13:55 0:01:25 9:12:30 9:46:28 0:33:58 

7 9:25:00 9:25:54 0:00:54 9:25:00 10:20:05 0:55:05 

8 9:58:30 10:00:13 0:01:43 9:58:30 10:27:19 0:28:49 

9 10:00:00 10:01:22 0:01:22 10:00:00 10:46:28 0:46:28 

10 10:20:00 10:21:31 0:01:31 10:20:00 10:50:05 0:30:05 

11 12:11:00 12:12:40 0:01:40 12:11:00 12:27:19 0:16:19 

12 12:45:05 12:46:49 0:01:44 12:45:05 13:16:28 0:31:23 

13 13:11:10 13:12:58 0:01:48 13:11:10 13:44:05 0:32:55 

14 13:11:15 13:13:07 0:01:52 13:11:15 13:27:19 0:16:04 

15 14:11:20 14:13:16 0:01:56 14:11:20 14:46:28 0:35:08 

16 15:11:25 15:13:25 0:02:00 15:11:25 15:20:05 0:08:40 

17 16:11:30 16:13:34 0:02:04 16:11:30 16:27:19 0:15:49 

18 17:24:35 17:25:43 0:01:08 17:24:35 17:46:28 0:21:53 

19 18:50:40 18:51:52 0:01:12 18:50:40 19:20:05 0:29:25 

20 19:45:45 19:47:06 0:01:21 19:45:45 20:27:19 0:41:34 

21 19:05:50 19:06:40 0:00:50 19:05:50 19:46:28 0:40:38 

22 20:11:55 20:14:09 0:02:14 20:11:55 20:20:05 0:08:10 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

 

23 20:10:00 20:11:02 0:01:02 20:10:00 20:27:19 0:17:19 

24 21:12:05 21:13:37 0:01:32 21:12:05 21:46:28 0:34:23 

25 21:35:10 21:36:46 0:01:36 21:35:10 22:20:05 0:44:55 

26 22:12:15 22:14:55 0:02:40 22:12:15 22:57:19 0:45:04 

27 22:12:20 22:13:04 0:00:44 22:12:20 22:46:28 0:34:08 

28 22:50:25 22:51:57 0:01:32 22:50:25 23:20:05 0:29:40 

29 23:12:30 23:14:22 0:01:52 23:12:30 23:27:19 0:14:49 

30 23:45:35 23:45:58 0:00:23 23:35:35 23:56:28 0:20:53 

ค่าเฉล่ีย 0:01:58 ค่าเฉล่ีย 0:19:55 

 

แสดงกราฟผลของเวลาท่ีผูโ้ดยสารขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายกบัผูโ้ดยสารบน

รถแทก็ซ่ี โดยเปรียบเทียบระหว่างการขอความช่วยเหลือโดยผา่นโปรแกรมท่ีไดพ้ฒันาข้ึน กบั การ

ขอความช่วยเหลือโดยผ่านสายด่วน191 ซ่ึงจับเวลาจากเมื่อผูโ้ดยสารแจ้งขอความช่วยเหลือ

จนกระทัง่เวลาท่ีปลายทาง (หรือเจา้หนา้ท่ี)ไดรั้บการแจง้เหตุ จากกราฟ เวลาในแกน ( y ) อยูใ่น

หน่วยของ ชัว่โมง:นาที:วินาที และแกน ( x )  คือคร้ังท่ีทาํการทดสอบ (ทั้งหมด 30 คร้ัง) จากการ

ทดสอบพบว่า การแจง้เหตุผ่านโปรแกรม จะใชเ้วลาน้อยกว่าที่สายด่วน191 อย่างมาก  ดงัภาพที ่

4.24  และตารางท่ี 4.3 
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ภาพที่ 4.24  กราฟแสดงผลเปรียบเทียบการขอความช่วยเหลือระหว่างผ่าน Application กบั 

สายด่วน191 

 

ตารางที ่4.3  ค่าเฉลี่ยเวลาของการแจ้งเหตุผ่านโปรแกรมและการแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 191  

(เฉล่ียจาก 30 คร้ัง) 

 

วธีิการ ค่าเฉลีย่ / เวลา 

ผา่นโปรแกรม 0:01:58 น. 

ผา่นสายด่วน191 0:19:55 น. 

 

นอกจากไดมี้การเปรียบเทียบกบัสายด่วน 191 แลว้  ผูใ้ชร้ะบบน้ียงัสามารถเลือกแจง้ให้

ญาติไดรั้บรู้ไดอี้กดว้ย  ซ่ึงสามารถให้ความมัน่ใจไดว้่ามีการให้ความช่วยไดแ้น่นอนกว่า  เพราะ

ความหว่งใยของญาติ หรือผูป้กครองจะมีมากกว่า  และใหส้าํคญัเป็นอยา่งมากโดยจะไม่ละเวน้การ

ให้ความช่วยเหลือ  การประสานงานกบัเจา้หน้าตาํรวจ  หรือสามารถไปจุดที่เกิดเหตุดว้ยตนเอง

ก่อนท่ีเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจะมาใหค้วามช่วยเหลือตามจุดท่ีเกิดเหตุท่ีไดรั้บแจง้ดงักล่าว 
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4.5  ผลการสํารวจความพงึพอใจ 

ผลการสํารวจข้อมูลแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชั่น 

"โปรแกรมประยุกต์เพื ่อแจง้การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรกแท็กซ่ีด้วยโทรศพัท์

เคลื่อนระบบแอนดรอยด์" โดยการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง เพศหญิง จาํนวน 30 คน  ให้ทดลองใช้

โปรแกรม  หลงัจากนั้นใหต้อบแบบสอบถามหลงัจากการทดลองเสร็จแลว้  ผลท่ีไดต้ามตารางท่ี 4.4  

 

ตารางที  ่4.4  ผลการสํารวจข้อมูลท่ีได้จากตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน

แอปพลิเคชัน่ 

 

(ส่วนท่ี 1) เก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส่วนของ User Interface  มีทั้งหมด 3 ขอ้ 

ขอ้ท่ี คาํถาม ความ 

คิดเห็น 

จาํนวน ร้อยละ ค่า 

เฉล่ีย 

ค่า 

 S.D 

1 คุณคิดวา่ icon สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะการใชง้านหรือไม่ 

ใช่ = 1 27 90 0.90 

 

0.31 

ไม่ใช่ = 0 3 10  

 รวม  30 100   

2 คุณคิดวา่สีพื้นหลงั สีของ

ตวัอกัษรและปุ่มการใชง้าน

เหมาะสมกนัหรือไม่ 

เหมาะสม = 1 20 66.67 0.67 0.48 

ไม่เหมาะสม = 0 10 33.33  

 รวม  30 100   

3 คุณคิดวา่การใชง้านของ

โปรแกรมมีความสะดวก

หรือไม่ 

 สะดวก = 1 30 100 1.00 0.00 

 ไม่สะดวก = 0 0 0  

 รวม  30 100   
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

(ส่วนท่ี 2)  ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยกุตแ์จง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบน

รถแทก็ซ่ีบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแอนดรอย ์มีทั้งหมด 3 ขอ้ 

ขอ้

ท่ี 

คาํถาม ความคิดเห็น จาํนวน ร้อย

ละ 

ค่า 

เฉล่ีย 

ค่า 

 S.D 

4 คุณคิดวา่โปรแกรมประยกุตเ์พื่อ

แจง้การขอความช่วยเหลือฯ  ทาํให้

การขอความช่วยเหลือเป็นไปได้

อยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนใช่หรือไม่ 

ใช่ = 1 30 100 1.00 0.00 

ไม่ใช่ = 0 0 0  

 รวม  30 100   

5 คุณคิดวา่โปรแกรมประยกุตเ์พื่อ

แจง้การขอความช่วยเหลือฯ  

สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง

หรือไม่ 

ใช่ ไดจ้ริง = 1 27 90 0.90 0.31 

 ใชไ้ม่ได ้= 0 3 10   

 รวม  30 100   

6 คุณคิดวา่ความต่อเน่ืองของ

สญัญาณคล่ืนโทรศพัท ์ สญัญาณ

อินเตอร์เน็ต  สญัญาณWI-FI  

สญัญาณดาวเทียม  มีผลต่อการใช้

งานของโปรแกรมใช่ หรือไม่ 

ใช่  = 1 30 100 1.00 0.00 

 ไม่ใช่ = 0 0 0   

 รวม  30 100   
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

(ส่วนท่ี 3)  ภาพรวมของแอพพลิเคชัน่ มีทั้งหมด 5 ขอ้ 

ขอ้

ท่ี 

คาํถาม ความพึง

พอใจ 

จาํนวน 

คน 

ร้อย

ละ 

ค่า 

เฉล่ีย 

ค่า 

 S.D 

7 คุณคิดวา่ผูโ้ดยสารท่ีเป็นเพศหญิงมี

ความตอ้งการใชง้านโปรแกรม

ประยกุตเ์พือ่แจง้การขอความ

ช่วยเหลือฯ  มากนอ้ยเพียงใด 

มากท่ีสุด = 5  19 63.33 4.57 0.63 

 มาก = 4 9 30   

 ปานกลาง = 3 2 6.67   

 นอ้ย = 2 0 0   

 นอ้ยท่ีสุด =1 0 0   

 รวม  30 100   

8 คุณคิดวา่แอพพลิเคชัน่น้ีมี

ประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นระดบัใด 

มากท่ีสุด = 5  26 86.67 4.87 0.35 

มาก = 4 4 13.33  

ปานกลาง = 3 0 0  

นอ้ย = 2 0 0  

นอ้ยท่ีสุด =1 0 0  

 รวม  30 100   

9 คุณคิดวา่ประสิทธิภาพโดยรวม

ของแอพพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด 

มากท่ีสุด = 5  8 26.67 4.00 0.74 

มาก = 4 14 46.67  

ปานกลาง = 3 8 26.67  

นอ้ย = 2 0 0  

นอ้ยท่ีสุด =1 0 0  

 รวม  30 100   
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

10 คุณคิดวา่ความยากง่ายในการใช้

งานแอพพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด 

ง่ายท่ีสุด = 5 18 60 4.53 0.63 

 ง่าย = 4 10 33.33   

 ปานกลาง = 3 2 6.67   

 ยาก = 2 0 0   

 ยากท่ีสุด = 1 0 0   

 รวม  30 100   

11 คุณคิดวา่ความสมบูรณ์ของฟังกช์ัน่

ในแอพพลิเคชนัน้ีมีมากนอ้ย

เพียงใด* 

มากท่ีสุด = 5  24 80 4.80 0.41 

 มาก = 4 6 20   

 ปานกลาง = 3 0 0   

 นอ้ย = 2 0 0   

 นอ้ยท่ีสุด =1 0 0   

 รวม  30 100   

 

อธิบายตารางท่ี 4.4  จากผลการสาํรวจขอ้มูลท่ีไดจ้ากตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการใชง้านแอปพลิเคชัน่ โปรแกรมประยกุตเ์พื่อแจง้การขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถ

แทก็ซ่ีดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ พบวา่ 

ส่วนของ User Interface ผูใ้ชมี้ความเห็นตรงกนัว่า icon สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใช้

งานเป็นจาํนวน 27 คน (ร้อยละ 90) และไม่ใช่เป็นจาํนวน 3 คน (ร้อยละ 10) , ใหค้วามเหมาะสมกบั

สีพื้นหลงั สีของตวัอกัษรและปุ่ม เป็นจาํนวน 20 คน (ร้อยละ 66.67) และไม่เหมาะสมเป็นจาํนวน 

10 คน (ร้อยละ 33.33), และให้ความสะดวกในการใชง้านโปรแกรมเป็นจาํนวน 30 คน (ร้อยละ 

100) 

ส่วนประสิทธิภาพของโปรแกรม ผูใ้ชคิ้ดเห็นว่าโปรแกรมสามารถให้ความรวดเร็วใน

การขอความช่วยไดเ้ร็วยิง่ข้ึนเป็นจาํนวน 30 คน (ร้อยละ 100)  และสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงเป็น

จาํนวน 27 คน (ร้อยละ 90) และให้ความเห็นว่าสัญญาณคลื่นโทรศพัท ์สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

สญัญาณ Wi-Fi  มีผลต่อการใชง้านโปรแกรมทาํใหข้าดช่วงเป็นจาํนวน 30 คน (ร้อยละ 100) 

โดยภาพรวมของแอปพลิเคชัน่ผูใ้ชง้านที่เป็นเพศหญิงมีความตอ้งการสูงมากที่สุดโดย

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57,  มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านคิดเป็นค่าเฉลี่ยเป็น  4.87,  ประสิทธิภาพ
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โดยรวมของแอปพลิเคชัน่คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00,  ความยากง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชัน่คิด

เป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53,  ความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน่คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80  ดงันั้นค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจโดยรวมของส่วนท่ี 3 ภาพรวมแอปพลิเคชัน่ เท่ากบั 4.55 

(ส่วนที่  5) ขอเสนอแนะเพิม่เตมิทีผู้่ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะมีดังนี ้

1)  ควรเพิ่มเบอร์ผูรั้บปลายทางไดม้ากกวา่ 1 เบอร์ 

2)  ปรับปุ่มของการกดส่ง SMS and Email ชดัเจน 

3)  เพิ่มปุ่นคน้หาเบอร์โทรศพัท ์จากสมุดโทรศพัท ์

4)  เพิ่มปุ่ม Exit การจบการใชง้าน 

 DPU



 

 

บทที ่5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในบทน้ีจะเป็นการอภิปรายเพื่อสรุปผลที่ไดจ้ากการทดสอบงานวิจยัในคร้ังน้ี  รวมทั้ง

จะกล่าวถึงที ่มาของงานวิจัย  การพัฒนาโปรแกรม   ผลที่ได้จากทดสอบโปรแกรม  และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับแนวทางในการพฒันางานวิจยัน้ีต่อไป  เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของโปรแกรมให้

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  อภิปรายความสาํคญัและท่ีมาของปัญหา 

จากปัญหาทั้งหมดท่ีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในบทท่ี 1 ส่วนของบทนาํ  จะเห็นไดว้า่  ผูโ้ดยสาร

ที่ใชบ้ริการรถแท็กซ่ี รถยนต์รับจา้งโดยสารสาธารณะ  มีเหตุการณ์ร้ายเกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสารเป็น

ประจาํ  ซ่ึงทาํใหผู้โ้ดยสารท่ีเป็นผูห้ญิงมีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะถูกทาํร้ายได ้และยงัไม่มีมาตรการใดจะ

ป้องกนัเหตุร้ายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

การออกแบบและประยุกต์ใชง้านโปรแกรมประยุกตเ์พื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือ

กรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี ดว้ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ ไดถู้กพฒันาข้ึน

มาเพื่อท่ีจะแกปั้ญหาดงักล่าว  ระบบน้ีพฒันาบนโปรแกรม Android SDK, Eclipse & ADT Plug-in, 

AVD และใชภ้าษา Java ในการเขียนโปรแกรม 

โปรแกรมประยุกตเ์พื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี ดว้ย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้วลา

ในการแจง้เตือนขอความช่วยเหลือนอ้ยกวา่การแจง้ผา่นสายด่วน 191 อยา่งมาก 

ดงันั้น โปรแกรมประยกุตเ์พื่อแจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี 

ดว้ยโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์ เป็นประโยชน์ต่อผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูห้ญิงและ

เป็นอุปกรณ์ช้ินหน่ึงท่ีผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีขอใชใ้นการแจง้ขอความช่วยเหลือได ้

5.1.2  สรุปตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

1)  ในการออกแบบและประยุกต์การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อแจง้ขอ้ความขอ

ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ี  ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัในขอ้แรก  เพื่อให้

ผูโ้ดยสารสามารถแจง้ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี  ผา่นโปรแกรมประยกุตเ์พื่อ
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แจง้เตือนขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุร้ายบนรถแท็กซ่ีดว้ยโทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด์  สรุปไดว้่าจากที่ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองโดยการจาํลองสถานการณ์  โดยใชบ้ริการรถ

แทก็ซ่ี  ทาํใหผู้โ้ดยสารสามารถเลือกใชโ้ปรแกรมดงักล่าวในการแจง้ขอความช่วยเป็น SMS เตือน

ได ้

2)  นอกจากท่ีผูโ้ดยสารจะใชโ้ทรศพัทโ์ทรแจง้สายด่วน 191   แลว้ ยงัสามารถท่ีจะใช้

โปรแกรมในการแจง้ขอความช่วยเหลือไดอี้กดว้ย  ซ่ึงก็ทาํให้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ที่สอง  

เพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถส่งขอ้มูลเก่ียวกบัรถแทก็ซ่ีท่ีก่อเหตุไปยงัหมายเลขผูรั้บปลายทางได ้

3)  ในการเลือกใชโ้ปรแกรมในการแจง้เตือน ยงัสามารถท่ีจะถ่ายรูปเก่ียวกบัรถแทก็ซ่ี  

เอาไวเ้ป็นหลกัฐานที่จะเอาผิดกบัผูก่้อเหตุได ้ ซ่ึงทาํให้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ที่สาม  เพื่อให้

ผูโ้ดยสารสามารถบนัทึกขอ้มูลและเป็นหลกัฐานเพื่อท่ีเอาผดิกบัผูก่้อเหตุได ้

4)  ประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรมในการแจง้เตือนขอความช่วยเหลือโดยผ่าน

โปรแกรมท่ีออกแบบข้ึนมา  แสดงให้เห็นแลว้ว่า  โปรแกรมสามารถช่วยในการบริหารเวลาไดเ้ร็ว

กว่าเป็นหลายนาที  เมื่อเทียบกบัการโทรแจง้ 191 และยงัสามารถลดขั้นตอนการดาํเนินงานของ

เจา้หนา้ท่ีไดอี้กดว้ย   ซ่ึงทาํใหต้รงตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ีส่ี  เพื่อวดัประสิทธิภาพของโปรแกรมท่ี

ไดพ้ฒันาข้ึนเทียบกบัการดาํเนินการในปัจจุบนั การโทรศพัทแ์จง้สายด่วน 191 โดยตรง 

การสรุปตามวตัถุประสงคน้ี์สามารถดูไดใ้นบทที่ 4 ผลการทดลองการใชง้านของ

โปรแกรม 

5.1.3  อุปสรรคจากงานวิจยัในคร้ังน้ี 

1)  การเตรียมตวัความพร้อมในการวิจยั  คือตอ้งทาํการศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎีต่างๆ  

และศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คน้ควา้ขอ้มูลจากห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต  และมีการสอบถามจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ  

2) มีการทาํหนังสือบนัทึก  ถึงกองบญัชาการตาํรวจนครบาล1  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 1 เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัแทก็ซ่ีก่อคดีต่างๆ  โดย

มี ร.ต.อ วสุ  นอ้ยเจริญ  สว.ฝอ. 10 บก.อก.บช.น  และ ร.ต.ต.บุญญาภา  มีโชค รอง สว.ฝอ.10 บก.

อก.บช.น  ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบัคดีต่างๆ ในรอบปี 2555   

3)  ศึกษาแนวคิด  และวิธีการออกแบบระบบ  ก่อนที่จะมีการพฒันาโปรแกรม  คือ  

เรียนรู้พื้นฐานในการเขียนแอพบนแอนดรอยด ์ และเขา้รับการฝึกอบรมการเขียนแอปพลิเคชัน่บน

แอนดรอยด ์

4)  ช่วงในการพฒันาโปรแกรมไดมี้การทดสอบตวัโปรแกรม  เช่น การทดสอบบน  

Emulator  จะมีความล่าชา้กวา่บนเคร่ืองจริง  บางคร้ังทาํใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มีอาการคา้ง 
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5)  การทดสอบโปรแกรม  โดยการจาํลองสถานการณ์เสมือนจริง  คือ  มีการเรียกใช้

บริการรถแท็กซี่  ในการะหว่างการทดสอบจะตอ้งช้ีแจง้คนขบัรถแท็กซี่ ว่าจะทาํการทดสอบ

โปรแกรมดงักล่าว 

6)  การเรียกพิกดั GPS  ข้ึนกบัสภาพอากาศ  คลื่นสัญญาณโทรศพัท์  สัญญาณ

อินเตอร์เน็ต  และสัญญาณดาวเทียม  อยา่งใดอยง่หน่ึงข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าของเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ  

วา่จะรับสญัญาณแบบไหน  ซ่ึงจะผลต่อพลงังานของแบตเตอร์ร่ีเลก็นอ้ย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะใหก้บัระบบเพื่อให้

โปรแกรมสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง้ข้ึน 

1)  ควรเพิ่มเบอร์ผูรั้บปลายทางไดม้ากกวา่ 1 เบอร์ 

2)  ปรับปุ่มของการกดส่ง SMS and Email ชดัเจน 

3)  เพิ่มปุ่นคน้หาเบอร์โทรศพัท ์จากสมุดโทรศพัท ์

4)  เพิ่มปุ่ม Exit การจบการใชง้าน 

 

5.3  แนวทางการพฒันาต่อในอนาคต 

โปรแกรมท่ีไดน้าํเสนอจะมีขอบเขตท่ีจาํกดั  ดงันั้นโปรแกรมดงักล่าวสามารถทาํงานได้

ในระบบแอนดรอยด์เท่านั้น  ระบบที่ออกแบบไวย้งัไม่มีในส่วนของฐานขอ้มูล  โปรแกรมจะทาํ

การบนัทึกใน Preference  เท่านั้น  ไม่มีการบนัทึกถาวร  ดงันั้นเมื่อปิดโปรแกรมขอ้มูลจากการ

ถ่ายรูปก็จะถูกลบออกในหน่วยความจาํทนัที  ดงันั้น   แนวทางในการพฒันาต่อ  และเรียกดูใน

ภายหลงัไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

1)  ระบบสามารถเช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองแม่ขาย  เพื่อบนัทึกลงฐานขอ้มูลได ้

2)  ระบบสามารถบนัทึกเสียงในขณะท่ีใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีผา่นโปรแกรมได ้

3)  ระบบสามารถตั้งค่าการโทรออกฉุกเฉินได ้เช่น การโทรหาผูป้กครอง  ศูนยแ์ท็กซ่ี  

เจา้หนา้ท่ีตาํตรวจ 

งานคน้ควา้อิสระเล่มน้ีอาจมีประโชยน์สําหรับผูที้่ตอ้งการศึกษาที่จะพฒันาโปรแกรม

ไม่วา่จะเป็นระบบแอนดรอยด ์ หรือระบบอ่ืนๆ กต็ามท่ีมีส่วนท่ีคลา้ยกนั  เพื่อเป็นแนวทางวิจยัได ้
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แบบฟอร์มการทดสอบ 

โปรแกรมประยุกต์เพื่อแจ้งเตอืนขอความช่วยเหลอืกรณเีกดิเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ีด้วยโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ 

รหสัทดสอบ T001_V0.01 วนัท่ีทดสอบ ............/.........../............ 

ระบบ ส่วนงาน  

ช่ือการทาํงาน  

รหสัหนา้จอ-ช่ือหนา้จอ Test v .01 

คาํอธิบาย  

เง่ือนไขก่อนทาํงาน  

ขั้นตอนการทาํงาน 1. Camera 

1.1 เรียกกลอ้ง 

1.2 กดถ่ายรูป 

1.3 บนัทึก 

เลือกรูป 

ผลการทดสอบ 

� ผา่น 

� ไม่ผา่น 

 2. GPS 

2.1 แสดง Screen Map 

2.2 แสดงพิกสั lac/ Log 

ผลการทดสอบ 

� ผา่น 

� ไม่ผา่น 

 3. Setting 

3.1 - SMS 

3.1.1 จาํนวนคร้ังในการส่ง 

3.1.2 พิมพข์อ้มความ 

3.1.3 บนัทึก 

3.2 - Email 

3.2.1 ใส่Email/password ผูส่้ง 

3.2.2 ใส่Email/password ผูรั้บ 

3.2.3 บนัทึก 

3.3 - intervals 

3.3.1 ระบุตวัเลข / วนิาที 

3.3.2 บนัทึก 

ผลการทดสอบ 

� ผา่น 

� ไม่ผา่น 

ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1.ผลโปรแกรมสามารถทาํงานไปปกติ  

บนัทึกเพิ่มเติม  

การทดสอบการทาํงานแบบไม่สมบูรณ์ 

การกระทาํ ผลการทาํงานท่ีคาดวา่จะไดรับ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

1...................... 

2...................... 

 � ผา่น      

� ไม่ผา่น 

 

 

 

 

                                                 
ลงช่ือ....................................................... 

(                                                                ) 

 

ลงช่ือ....................................................... 

(                                                                ) 

 

DPU



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัการใช้งานแอปพลเิคช่ัน 
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แบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัการใช้งานแอปพลเิคช่ัน 

"โปรแกรมประยุกต์แจ้งการขอความช่วยเหลอืกรณเีกดิเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ี 

คาํช้ีแจง   

ด้วยบนโทรศัพท์เคลือ่นทีร่ะบบแอนดรอย์" 

1.  เพื่อใหผู้ว้จิยัไดรู้้ผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใชง้านของโปรแกรม และเพือ่การปรับปรุง

แกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง้ข้ึน 

2.  โปรดเติมเคร่ืองหมาย   ในช่อง          และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3.  เคร่ืองหมาย *  บงัคบัใหต้อบ 

 

[ส่วนที่  1] User Interface 

1.  คุณคิดวา่ icon สอดคลอ้งกบัลกัษณะการใชง้านหรือไม่*

� ใช่ � ไม่ใช่ 

2.  คุณคิดวา่สีพื้นหลงั สีของตวัอกัษรและปุ่มการใชง้านเหมาะสมกนัหรือไม่* 

� เหมาะสม � ไม่เหมาะสม 

3.  คุณคิดวา่การใชง้านของโปรแกรมมีความสะดวกหรือไม่* 

� สะดวก � ไม่สะดวก 

 

[ส่วนที่  2] โปรแกรมประยุกต์แจ้งการขอความช่วยเหลอืกรณเีกดิเหตุร้ายบนรถแทก็ซ่ีบน

โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่อนดรอย์ 

4.  คุณคิดวา่โปรแกรมประยกุตแ์จง้การขอความช่วยเหลือฯ  ทาํใหก้ารขอความช่วยเหลือเป็นไปไดอ้ยา่ง

รวดเร็วยิง่ข้ึนใช่หรือไม่* 

� ใช่   � ไม่ใช่

5.  คุณคิดวา่โปรแกรมประยกุตแ์จง้การขอความช่วยเหลือฯ  สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่* 

� ใชไ้ดจ้ริง  � ใชไ้ม่ได้

6.  คุณคิดวา่ความต่อเน่ืองของสญัญาณคล่ืนโทรศพัท ์ สญัญาณอินเตอร์เน็ต  สญัญาณWI-FI  สญัญาณ

ดาวเทียม  มีผลต่อการใชง้านของโปรแกรมใช่ หรือไม่* 

� ใช่  � ไม่ใช่ 
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7.  คุณคิดวา่ผูโ้ดยสารท่ีเป็นเพศหญิงมีความตอ้งการใชโ้ปรแกรมประยกุตแ์จง้การขอความช่วยเหลือฯ  

มากนอ้ยเพียงใด* 

� มากท่ีสุด � มาก � ปานกลาง � นอ้ย � นอ้ยท่ีสุด 

 

[ส่วนที่  3] ภาพรวมของแอพพลเิคช่ัน

8.  คุณคิดวา่แอปพลิเคชัน่น้ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นระดบัใด* 

� มากท่ีสุด � มาก  � ปานกลาง  � นอ้ย  � นอ้ยท่ีสุด 

9.  คุณคิดวา่ประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด* 

� มากท่ีสุด  � มาก  � ปานกลาง  � นอ้ย  � นอ้ยท่ีสุด 

10.  คุณคิดวา่ความยากง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนัอยูใ่นระดบัใด* 

� ง่ายท่ีสุด  � ง่าย  � ปานกลาง  � ยาก  � ยากท่ีสุด 

11.  คุณคิดวา่ความสมบูรณ์ของฟังกช์ัน่ในแอพพลิเคชนัน้ีมีมากนอ้ยเพียงใด* 

� มากท่ีสุด  � มาก  � ปานกลาง  � นอ้ย  � นอ้ยท่ีสุด 

 

[ส่วนที่  4] ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
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ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ -นามสกลุ นายทวีศกัด์ิ  เจ๊ะน๊ะ 

ประวติัการศึกษา บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์ 2546 

 ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรและการ

สอน) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2552 

 ปวส. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ 

ตาํแหน่งและสถานท่ีงานปัจจุบนั  

2549 - ปัจจุบนั เจา้หนา้ศูนยป์ฏิบติัการคอมพิวเตอร์ (Macintosh & PC)  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์DPU
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