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บทคัดย่อ 
 ระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนเป็นการแสดงต าแหน่งรถรับส่งนักเรียน 

ณ เวลาปัจจุบันบนสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่ง
พิกัดโลก การท างานของระบบเริ่มจากพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อการก าหนด
ต าแหน่งพิกัดโลกโดยมีอุปกรณ์หลัก คือ จีพีเอสโมดูล (GPS Module), อาดูอิโน 
(Ardruino) และ สามจีโมดูล (3G Module) จากนั้นพัฒนาซอพต์แวร์โดยใช้ภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาพีเอชพี(PHP) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL), 
กูเกิล แมปส์ เอพีไอ (Google Maps API) และ ภาษาจาวา (Java) ท้ายสุดเป็น
การประเมินการท างานของระบบในส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้โดยใช้หลักการ
ของยูสบิลิตี้ (Usability) เลือกวิธีประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) 
ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าการท างานของระบบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก  

ค าส าคัญ: การติดตาม, การก าหนดต าแหน่งบนโลก, สมาร์ตโฟน, แอป  พลิเคชัน, 
การออกแบบหน้าจอ, ยูสบิลิตี ้
 

Abstract 
 A school bus tracking system adopts GPS technology for 

displaying a bus location on a smart phone application in real time. 
In the first step of this research, we established hardware (GPS). The 
component of GPS consists of GPS module, Ardruino, and 3G 
module. Then we developed system by using HTML, PHP, MySQL, 
Google Maps API and Java. Finally, we evaluated the user interface 
design by using the principle of usability under Nielson’s heuristic 
evaluation. The results show that the cost of this system under our 
developing is extremely cheaper than the system in the commercial 
world. The users were strongly satisfied. 
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1. บทน า 
การมีระบบติดตามรถโรงเรียนสามารถบอกต าแหน่ง ณ ช่วงเวลานั้นๆว่ารถ

วิ่งอยู่ที่ใดจะช่วยลดความกังวลใจของผู้ปกครองและเพิ่มความเชื่อมั่นในรถ
โรงเรียนอาจท าให้ผู้ปกครองหันมาใช้บริการรถโรงเรียนมากขึ้นส่งผลตามมาคือ
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด การส้ินเปลืองพลังงาน และ มลพิษทางอากาศและ
เสียงได้ 

อย่างไรก็ตามราคาของระบบติดตามรถหรือตัวอุปกรณ์ GPS ในปัจจุบันยังมี
ราคาที่สูง ราคาโดยเฉลี่ยเป็นหลักหมื่น กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ต้องการพัฒนาฮาร์ดแวร์ในส่วนของการก าหนดต าแหน่งบนโลกขึ้นเองจากนั้นจึง

พัฒนาโปรแกรมระบบติดตาม รวมถึงท้ายสุดประเมินผลการท างานของระบบเพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 
2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       2.1 การก าหนดต าแหน่งบนโลก หรือ จีพีเอส (GPS: Global Positioning 
System) เป็นการบอกต าแหน่งหรือพิกัดบนโลกโดยอาศัยต าแหน่งของดาวเทียม
เป็นพิกัดอ้างอิง โดยจะค านวณต าแหน่งบนพื้นโลกได้จากการวัดระยะทางระหว่าง
เครื่องรับสัญญาณและดาวเทียมซ่ึงต้องมีอย่างน้อย 4 ดวง เพื่อที่จะได้มีความ
แม่นย าและน าเอาความสัมพันธ์นี้ไปสร้างเป็นสมการเพื่อค านวณหาตัวค่าตัวแปร  
     การประมวลสัญญาณและการค านวณทั้งหมดจะเกิดขึ้นใน GPS Module 
(GPS Antenna และ GPS Shield) ข้อมูลส าคัญต่างๆหรือตัวแปรที่ค านวณได้ 
ตัวอย่างเช่น ละติจูด (Latitude), ลองจิจูด (Longitude) เวลา และ จ านวน
ดาวเทียมที่เครื่องรับมองเห็น เป็นต้น 

ปัจจุบันเราน า GPS มาประยุกต์กับงานที่หลากหลาย เช่น การติดตาม การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณภัย การน าไปใช้
ประโยชน์ทางทหาร การน าไปใช้กับการกีฬาเพื่อวัดความเร็วระยะทาง การป้องกัน
การโจรกรรมและติดตามทรัพย์สินคืน รวมถึงการสันทนาการ เป็นต้น 
          2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการแบบ
เปิดเผยต้นฉบับหรือโอเพนซอร์ส (Open Source) พัฒนาโดยบริษัทกูเกิล 
(Google Inc.) เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์มีจ านวน
มากและมี คว ามหลากหลายขึ้ น  การพัฒนา โปรแกรม เพื่ อ ใช้ ง านบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมี SDK (Software Development Kit) เตรียมไว้
ให้ซ่ึงโครงสร้างภาษาของ SDK จะยึดโครงสร้างของภาษาจาวา (Java language) 
ในการเขียนโปรแกรม  
         2.3 ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ หรือ เอพีไอ (API: Application 
Programming Interface) คือ การเชื่อมต่อการท างานระหว่างโปรแกรมประยุกต์
กับระบบปฏิบัติการซ่ึงหากไม่มีการเปิดเผยเอพีไอของระบบปฏิบัติการ ผู้ที่พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์จะมีความล าบากเมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้มี
ความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการอย่างมีประสิทธภิาพ ช่องทางการติดต่อระหว่าง
ระบบปฏิบัติการกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นคือไลบรารี (library) ที่รวบรวม
กระบวนการและฟังก์ชันย่อยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักพัฒนาสามารถเรียกใช้งาน
ได ้
         ส าหรับเอพีไอที่น ามาใช้ในงานนี้ คือ กูเกิล แมปส์ เอพีไอ (Google Maps 
API) ซ่ึงเป็นชุดค าสั่ง JavaScript ที่พัฒนาขึ้นจากบริษัทกูเกิล เพื่อให้
ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถแทรก กูเกิล แมปส์ เข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หน้าเว็บเพจด้วยการเขียนรหัส HTML และ JavaScript โดยมีความสามารถใน
การแสดงแผนที่โลกและความสามารถอื่นๆ เช่น การปักหมุด การขีดเส้น การ
แสดงข้อความบนแผนที่ เป็นต้น     
          2.4 โปรแกรมแอปเซิร์ฟ (AppServ) เป็นชุดโปรแกรมที่รวบรวมตัวติดตั้ง
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ส าเร็จรูปแบบซอฟต์แวร์เปิดเผย
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ต้นฉบับ ข้อดีของโปรแกรม AppServ คือ ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งโดยมี
โปรแกรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่เป็นแพกเกจ (Package) ดังนี ้ 
       1) โปรแกรมอะพาเช่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Web Server) โปรแกรมนี้
ท างานรวมกับภาษาอื่นๆได้หลากหลาย มีความสามารถในการยืนยันตัวบุคคล จึง
เพิ่มความสามารถในด้านความปลอดภัยและสามารถสร้างโฮสท์ (host) เสมือน
เพื่อให้ URL นั้นสั้นและอ่านได้ง่ายขึ้น  
        2) ภาษาพีเอชพี (PHP Script Language) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในที่
ท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โครงสร้างของภาษาพีเอชพีมีรากฐานมาจากภาษาซี จาวา 
และเพิร์ล ซ่ึงเป้าหมายของการพัฒนาภาษาพีเอชพีเพื่อให้นักพัฒนาสามารถสร้าง
เว็บเพจที่โต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว  
       3) ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นดาต้าเบสเซริฟ์เวอร์ (Database 
Server) เหมาะกับองค์กรขนาดกลางที่มีข้อมูลไม่มากนัก และเป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้
ภาษาเอสคิวแอลซ่ึงสนับสนุนการท างานได้หลายระบบปฏิบัติการ และสามารถใช้
พัฒนาร่วมกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น ภาษาซี พีเอชพี เอเอสพีดอดเน็ต และ 
เพิร์ล ได้  
        4) โปรแกรมพีเอชพี มาย แอดมิน (PHP MyAdmin) เป็นโปรแกรมติดต่อ
กับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษาพีเอชพี ช่วยจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดย
สามารถสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง และยังมีฟังก์ชั่นในการทดสอบการคิวรี ่
(Query) ข้อมูล นอกจากนั้นยังสามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข โดยผู้ใช้สั่งเข้าเองได้  
       2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       ระบบติดตามสถานการณ์สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยโดยใช้สมาร์ตโฟน
แอนดรอยด์ [1] เป็นระบบที่รายงานข้อมูลอุทกภัยแบบเรียลไทม์ โดยการพัฒนา
ระบบมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ ใช้ในการรายงาน
พิกัดจีพีเอส (GPS) ของสถานศึกษา และ ส่วนที่ 2 คือ เว็บเบสแอปพลิเคชั่น 
(Web-Based Application) ที่น าเข้าข้อมูล เช่น ชื่อสถานศึกษา พิกัดจีพีเอส และ
รายงานการท างานของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งบนสมาร์ตโฟนโดยผู้ใช้งานสามารถ
ยืนยันต าแหน่งที่ถูกต้อง หรือค้นหาชื่อสถานศึกษาที่ต้องการและรายงานได้ 
        โปรแกรมประยุกต์แผนที่น าทาง 3 มิติ ส าหรับใช้น าทางภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [2] เป็นโปรแกรมที่สามารถค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด
ระหว่างจุดปัจจุบันของผู้ใช้ไปยังจุดหมายที่ผู้ใช้ต้องการได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่
ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
        การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  GPS Vehicle Tracking System ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและการกระจายสินค้า [3] เป็นการน าอุปกรณ์
ติดตามติดตั้งในรถบรรทุกและติดตามประมวลผลการท างานในการขนส่งและ
กระจายสินค้าโดยน าทฤษฎีการจัดเส้นทางของยานยนต์ขนส่งมาประยุกต์ผลที่ได้
พบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 
       ส าหรับการประเมินผลความสามารถในการท างานของโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผู้วิจัยอ้างอิงกรอบการท างานในการประเมิน
ความสามารถด้านการใช้งานของโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของ
ผู้วิจัย [4] ซ่ึงเป็นการน าเสนอวิธีการประเมินจากส่วนต่อประสานกับผู้ใช้โดยใช้
วิธีการประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) เนื่องจากมีหลักการ
ประเมินที่ท าได้ง่าย และมีหลักการประเมินที่ชัดเจน 

 
3.วิธวีิจัย 
        ระบบติดตามที่ใช้งานในปัจจุบันจะใช้ GPS Tracker/Tracking ซึ่งเป็นชื่อ
เรียกของอุปกรณ์ติดตามต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
ค านวณต าแหน่งและส่งพิกัดไปยังอุปกรณ์อื่นได้โดยผ่านระบบสื่อสารต่างๆ เช่น 

ระบบวิทยุสื่อสาร (HAM Radio) ระบบโทรศัพท์มือถือ (GSM, CDMA, WCDMA, 
และอื่นๆ) และ ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต (Internet)ได้  โดยส่ง
พิกัดต าแหน่ง เป็นข้อความ หรือข้อมูล แล้วแต่ความสามารถของ GPS 

Tracker/Tracking  รุ่ นนั้ นๆ  เมื่ อ เราทราบต าแหน่ งพิกัดที่อุ ปกรณ์  GPS 

Tracker/Tracking  ติดตั้งอยู่เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ แต่ ณ 
ขณะนี้เครื่องยังมีราคาแพงมีตั้งแต่หลักพันถึงหลายหมื่นบาท  
          เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของระบบติดตาม ในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงพัฒนา GPS Tracker/Tracking ที่สามารถประกอบขึ้นมาได้เองโดย
ใช้ฮาร์ดแวร์ดังนี้ คือ GPS Shield, Adruino และ 3G Module ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1 ฮาร์ดแวร ์(GPS Shield, Adruino และ 3G Module) เพื่อการก าหนด
ต าแหน่งโลก  

     
 ฮาร์ดแวร์ตัวแรก คือ GPS SHIELD/ MODULE สามารถเลือกใช้เบอร์ VK16U6 

เพราะมีน้ าหนักเพียง 14 กรัม มีขนาดเล็ก มีแบตเตอรี่ส ารองในตัว มีการแผ่รังสี
ของสัญญาณ GPS ที่ดีและมีความเสถียร ราคาในท้องตลาด ณ ขณะนี้ประมาณ 
500-800 บาท 
        ฮาร์ดแวร์ตัวที่สอง คือ Arduino อาจเลือก Arduino UNO R3 ซ่ึงเป็นรุ่นที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด ตัวไลบรารี่ (Library) และบอร์ดชิวส์ (Shield) ส่วนใหญ่
จะรองรับกับบอร์ดรุ่นนี้ บอร์ด Ardruino มีหลายรุ่นมาก ราคา ณ ขณะนี้มีตั้งแต่
ประมาณ 300-1,500 บาท 
        ฮาร์ดแวร์ตัวที่สาม  สามารถเลือกรุ่นได้ตามต้องการซ่ึงความสามารถก็
สัมพันธ์กับราคา เช่น  3G Module ราคาประมาณ1,850 บาท แต่ถ้าเป็น 
GPRS/GSM Module ราคาประมาณ 800-1,500 บาท 
        เมือ่เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการได้แล้วให้เชื่อมต่อและโปรแกรมอุปกรณ์ทั้งสาม
ตัวเข้าด้วยกัน โดยได้เชื่อมต่อสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลเป็น Private Network ไปที่
เซิร์ฟเวอร์ โดยหลักการท างานของระบบติดตามรถรับส่งนักเรียนแสดงดังรูปที่ 2 
 
 
 

 

 

 

                                                                       
 
 
 
 

รูปที่ 2 หลักการท างานของระบบ 

Internet 

                                                                                         

                                            

                         Server 

 

Internet 
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       ส่วนต่อมาคือส่วนของซอฟต์แวร์ๆที่ใช้พัฒนาระบบนี้ใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล  
(HTML) พีเอชพี(PHP) มายเอสคิวแอล (MySQL) เจคิวรี(Jquery) , Google Map 
API และ ภาษาจาวา (Java) เลือกใช้โปรแกรมแอปเชิร์ฟ (AppServ ) ท าหน้าที่
จ าลองเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์  ส่วนการส่งข้อมูลแบบระหว่างเซิร์ฟเวอร์และสมาร์ตโฟน 
เช่ือมต่อโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
      เมื่อได้ฮาร์ดแวร์ในส่วนของการก าหนดต าแหน่งบนโลกและพัฒนาซอฟต์แวร์
ในส่วนระบบรวมถึงการออกแบบหน้าจอการใช้งานแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการ
ประเมินผลระบบ ในงานนี้ผู้วิจัยประเมินผลในด้านราคา  ความเหมาะสมของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นกับระบบเดิมที่มีอยู่ การออกแบบหน้าจอและความเหมาะสมใน
การใช้งาน โดยผู้วิจัยเลือกใช้การประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) 
[4] การประเมินแบบฮิวริสติกเป็นหนึ่งในวิธีการตรวจสอบความสามารถด้านการ
ใช้งานของส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ (User Interface) เพื่อค้นหาปัญหาในการ
ใช้งานส่วนต่อประสานกับผู้ที่ใช้ โดยก าหนดให้มีผู้ประเมินจ านวนหนึ่งท าการ
ตรวจสอบและตัดสินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้ประเมิน
ว่าการออกแบบมีความเหมาะสม มีการใช้งานที่ง่ายสะดวก (Usability) หรือ มี
ปัญหาอะไรหรือไม่ ส าหรับงานนี้เลือกใช้การประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic 
Evaluation) 10 ข้อของ Nielson เป็นหลักในการประเมิน 

 
4. ผลการทดลอง 
       ผลการเปรียบเทียบราคาระหว่างระบบติดตามที่มีอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้
และต้นทุนจากงานวิจัยเมื่อพิจารณาภายใต้ข้อก าหนดเดียวกัน คือ ผู้ใช้ต้องจ่าย
ค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอง ผู้ใช้ต้องการติดตามต าแหน่งเท่านั้น ไม่รวม
คุณลักษณะเพิ่มเติมอื่นๆใด จากการส ารวจและสอบถาม 5 บริษัท พบว่าระบบติด
ตามที่จ าหน่ายตามท้องตลาดมีราคาค่าใช้จ่ายเฉลี่ ย 25,000 บาท ซ่ึงเมื่อ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการวิจัยครั้งนี้ใช้ต้นทุนเพียง 3,000 บาทเท่านั้น จะเห็น
ว่าระบบติดตามในงานวิจัยครั้งนี้สามารถลดต้นทุนหรือประหยัดเงินได้ถึง 8 เท่า 
      ส่วนการประเมินผลการใช้งานของระบบผู้วิจัยเลือกใช้หลักการประเมินแบบ
ฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) ทั้ง 10 ประเด็นของเนลสัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านซ่ึงมีประสบการณ์ในการทดสอบยูสบิลิตี้  (Usability) มานาน
มากกว่า 3 ปี และผู้ใช้จ านวน 15 คน ท าการประเมินซ่ึงประเด็นในการประเมินมี
ดังนี้ 1.Visibility of system status: ระบบมีการให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือส่ง
ข้อความเตือนในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น แสดงได้ว่าขณะนี้สถานะเป็นอย่างไร 
รออะไรอยู่ 2. Match between system and the real world: ระบบใช้
ภาษาธรรมชาติและตรรกะที่มนุษย์เข้าใจได้ดีหรือไม่อย่างไร 3. User control 
and freedom: ระบบให้อิสระในควบคุมการใช้งานแก่ผู้ใช้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น 
ถ้าผู้ใช้ท าผิดและต้องการจะออกจากหน้าจอนั้นเลยก็ท าได้เลยโดยไม่ต้องท าต่อไป
หรือไม่ 4. Consistency and standards:  ระบบมีความคงเส้นคงวาหรือมี
มาตรฐาน เช่น เมื่อท าอย่างไรให้ผลอย่างหนึ่ง กระท าในแบบเดียวกันก็ได้ผล
เหมือนเดิมหรือไม่ 5. Error prevention: ระบบมีการป้องกัน (ในสถานการณ์ที่ไม่
ธรรมดา) เช่น แจ้งก่อนว่าถ้าลบแล้วข้อมูลจะหาย ต้องการจะลบอีกหรือไม่ 6. 
Recognition rather than recall: ระบบควรช่วยลดภาระในการจ า (memory 
load) แต่ท าสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนหรือไม่ 7. Flexibility and 
efficiency of use: ระบบมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ (นั่นคือการใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา ความจ า ที่น้อย) กับทุกกลุ่มผู้ใช้งานหรือไม่ 8. Aesthetic 
and minimalist design:  ระบบมีความสวยงามและไม่ดูรกรุกรังหรือไม่อย่างไร 
(อะไรที่ไม่จ าเป็นก็ไม่ควรใส่) 9. Help users recognize, diagnose, and 
recover from errors: ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาหรือไม่อย่างไร 10. 
Help and documentation: ระบบมีเอกสารประกอบการใช้งานหรือไม่ จาก

ข้อก าหนด 10 ข้อ ผู้วิจัยจัดท าเป็นแบบสอบถามแบบ Likert Scale จ านวน 5 
ระดับ ตั้งแต่ระดับที่ 1-5 คือ พอใจน้อยที่สุด พอใจน้อย ปานกลาง พอใจมาก 
พอใจมากที่สุด ตัวอย่างส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้ของงานนี้แสดงในรูปที่ 3 

 
 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอของระบบ  

        
        การประเมินการใช้งานของระบบมีรายละเอียดของคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาครฐานในประเด็นต่างๆดังตารางที่ 1 ดังนี้  

 
ตารางที่ 1 คะแนนการใช้งานระบบตามหลักการประเมินแบบฮิวริสติก 

  
ประเด็นทีป่ระเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. Visibility of system status 4.6 1.2 
2. Match btw. Sys. and the real world 4.6 1.3 
3. User control and freedom 4.5 0.9 
4. Consistency and standards 4.4 0.8 
5. Error prevention 4.4 1.2 
6. Recognition rather than recall 4.3 1.4 
7. Flexibility and efficiency of use 4.5 1.2 
8. Aesthetic and minimalist design 4.8 1.1 
9. Help users and recover from errors 4.3 0.9 
10. Help and documentation 4.3 1.1 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.48 1.11 
     
       ผลคะแนนที่ได้รับเฉลี่ยทั้ง 10 ข้อ คือ 4.48 คะแนน ซ่ึงเป็นระดับคะแนนที่
ผู้ใช้พอใจมาก ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเป็นระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
ทั้งหมด 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
         ระบบติดตามรถรับส่ งนัก เรียน ณ เวลาปัจจุบันบนสมาร์ต โฟน
แอปพลิเคชั่นนี้เป็นระบบที่มีประโยชน์เพราะช่วยลดความกังวลใจของผู้ปกครอง
เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง 
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นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่าย การวิจัยครั้งนี้ใช้ต้นทุนเพียง 3,000 
บาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับราคาของระบบติดตามที่จ าหน่ายตามท้องตลาดที่มีราคา
เฉลี่ยถึง 25,000 บาท จะเห็นว่าระบบนี้สามารถลดต้นทุนหรือประหยัดเงินได้ถึง 8 
เท่าจากปกติ จึงขอแนะน าให้พัฒนาและน าระบบนี้มาใช้ให้แพร่หลายต่อไป  
ส าหรับการต่อยอดการวิจัยให้อัจฉริยะมากขึน้ ระบบควรที่จะสามารถค านวณเวลา 
(t=s/v) ที่รถจะมาถึงได้โดยน าข้อมูลและแผนที่การจราจร ณ ขณะนั้นมาประกอบ 
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