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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้นาเสนอการพัฒนาระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางด้วยการ
ระบุตาแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ เพื่อคานวณอัตราค่าโดยสารและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ โดยกรณีศึกษาของ
บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากัด จากปัญหาของบริษัทในการตรวจสอบการจัดเก็บค่าบริการของพนักงานใน
แต่ละเที่ยวรถ ซึ่งให้พนักงานขับรถจัดเก็บค่าบริการและออกบัตรโดยสาร จึงได้พัฒนาระบบเพื่อช่วยในการชาระ
ค่าบริการโดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) มาใช้กาหนดเส้นทางเดินรถ
และค านวณหาระยะทางของแต่ ล ะสถานี เ พื่ อ ช าระค่ า บริ ก ารตามอั ต ราค่ า โดยสารซึ่ ง บริ ษั ท ก าหนดตาม
กรมการขนส่ ง ทางบก แล้ ว จั ด เก็ บ ข้ อมู ล การให้ บ ริ ก ารผ่ า นเครื อ ข่ า ยพร้ อ มออกบั ต รโดยสารแก่ ผู้ โ ดยสาร
โดยเปรียบเทียบกับระยะทางที่ได้จากพิกัดภูมิศาสตร์ (Global Positioning System) ที่จอดรับผู้โดยสาร
เพื่อกาหนดสถานีต้นทางแบบอัตโนมัติและเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง รวมถึงการแสดงตาแหน่งปัจจุบัน
ของรถโดยสารประจาทางที่กาลัง ให้บริการ เพื่ อให้เจ้ าหน้ าที่ หรือผู้โดยสารสามารถตรวจสอบต าแหน่ง ของ
รถโดยสารประจาทางเพื่อช่วยในการเตรียมตั วการขึ้นรถโดยสารประจ าทางและช่วยให้เกิดความถูกต้ องใน
การจัดเก็บเงินค่าโดยสาร
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาระบบ ระบบสามารถจั ดการรูปแบบจัดเก็บค่าบริการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการ สามารถตรวจสอบค่าบริการตามจานวนผู้โดยสารที่ขึ้นลงรถตามจุดหรือ
สถานีต่าง ๆ ได้ ตรวจสอบตาแหน่งของรถโดยสารได้เองจากจุดที่รอรถอยู่ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนของตนและมีความเชื่อ ถือในการคิดค่าบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามระยะทางที่ใช้
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บริการ 2) ผลการประเมินสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
( x = 4.27, S.D = 0.484).
คาสาคัญ : การจัดเส้นทางเดินรถ การชาระค่าโดยสาร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบพิกัดบนพื้นโลก
Abstract
This paper presents the development of the payment system for bus services based
on the Global Positioning System (GPS) locations of passengers in order to calculate fares and
to collect bus usage data. The developed system is based on Sasanan Transport Co., Ltd. as a
case study. In the case of the company, the main problem of the existing payment process is
that a bus staff is sometimes confused when he calculates service fees for different routes.
Therefore, in order to solve this issue, Geographic Information System (GIS) technology is
applied to this research to correctly determine the bus route, to accurately calculate the
distance between each station, and to select an appropriate fee for the journey according to
the standard fee from the Department of Land Transport. The developed system will collect
the service data via the networks and then issue a ticket to the passengers by calculating the
distance between the pick-up location and destination location from the GPS. In addition, the
system can show the bus location so passengers can locate where the bus is. This would help
them to prepare in advance to transport the bus and to ensure the accuracy of the service
fares.
The result of the research shows that the system is able to help the company to
manage the collection of service fares accurately while it requires less processing time than
before. The total fare can be checked via the number of all passengers in all stations. The
system also allows passengers to check the current location of the bus from their
smartphones. Furthermore, it can accurately calculate the traveling fares according to the
distance and standard fee of the service. The evaluation result shows that users are very
satisfied with the implemented system ( x = 4.27, S.D = 0.484).
Keywords: Routing, Fare payment, GIS, Earth coordinates system
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บทนา
ในด้ านการขนส่งรถโดยสารประจาทางโดยทั่ วไปจะมี บริษั ทขนส่ งโดยสารรถประจ าทางเปิดบริการ
การเดินทางให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจะมีการจัดเส้นทางการบริการการเดินรถตามเส้นทาง มีทั้งที่วิ่งให้บริการ
ภายในจังหวัดและวิ่งข้ามระหว่างจังหวัด การโดยสารขึ้นและลงรถมักจะมีสองรูปแบบคือ 1) เส้นทางที่ขึ้นที่จุดขึ้นรถ
และลงปลายทางที่ จุดจอดรถ 2) เส้ นทางการเดินรถที่ ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงระหว่างทางเป็นระยะๆได้
เราเรียกว่าเส้นทางสายสั้นนอกเหนื อจากจุดจอดที่กาหนด ซึ่งจะมีผลกับการชาระค่าบริการการเดิ นรถโดยสาร
โดยทางบริษัทมักจะกาหนดอัตราค่าโดยสารการเดินรถตามระยะทาง โดยกรณีแรกเส้นทางการเดินรถที่ขึ้นและลง
ปลายทาง จะมีตารางกาหนดเวลาการเดินรถ รูปแบบการจองและซื้อตั๋ วมักจะซื้อตามจุดซื้อตั๋วของบริษัทหรือ
ตามรูปแบบการชาระเงินของบริษัทคือจองออนไลน์และชาระเงินด้วยบัตรเครดิตและอื่นๆ แต่ปัญหาเรื่องของการคิด
ค่ าบริการและช าระค่าบริการมั กจะเกิ ดขึ้นกั บเส้ นทางการเดิ นทางการเดิ นรถที่ ผู้ โดยสารสามารถขึ้ นและลง
ระหว่างทางนอกเหนือจากจุดจอดที่กาหนด ซึ่งการคิดค่าบริการขึ้นอยู่ กับพนักงานเก็บเงินค่าบริการโดยอ้างอิง
ตารางการให้ บริ การ ปั ญหาหนึ่ ง ที่ อาจจะเกิด ขึ้นคื อมี การเพิ่ มหรือลดค่าโดยสารได้ ตามที่ พนั กงานตั ดสิ นใจ
เกิดความไม่ยุติธรรมกับทั้งผู้ใช้บริการและบริษัทที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสมในการให้บริการ จากกรณีศึกษา
ของบริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากัด ซึ่งเป็นบริษัทเดินรถประจาทางในจังหวัดนครปฐมที่มีเส้นทางสายปกติและ
เส้นทางสายระยะสั้นที่มีการขึ้นและลงระหว่างเส้นทางหลายจุดระหว่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาของบริษัท
ในการตรวจสอบการจัดเก็บค่าบริการของพนักงานในแต่ละเที่ยวรถและให้ผู้ใช้บริการประทับใจและใช้บริการ
รถโดยสารเป็นประจา หากเราพัฒนาระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเส้นทาง
การเดินทางการเดินรถที่ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงระหว่างทางเป็นระยะๆ ด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดของ
ผู้ใช้บริการเพื่อคานวณอัตราค่าโดยสารและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ ในการแก้ปัญหาในการคิดและชาระ
ค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางในเส้นทาง
การเดินทางการเดินรถที่ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงระหว่างทางเป็นระยะๆ และผู้โดยสารสามารถ
ตรวจสอบตาแหน่งพิ กัดของรถว่าอยู่ตาแหน่งพิกัดใด เพื่อประมาณเวลาในการรอรถโดยสาร โดยมีแนวคิดคือ
การคิ ด ค่ า บริการจะให้พ นั ก งานขับ รถจั ด เก็ บ ค่า บริการและออกบั ต รโดยสารเอง โดยใช้ ร่ว มกับ เทคโนโลยี
ที่เลือกใช้ในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System : GIS) มีลักษณะการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา มีความสาคัญและมีการนามาใช้งานในสาขาต่างๆ
มากขึ้น สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลและเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการคมนาคมขนส่งในด้านต่างๆ
(พุทธพร,2559)(ชุติมา,2554)(วุฒิไกร ,2560) สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อในการคิดและชาระค่าบริการระหว่าง
เส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทางและระบุตาแหน่งของรถโดยสารประจาทาง
การวิ จัยนี้จึ งได้น าเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศ (GIS) มาใช้กาหนดเส้นทางเดิ นรถและคานวณหา
ระยะทางของแต่ละสถานี โดยเปรียบเทียบกับระยะทางที่ได้จากพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)ที่จอดรับผู้โดยสารด้วย
เทคโนโลยี Google API, JSON เพื่อกาหนดสถานีต้นทางแบบอัตโนมัติและเลือกสถานีปลายทางที่ต้องการลง
เพื่อคิดและชาระค่าบริการตามอัตราค่ าโดยสารซึ่งบริษัทกาหนด แล้วจัดเก็บข้อมูลการให้บริการผ่านเครือข่าย
พร้อมออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารโดยพนักงานขับรถ รวมถึงแสดงตาแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารประจาทางที่
กาลังให้บริการ ทาให้เจ้าหน้าที่หรือผู้โดยสารสามารถตรวจสอบตาแหน่งของรถเพื่อช่วยในการเตรียมตัวการขึ้ น
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รถโดยสารประจาทาง ช่ วยให้เกิดความถูกต้ องในการจั ดเก็บเงิ นค่าโดยสารของรถโดยสารแต่ ละเที่ยวที่เปิ ด
ให้บริการ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการตรวจสอบตาแหน่งของรถโดยสารเพื่อประมาณเวลาในการ
รอรถโดยสาร (ณัฐพลและณัฐกิตต์, 2559). (กรมการขนส่ง, 2560) ( Yongbin and etc, 2009) , (Ott, E.K.,
2002). (Lu Xin-hai and Li Yu-juan , 2010)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบชาระค่าบริการของผู้โดยสารระหว่ างเส้นทางด้วยการระบุพิกัดผู้ใช้บริการร่วมกับ
การจัดเส้นทางเดินรถผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบตาแหน่งของรถจากเส้นทางการเดินรถด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตความต้องการทางธุรกิจของบริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากัด เพื่อใช้ชาระค่าบริการเส้นทาง
การเดินรถ สายบ้านพุน้าร้อน มหาชัย ประกอบด้วย สถานี 15 สถานี ที่มีผู้โดยสารขึ้นและลงเป็นระยะๆ
ขอบเขตด้านการวิจัย การชาระค่าบริการโดยการระบุพิกัดร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้
ในการจัดการเส้นทางการเดินสายบ้านพุน้าร้อน มหาชัย จัดเก็บข้อมูลสถานีและตาแหน่งพิกัดของจุดรับส่งตาม
สถานที่ต่าง ๆ และเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง ส่วนข้อมูลการให้บริการประกอบด้วย ลาดับการใช้บริการ ตาแหน่ง
การขึ้นลงของผู้โดยสารและสถานีปลายทางที่ผู้ใช้บริการต้องการลง เวลาที่ใช้บริการและชาระค่าบริการ โดยคานวณ
หาค่าบริการตามที่บริษัทกาหนดและตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของพนักงานในการจัดเก็บค่าบริการของรถ
แต่ละเที่ยวรถที่เปิดให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขอบเขตด้ า นประชากร การวิ จั ย นี้ เ ลื อ กใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู้ ใ ช้ โ ดยสารทั่ ว ไ ปจ านวน 25 คน
ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 คน ประกอบด้ว ย พนักงานขาย 1 คน นายสถานี 2 คน เจ้ าของธุ รกิจ 1 คนและ
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ 1 คน โดยใช้การซักถามความต้องการของผู้ใช้และประเมินการใช้งานระบบ
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วิธีวิจัย
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการคานวณและการจัดเก็บค่าบริการได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการตรวจสอบตาแหน่ง
ของรถระหว่างเส้นทางด้วยการระบุพิกัด จึงกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยนาเข้า(Input)
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพัฒนาระบบ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยปัจจัยตัวแปรข้อมูลพื้นฐานในการชาระค่าบริการ
1) เส้นทางการเดินรถ
2) ตารางเวลาการเดินรถ
3) รถโดยสายประจาทาง
4) พนักงานขับรถ
5) ตั๋วโดยสารและค่าบริการโดยสาร

เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)

Web/ Mobile app

กระบวนการ (Process)
1) ออกแบบโครงสร้างของระบบ

ทฤษฏี / เทคโนโลยีที่ใช้ในการพิจารณา

2) พัฒนาระบบระบบชาระค่าบริการ
3) ทดสอบและประมวลผล

1.Web application

4. GIS

2. .Google API
3. MySQL

5. PHP
6. JavaScript

ผลลัพธ์(output)
ระบบชาระค่าบริการของผู้โดยสารและตรวจสอบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนา
ตาแหน่งของรถระหว่างเส้นทางด้วยการระบุพิกัด
ภาพที่ 1 ขั้นตอนและกรอบแนวคิดการทาวิจัย

การดาเนินงานวิจัยได้เลือกการจัดการเส้นทางเดินรถประจาทาง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. สารวจขั้นตอน ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบ
1.1 สารวจการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถประกอบด้ วย ข้อมูลสถานที่และตาแหน่งต่างๆที่อยู่
ในเส้นทางเดินรถ ข้อมูลการให้บริการรถโดยสารประจาทาง ข้อมูลพนักงานขับรถ ข้อมูลตารางเดินรถและการคิด
ค่าบริการตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
1.2 สารวจความต้องการจากผู้ใช้ระบบด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจัดการเส้นทาง
และพนักงานขับรถโดยสารประจาทางทั้งหมด 5 คน และสอบถามความพึงพอใจหลังจากการทดสอบใช้งาน
2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบการทางาน โดยแบ่งตามกรณีการใช้งานเป็น 3 ส่วนคือ
2.1 ส่วนของผู้โดยสารใช้บริการขึ้นรถโดยสารตามเส้นทางการเดินรถ และชาระค่าบริการตาม
ตาแหน่งที่รถโดยสารจอดรับ
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2.2 ส่วนของพนักงานขับรถแต่ละเส้นทางเดินรถจัดเก็บค่าบริการและออกบัต รโดยสารตาม
สถานที่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งระบุจากตาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ GPS เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเพื่อ
คานวณและจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ
2.3 ส่ ว นของนายสถานี ห รื อ ผู้ จั ด การระบบจั ด การเส้ น ทางการเดิ น รถและตรวจสอบการ
ชาระค่ าโดยสารตามระยะทางของบริษัท บนเครื่องแม่ข่า ยแบบคลาวด์ ร่วมถึง ผู้โ ดยสารสามารถตรวจสอบ
ตาแหน่งรถโดยสารประจาทางที่กาลังให้บริการในแต่ละรอบการเดินรถได้ทันที แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงภาพรวมของการทางานของระบบ
3. พัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางด้วยการระบุตาแหน่งพิกัด
ของผู้ใช้บริการ และตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ได้พัฒนาด้วยภาษา PHP, เทคโนโลยี Google API และ
ฐานข้อมูล MySQL บนคลาวน์เซอร์ฟเวอร์ และสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
4. สรุป วิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้ทาการทดสอบโดยการนาระบบที่พัฒนาไปให้กลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และผู้ทดลองใช้ระบบทั่วไป จานวน 25 คน และนามาประเมินและสรุปผล
ผลการวิจัย
1. การชาระเงินค่าบริการรถโดยสารประจาทางสายสมุทรสาคร บ้านพุน้าร้อน โดยพนักงานขับรถ
ทาหน้าที่รับชาระค่าโดยสารจากจุดรับผู้โดยสาร ด้วยการระบุตาแหน่งทางภูมิศาสตร์และระบุจุดส่งตามสถานี
ระหว่างทาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ ซึ่ งจะคานวณและออกบัต รโดยสารให้กับผู้ใช้บริการตามอัตรา
ค่าบริการรถโดยสาร ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อัตราค่าบริการรถโดยสารประจาทางสายสมุทรสาคร บ้านพุนาร้
้ อน
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จากการส ารวจข้อมู ลพื้ น ฐานในการขนส่ ง เพื่ อจั ด ทาแผนที่ การเดิ น รถและระบุ พิ กัด สถานี รับ ส่ ง
ผู้โดยสารจานวน 15 สถานี ตามภาพที่ 1 ที่เปิดให้บริการขนส่งตามที่กรมขนส่งทางบกกาหนด ผู้ วิจัยได้พัฒนา
เป็นเว็บแอพพลิเคชันในการจัดการเส้นทางเดินรถ โดยใช้ Google Maps API ในการจัดเก็บพิกัดและแสดงผล
การเดินรถ โดยใช้ภาษา PHP เชื่อมโยงกับตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนที่การเดินรถประจาทางสายสมุทรสาคร บ้านพุนาร้
้ อนของบริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต
จากภาพที่ 4 เส้นทางเดินรถผ่าน 4 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี และ
กาญจนบุรี โดยค่าโดยสารตลอดเส้นทาง 150 บาท ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งอัตรา
ค่าบริการรถโดยสารของการเดินทางระหว่างสถานี ๆ ละ 20 บาท เมื่อจัดการเส้นทางเดินรถ ช่วยให้เห็นเส้นทาง
ที่ชัดเจนในการขนส่งผู้โดยสารของรถสายนี้ และยังสามารถนามาคานวณหาระยะทางและระยะเวลาของแต่ละ
สถานี เพื่อเชื่อมโยงกับอัตราค่าบริการรถโดยสารที่จัดเก็บในฐานข้อมูลเส้นทางเดินรถดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ข้อมูลจุดจอดและรายละเอียดในการให้บริการของระบบ
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จากภาพที่ 5 การจัดเก็บใช้การกาหนดจุดจอดด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ ลาดับการจอด ชื่อสถานที่ จังหวัด
อัตราค่าบริการรถโดยสารแบบขั้นบันได ระยะห่างจากจุดเริ่มต้น ซึ่งใช้ในการกาหนดจุดรับผู้โดยสารและคานวณ
ค่าบริการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการชาระค่าโดยสารและออกบัตรโดยสารของแต่ละเที่ยวการเดินรถและการให้บริการ
รับส่งผู้โดยสารของบริษัท ในฐานข้อมูล sasanan_db ประกอบด้วยตารางฐานข้อมูล จุดจอดหรือสถานีรับส่ง
ผู้โ ดยสาร เพื่ อใช้ ในการบริหารจั ด การการให้บ ริการให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมถึง การจั ด ท ารายงานการช าระ
ค่าบริการของแต่ละเที่ยวรถที่ให้บริการ ซึ่งรถที่ให้บริการสายนี้ จานวน 5 คัน จะวิ่งขนส่งผู้ใช้บริการสลับไปกลับ
จากต้นทางไปยังปลายทางหรืออาจเปิดเที่ยวรถเพิ่มในช่วงเทศกาล
ผลจากการทดลอง
1) ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
จากการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของระบบและข้อมูล ประกอบด้วยคลาสต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
รวมฟังก์ชันและข้อมูลในการชาระค่าบริการ จึงได้เขียนโครงสร้างคลาสของระบบ ได้ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 โครงสร้างคลาสของระบบ
2) ผลการพัฒนาระบบ
ผู้โ ดยสารแต่ ล ะรายจะได้ บั ต รโดยสารที่ มี หมายเลขต่ า งกัน หมายเลขจุ ด รับ และจุ ด ส่ ง ผู้ โ ดยสาร
ค่าบริการและเวลาที่จัดเก็บการให้บริ การ ซึ่งจะนาไปจัดพิมพ์บัตรโดยสารของผู้ใช้บริการตามเที่ยวการเดินรถ
และยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องตรงกัน รวมถึงการจัดเก็บเงินค่าโดยสารให้กับ
บริษัทและการคานวณราคาที่ถูกต้องได้ เมื่อทาการตรวจสอบผู้ใช้จะสามารถระบุเที่ยวรถที่ให้บริการในแต่ละ
ช่วงเวลา ได้ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 หน้าจอชาระค่าบริการของผู้โดยสาร
ระบบการชาระค่าบริการตามระยะทางจะเป็นลักษณะแบบเรียลไทม์ จากตัวอย่างภาพที่ 7 จะเป็น
การชาระเงินค่าบริการในระหว่างช่วงเวลา 6.00-7.30 น. โดยพิจารณาจากจุดขึ้นรถโดยสารตามสถานีที่ได้จาก
การคานวณตาแหน่งจอดรับผู้โดยสารเป็นสถานีต้นทาง
ระบบการชาระค่าบริการจะกาหนดตาแหน่งพิกัดปัจจุบันและคานวณหาสถานีต้นทางที่ผู้ใช้บริการขึ้น
ด้วยการใช้ระยะทางตามที่บริษัทกาหนด เมื่อผู้โดยสารต้องการชาระค่าบริการ ด้วยการนาสถานีต้นทางไป
คานวณอัตราค่าบริการดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงจุดบริเวณที่รับผู้โดยและจุดจอดปลายทางที่ต้องการเดินทาง
ส่วนของการแสดงรายการชาระค่าบริการในแต่ละเที่ยวรถเพื่อตรวจเช็คยอดเงินค่าโดยสารที่ให้บริการ
ของพนักงานขับรถ เมื่อเทียบกับแบบเดิมด้ วยการนับจานวนบัตรค่าโดยสารและส่งยอดเงิน ซึ่งจากภาพที่ 8
หน้าจอสาหรับแสดงบริเวณสถานีที่รับผู้โดยสาร ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามพิกัดสถานีนครปฐมที่จอดรับผู้โดยสาร
และขั้นตอนการเลือกจุดจอดสถานีปลายทางดังภาพ บ้านโป่ง ท่าเรือ ท่าม่วง เป็นต้น เพื่อให้ผู้โดยสารเลือก
ปลายทางที่จะคานวณค่าบริการตามอัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่บริษัทกาหนด แล้วจึงจัดเก็บข้อมูลการให้
บริการและออกบัตรโดยสารของแต่ละรอบเวลาการเดินรถ เพื่อเป็นหลักฐานการชาระเงินในระบบ ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 บัตรโดยสารรถประจาทางสายสมุทรสาคร บ้านพุน้าร้อน
ในการทดสอบการใช้งานระบบชาระค่าบริการโดยสาร ในช่วงวันที่ 3/1/2562-7/1/2562 ระยะเวลา
5 วัน วันละ 1 รอบการเดินรถ จานวนผู้โดยสารรอบละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางการทดสอบระบบชาระค่าบริการตามเที่ยวการเดินรถ
ลาดับที่
รอบเวลา
1
6.00-7.30 น.
2
7.30-9.00 น.
3
9.00-10.30 น.
4
10.30-12.00 น.
5
12.00-13.30 น.

ขาไป-ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ
ขาไป

วันที่
3/1/2562
4/1/2562
5/1/2562
6/1/2562
7/1/2562

จานวนคน
5
5
5
5
5

จากตารางที่ 1 การทดสอบโดยกาหนดวันเวลาและเที่ยวรถตามที่ผู้โดยสารใช้บริการ จะจัดเก็บและ
นาข้อมูลไปจัดทารายการสรุปการให้บริการตามที่นายสถานีกาหนดเส้นทาง ดังภาพที่ 10 ทั้งขาไปและขากลับ
ซึ่งแบ่งแยกโดยใช้รหัสเที่ยวการเดินรถอย่างเป็นระบบ ทาให้ทราบว่าพนักงานคนใดขับรถคันใด เกิดค่าโดยสาร
ได้เท่าไรมีผู้โดยสารกี่คน ขึ้นสถานีใด ลงสถานีใด ช่วยให้บริษัทสามารถนาข้อมูลการให้บริการไปใช้บริหารจัดการ
เส้นทางการเดินรถได้
3) ผลการพัฒนาระบบระบุตาแหน่งรถโดยสารบนแผนที่
การระบุตาแหนงของอุปกรณโทรศัพทมือถือหรือสมารทโฟน คาพิกัดที่ไดจากวิธีการระบุตาแหน่งจาก
เสาสัญญาณโทรศัพทมือถือ(A-GPS) และการระบุตาแหนงคาพิกัดจากเครื่องรับสัญญาณ GPS ช่วยให้ได้ตาแหน่ง
ที่แม่นยามากขึ้น ดังภาพที่ 10
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จากนครปฐมไปบ้านโป่ง

จากลูกแกไปกาญจนบุรี

จาก ท่าทรายไปบ้านพุน้าร้อน
ภาพที่ 10 แสดงตาแหน่งของรถโดยสารประจาทางตามเส้นทาง
จากภาพที่ 10 ตัวอย่างการแสดงตาแหน่งในการเดินรถสายสมุทรสาคร บ้านพุน้าร้อน ซึง่ ทาการทดสอบ
การชาระเงินจากกลุ่มทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบที่พฒ
ั นากับระบบเดิม ในการชาระค่าบริการ
และการจัดเก็บตั๋ว การตรวจสอบบัญชีการชาระเงิน การตรวจสอบตาแหน่งรถที่ให้บริการดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทางานของระบบใหม่
ฟังก์ชัน
การชาระ
จัดเก็บตั๋ว
ตรวจสอบตาแหน่งของรถ ตรวจสอบบัญชี
การทางาน
ค่าบริการ
ตรวจสอบตาม
พนักงานคิด
เล่มที่สั่งพิมพ์
สอบถามพนักงาน
ระบบเดิม
ระบบบัญชี
ชาระตาม
ออกตามเที่ยวรถ
รายงานสรุปตาม
ตรวจสอบจากแผนที่
ระบบใหม่
ระยะทาง
จากระบบ
เที่ยวเดินรถทันที
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบชาระค่าบริการระหว่ างเส้นทางเดินรถโดยสาร
ประจาทางด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ
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ผู้วิจัยดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสาร
ประจาทางด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการจากนั้นนาแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทาง
ด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดของผูใ้ ช้บริการ
x
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4.23 0.504
มาก
2. ระบบทางานได้ถูกต้อง
4.13 0.571
มาก
3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
4.20 0.484
มาก
4. ความเหมาะสมของรูปแบบทีใ่ ช้ในระบบ
4.23 0.626
มาก
5. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบ
4.12 0.450
มาก
6. ความสะดวกในการใช้งานระบบ
4.17 0.531
มาก
7. การใช้ประโยชน์จากระบบ
4.43 0.568
มาก
โดยรวม
4.22 0.533
มาก
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถ
โดยสารประจาทางด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดอยู่ในระดับมาก ( x = 4.22, S.D = 0.533 )
5) ผลประเมินประสิทธิภาพระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทางด้วย
การระบุตาแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ
ผู้วิจัยดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ชาระค่าบริการระหว่างเส้นทางเดินรถโดยสารประจา
ทางด้ ว ยการระบุ ต าแหน่ ง พิ กั ด ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร จากนั้ น น าแบบประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ยค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแสดงภาพระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทาง
เดินรถโดยสารประจาทางด้วยการระบุตาแหน่งพิกัดของผู้ใช้บริการ
x
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ประสิทธิภาพด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.23 0.504
มาก
2. ประสิทธิภาพด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.23 0.504
มาก
3. ประสิทธิภาพด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.33 0.479
มาก
4. ประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.27 0.450
มาก
โดยรวม
4.27 0.484
มาก
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันระบบชาระค่าบริการระหว่างเส้นทาง
เดิ นรถโดยสารประจาทางด้ว ยการระบุ ต าแหน่ ง พิกัดของผู้ ใช้ บริการพบว่ าโดยรวมระบบมี ประสิ ท ธิภ าพใน
ระดับมาก ( x = 4.27, S.D = 0.484 )
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดสอบใช้งานระบบชาระค่าบริการรถโดยสารของบริษัท พบว่าสามารถนาตาแหน่งพิกัด
ภูมิศาสตร์มาใช้ในการกาหนดสถานีต้นทางของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและให้บริการได้อ ย่างรวดเร็ว โดยการ
ชาระค่าบริการ ผู้วิจัยได้คานวณหาระยะทางเปรียบเทียบจากต้นทางและหาระยะสถานีที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็น
สถานีต้นทางและให้ผู้โดยสารกาหนดสถานีปลายทางเพียงอย่างเดียว แล้วออกบัตรค่าบริการรถโดยสารตามอัตรา
ค่าโดยสาร ทาให้การจัดเก็บค่าบริการเป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทและกรมขนส่งทางบก ช่วยให้เกิดมาตรฐานใน
การคิดค่าบริการยิ่งขึ้น ซึ่งผลการทดสอบจะได้สถานีต้นทางและค่าบริการที่ถูกต้องที่บริษัทตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การแสดงตาแหน่งการจอดรับผู้โดยสามารถตาแหน่งล่าสุดในแผนที่ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจากจุดที่
รอรถอยู่ได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของตนได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บริษัทศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากัด ที่ให้คาปรึกษาและ
อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
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