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Researcher name  : Mr. Chanyut  Aupayagoson, Mr. Kanbuncha  Panichcharoen 
  

This paper presents an education and development of navigation application 
to help blind on mobile phone. The blind cannot conveniently travel, such as 
education and other places. To created an application program to help the navigation 
on the operating system of android with GPS processing system on mobile phones.                 
The application is designed to be suitable for used by the blind, a voice recognition 
function.  For the blind, hearing on the run any function in the program. A map is 
working with the Google Maps database. Users can choose to display the navigation 
function has two forms: map and satellite. The destination can be reached                 
using Dijkstra Shotest Paht algorithm. It can calculate the density of traffic on the 
road. The experimental result showed that the navigation system for the blind can 
help, the visually impaired to travel more convenient. However, the performance of 
the navigation system is based on performance processing equipment. However, the 
performance of the navigation speed and accuracy in the identification of the location 
will depend on the efficiency of the processing device. Therefore, the user should 
select the device processing efficiency of navigation. 
 
Keywords: Blind, Mobile phone, Application program, Dijkstra algorithm 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 

จากสํานักงานสถิติแหงชาติในการสํารวจคนพิการ พ .ศ. 2544 พบวา มีจํานวนคนตาบอดที่
ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 123,157 คน คิดเปนรอยละ 11.2 ของจํานวนคนพิการทั่วประเทศ และคิดเปน
รอยละ 0.2 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งน้ีโดยแยกเป นชายจํานวน 70,556 คน เปนหญิง 
52,601 คน  แตอยางไรก็ตามองคกรภาคเอกชนหลายแหงมักใชตัวเลขคาดประมาณจํานวนผูพิการ
ทางการเห็นขององคการอนามัยโลก ซึ่งระบุวาประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายจะมีจํานวนผูพิการ
ประเภทน้ีราวรอยละ 1 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ดังน้ันประเทศไทยจะมีมีผูพิการทางการเห็น
อยูไมนอยกวา 600,000 คน ของประชากรในประเทศ [1]  

จากรายงานทางสถิติพบวามีผูพิ การทางสายตาจํานวนไมนอยที่รอการ ชวยเหลือจากภาครัฐ 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยปญหาหลักของคนพิการทางสายตาสวนใหญคือการเดินทางไปใน
สถานที่ตางๆน้ันจําเป นตองมีคนดูแลเปนพิเศษ อาทิเชนการเดินทางไปทํางาน การเดินทางไป
สถานศึกษา และสถานที่อ่ืนๆเปนตน ทําใหเปนภาระตอผูดูแล ไมมีความเปนสวนตัว อีกทั้งยังเปนการ
บ่ันทอน  ตอจิตใจของผูพิการเน่ืองจากผูพิการสวนใหญตองการอยูไดในสังคมโดยการพ่ึงพาตนเอง 
เสมือนหน่ึงเปนคนธรรมดาที่สามารถชวยเหลือตัวเองได 

ระบบการนําทางโดยใช จีพีเอส  ในปจจุบันไดมีการใชงานอยางแพรหลาย แตเมื่อพิจารณา
แลวยังเปนระบบที่ไมเหมาะกับการนํามาใชกับคนพิการทางสายตาทั้งน้ีเน่ืองจากระบบนําทางปจจุบัน
น้ันเนนการนําทางบนทองถนนเปนหลัก ซึ่งไมสา มารถนําทางไปในพ้ืนที่ที่ไมมีแผนที่ได อีกทั้งผูพิการ
ทางสายตาน้ันๆไมสามารถมองเห็นปุม หรือภาพบนจอของตัวอุปกรณนําทางได ทําใหไมสามารถใช
งานอุปกรนําทางดวยจีพีเอสไดเหมือนคนปกติ ดังน้ันจึงจําเปนที่ตองมีการพัฒนาระบบนําทางสําหรับ              
ผูพิการโดยตรง โดยการผานตัวอุปกรณดวยคําสั่งเสียงเปนหลัก และแผนที่น้ันตองมีความละเอียดมาก
พอที่จะใหคนพิการทางสายตาน้ันสามารถเดินทางไดอยางสะดวก และปลอดภัย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดการสรางระบบนําทาง ดวยจีพิเอสสําหรับคนพิการ                      
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) ในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android OS) เน่ืองจากเปน
อุปกรณที่มีขนาดเล็กพกพาไดสะดวก โดยปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการสั่งการใหเหมาะสมกับ         
ผูพิการดวยการใชคําสั่งเสียง การระบุพิกัดในแผนที่ใหมีความเหมาะสมตอการใชงานตอผูพิการทาง
สายตา 
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
2.1 เพ่ือออกแบบ และพัฒนาระบบแผนที่ และการจัดเก็บขอมูลแผนที่บนมือถือที่ใช          

ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 
2.2 เพ่ือออกแบบระบบการใชงานฟงกชันการสั่งการในตัวอุปกรณนําทางใหเหมาะสมกับ          

ผูพิการทางสายตา 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการนําทางสําหรับผูพิการทางสายตา 
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1ออกแบบ และพัฒนาระบบแผนที่ และการจัดเก็บ ขอมูลแผนที่บนมือถือที่ใช

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
3.2 สรางโปรแกรมประยุกต สําหรับฟงกชันการสั่งการตัวอุปกรณดวยคําสั่งเสียง 
3.3 สรางโปรแกรมประยุกตในการกําหนดแผนที่และการนําทางคนพิการทางสายตา 
3.4 สรางแบบจําลองระบบตามกรณศีึกษา 
3.5 ทดสอบระบบตามแบบจําลอง และนํามาติดต้ังใชงานจริง โดยใชมหาวิทย าลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร ศาลายา เปนกรณีศึกษา 
 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูวิจัยไดมีกรอบแนวคิดในการสราง แอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิ การทางสายตา                 
บนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยแสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบน

โทรศัพทเคลื่อนที ่
 
จากภาพที่ 1 ผูวิจัยไดมีแนวคิดในการวิจัยโดยจะนําระบบประมวลผลดวยมือถือภายใตการทํางานบน
ระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด โดยใชโทรศัพทที่สามารถรับสัญญาณจีพีเอสไดเปนตัวรับสัญญาณ          

ประมวลผลดวยมือถือที่ใช
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด 

คําสั่งเสียง 

ภาพบนโทรศัพท 

แผนที่รูปแบบ XML 

ฟงกชันกดปุม
คําสั่งจากผูใชงาน 

http://www.google.co.th/search?hl=th&biw=784&bih=535&sa=X&ei=a4ULUPK3OoisrAf2zZDJCA&ved=0CFQQvwUoAQ&q=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C&spell=1�
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เพ่ือระบุพิกัดของผูพิการทางสายตา จากน้ันจึงทําการสรางแผนในรูปแบบเอ็กเอ็มแอลโดยจะทําการ
สรางฟงกชันการทํางานใหเหมาะสมกับผูพิการทางสายตาโดยใชคําสั่งเสียงในการควบคุมการทํางาน 
 
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

5.1 ชวยในการแกไขปญหาการเดินทางของผูพิการทางสายตาได 
5.2 ชวยใหมีทางเลือกใหมในการเดินทางของผูพิการทางสายตา 
5.3 ชวยเพ่ิมความสามารถในเดินทาง และมีสภาพแวดลอมที่หลากหลายมากขึ้น 
5.4 นําผลการวิจัยสูประชากรเปาหมาย 
5.5 นําผลการวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม ในกรณีมีผูสนใจ 
5.6 เปนการวิจัยพ้ืนฐานที่จะนําไปสูการวิจัยตอยอดตอไป  

 
6. นิยามศัพท 

6.1 ผูพิการทางสายตา หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นต้ังแ ตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอด
สนิทอาจแบงได 2 ประเภทดังน้ี 

6.1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมากจนตองสอนใหอานอักษรเบรลล   
หรือใชวิธีการฟงเทปหรือแถบเสียง หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ  6 
สวน 60 เมตร (6/60) หรือ 20 สวน 200 ฟุต (20/200) ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึงคนตาบอด
สามารถมองเห็นวัตถุไดในระยะหางนอยกวา 6 เมตร หรือ 20 ฟุต ในขณะที่คนปกติสามารถมองเห็น
วัตถุเดียวกัน ไดในระยะหาง  60 เมตร  หรือ  200 ฟุต) หรือมีลาน สายตาแคบกวา  20 องศา      
(หมายถึงมองเห็นไดกวางนอยกวา 20 องศา) 

6.1.2 คนเห็นเลือนร าง หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นแตยังสามา รถอานอักษร        
ตัวพิมพ ที่ขยายใหญได หรือตองใชแวนขยายอาน หากตรวจวัดความชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อ
แกไขแลวอยูในระดับระหวาง 6 สวน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) ถึง 6 สวน 60 
เมตร (6/60) หรือ 20 สวน 200 ฟุต (20/200) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 

6.2 XML ยอมาจาก “Extensible Markup Language” มีตนแบบมาจาก SGMLเปนภาษา 
Markup Language เชนเดียวกับ HTML Markup ประกอบดวยโคดหรือที่เรียกวา แทก (Tag) โดย
XML เปนภาษาประเภท Meta language ภาษาหน่ึงเชนเดียวกับ SGML จึงสามารถนําXMLไปสราง 
ภาษาอ่ืนๆ หรือคําศัพท (Vocabulary) ตางๆได



 

 

 



 

 

 

บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ / ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 
ในการทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตา

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
1. แอนดรอยด (Android) 
2. กูเกิล แอนดรอยด (Google Android)  
3. สถาปตยกรรมของแอนดรอยด (Android Architecture)                                                                                                                                             
4. สมารทโฟน (Smart Phone) 
5. จีพีเอส (GPS)         
6. การรูจําเสียงพูด (Speech Recognition)   
7. ระบบฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) 
8. การหาเสนทางที่สั้นที่สุด (Short Path) 
9. บลูทูธ (Bluetooth) 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ 

 
1. แอนดรอยด (Android) [2] 

แอนดรอยด (Android) เปนระบบปฏิบัติ (Operation System) การสําหรับอุปกรณพกพา 
เชนโทรศัพทมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร  เน็ตบุก ทํางานบนลินุกซ  เคอรเนล  เริ่มพัฒนาโดย                 
บริษัทแอนดรอยดจากน้ันบริษัทแอนดรอยดถูกซื้อโดยกูเกิล และนําแอนดรอยดไปพัฒนาตอ  ภายหลัง
ถูกพัฒนาในนามของ โอเพนแฮนดเซตอัลไลแอนซ  (Open Handset Alliance) ทางกูเกิล (Google)            
ไดเปดใหนักพัฒนาสามารถแกไขโคดตางๆดวยภาษาจาวา  (JAVA) และควบคุมอุปกรณผานทางชุด         
จาวาไลบรารี (Java libraries) ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น 

แอนดรอยดไดเปนที่รูจักตอสาธารณชนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยทางกูเกิลได
ประกาศกอต้ัง โอเพนแฮนดเซตอัลไลแอนซ  (Open Handset Alliance) กลุมบริษัทฮารดแวร , 
ซอฟตแวร ที่รวมมือกันเพ่ือพัฒนา มาตรฐานเปด สําหรับอุปกรณมือถือลิขสิทธ์ิของโคดแอนดรอยด   
น้ีจะใชในลักษณะของซอฟตแวรเสรี 

โทรศัพทเครื่องแรกที่สามารถใชงานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  (Android Operating 
System) ไดคือเอชทีซี ดรีม (HTC Dream) ออกจําหนายเมื่อ 22 ตุลาคม 2551 เวอรชันลาสุด ของ
แอนดรอยดคือ 4.2 เจลลี่บีน (Jelly Bean) ความสามารถใหมของ แอนดรอยด 4.2 ที่เพ่ิมขึ้นมาคือ 
โฟโตสเปยร (Photo Sphere) ที่สามารถถายรูปได 360 องศา และ คียบอรดเกสเตอร  (Keyboard - 
Gestures) ที่สามารถลากน้ิวแทนการสัมผัสตัวอักษรได
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ภาพที ่2 สัญลักษณแอนดรอยด (Android) 

 
2. กูเกิล แอนดรอยด (Google Android) [3] 

 

 
ภาพที่ 3 สัญลักษณกูเกิลแอนดรอยด (Google Android) 

 
กูเกิลแอนดรอยด (Google Android) คือ ระบบปฏิบัติการที่เปนซอฟตแวรแพลตฟอรม         

บนมือถือสรางขึ้นมาจากระบบปฏิบัติการลีนุกซ  (Linux Operating System) พัฒนาขึ้นมา                   
โดยกูเกิลแอนดรอยด (Google Android) น้ันไดเปดใหนักพัฒนาสามารถเขามาจัดการเขียนโคดตางๆ
ไดดวยภาษาจาวา (JAVA) และเขียนควบคุมอุปกรณตางๆผานทางจาวาไลบลารี่ที่ทางกูเกิลพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะ  (Google Developed Java Libraries) โปรแกรมตางๆที่รันบนกูเกิลแอน ดรอยด
(Google Android สามารถเขียนไดดวยภาษาซี (C Language) และภาษาอ่ืนสวนการพัฒนาผานการ
คอมไพล (Compiler) ดวยสถาปตยกรรมแบบ  อามเนทีฟโคด (ARM Native Code (32bit))               
น้ันยังไมไดรับการสนับสนุนจา กทางกูเกิลลิขสิทธ์ิของกูเกิลแอนดรอยดน้ันจะอยูในลักษณะของฟรี
ซอฟตแวรและ โอเพนซอรส (open source) โดยอยูภายใตสิทธิบัตรของ ครีเอทีฟคอมมอนส              
แอททริบิว 2.5 (Creative Commons  Attribute)  ซึ่งทําใหผูใชน้ันสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร
ของกูเกิล  แอนดรอยดไปใชไดฟรี  และยังสามารถนําซอฟตแวรที่ไดไปแชรแจกตอไดแตไมอนุญาต            
ใหแกไขโดยการนําเอาช่ือผูเขียนซอฟตแวร หรือรายการสิทธิบัตรของซอฟตแวรน้ันออกตัวโปรแกรม            
แอนดรอยด (Android) คือ ระบบปฏิบัติการ (Operation System) หรือแพลตฟอรม (Platform)           
ที่จะใชควบคุมการทํางานบนอุปกรณ  อิเล็กทรอนิกสตางๆ  สําหรับโทรศัพทมือถือและอุปกรณพกพา  
โดยมี กูเกิลอิงก, ที-โมบาย, เอชทีซี, ควอลคอมม, โมโตโรลา และบริษัทช้ันนําอีกมากมายรวมพัฒนา
โปรเจคแอนดรอยด  ผานกลุมพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเป ด (Open Handset- Alliance)           
ซึ่งเปนกลุมพันธมิตรช้ันนําระดับนานาชาติดานเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่ง แอน
ดรอยด (Android) ประกอบดวยระบบปฏิบัติการ (Operation System)  ไลบรารี  (Library)        
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เฟรมเวิรค  (Framework) และซอฟต แวรอ่ืนๆ ที่ จําเปนในการพัฒนา ซึ่งเทียบเทากับ Windows 
Mobile, Palm OS, Symbian, OpenMoko และMaemo ของโนเกียโดยใชองคประกอบที่เปน
โอเพนซอรสหลายอยางเชน Linux Kernel, SSL, OpenGL, Free Type, SQLite, WebKit และ
เขียนไลบรารี เฟรมเวิรค  ของตัวเองเพ่ิมเติม ซึ่งทั้งหมดจะโ อเพนซอรส ใช  อาปาเช ไลเซนส               
(Apache License)                  

ความรวมมือครั้งน้ีมีเปาหมายในการสงเสริมนวัตกรรมบนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใหไดรับ          
ประ สบการณที่เหนือกวาแพลตฟอรมโมบายทั่วไปที่มีอยูในปจจุบันทั้งน้ีการนําเสนอมิติใหม ของ 
แพลตฟอรมระบบเปดใหแกนักพัฒนาจะทําชวยใหกลุมคนเหลาน้ีทํางานรวมกันไดมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้นโดยแอนดรอยด (Android) จะชวยเรงและผลักดันบริการระบบสื่อสารรูปแบบใหมไปสูผูบริโภค
ไดอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน 

2.1 คุณสมบัติและความสามารถของแอนดรอยด [1], [4] 
คุณสมบัติและความสามารถหลักของระบบแอนดรอยดมีดังตอไปน้ี 

2.1.1 การเช่ือมตอ เทคโนโลยีของแอนดรอยดน้ันมีความสามารถในการเช่ือม 
ตอที่ประกอบดวย GSM/EDGE, CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, NFC และ WiMAX 
2.1.2 การรับสงขอความ (Messaging) สนับสนุกการทํางานของ SMS, MMS 
2.1.3 ระบบฐานขอมูล แอนดรอยดน้ันมีเอสคิวไลท (SQLite) ในการเก็บขอมูล (Data) 
2.1.4 เว็บบราวเซอร (Web Browser) แอนดรอยดน้ันจะมีกูเกิลโครม (Google - 

Chrome) ถูกติดต้ังมาใหพรอมใชงานทันที 
2.1.5 มีเดีย (Media) แอนดรอยดน้ันสนับสนุนไฟลวีดีโอ  เสียง และรูปภาพในรูปแบบ

ของ MPEG4, H.264, MP3, AAC, JPG และ PNG 
2.1.6 สตรีมมิง (Streaming) แอนดรอยดสนับสนุน  RTP/RTSP และ HTML 

Progressive Download 
2.1.7 มัลติทัช (Multi - touch) แอนดรอยดน้ันรองรับการสั่ ง ที่หนาจอไดมากกวาการ

สัมผัส 1 จุด 
2.1.8 การสนับสนุนฮาร ดแวรอ่ืนๆ ในแอนดรอยดน้ันสามารถรองรับการทํางานเชน  

กลองถายรูป, จีพีเอส (GPS), เข็มทิศ, การวัดอัตราความเรงและเทอรโมมิเตอร เปนตน 
2.2 ขอดีของแอนดรอยด 

2.2.1 แอนดรอยนเปนโปรแกรมเสรี บริษัทมือถือสามารถนําไปใชกับโทรศัพท 
ของตัวเองไดฟรี พัฒนาตอยอดได ทําใหโทรศัพทมีราคาตอคุณภาพคุมคา  เกิดความ

หลากหลาย 
2.2.2 แอนดรอยดมีชุดพัฒนาแอพพลิเคชันใหใชฟรี  หมายความวาเราสามารถเขียน          

แอพพลิเคชันขึ้นมาเพ่ือใชงานเอง หรือเพ่ือการคา 
2.2.3 มีตลาด (Market) ใหคุณโหลดแอพพลิเคชันฟรี 
2.2.4 การทํางานบนพ้ืนฐานของลินุกซ  (LINUX) แอนดรอยดจึงมีประสิทธิภาพที่           

ยอดเย่ียมในการเช่ือมตอกับ  ดาวเทียม กลอง และอินเทอรเน็ต สิ่งเหลาน้ีคือจุดประสงคของแอน
ดรอยด 
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2.2.5 มีความปลอดภัย ความเสถียรภาพสูง 
2.2.6 แอนดรอยดใชงานสะดวกเพราะมีบริการตางๆของกูเกิลติดมากับแอนดรอยด 
2.2.7 แอนดรอยดอนุญาตให ผูใชงานสามารถอัพเดต (Update) ตัวระบบปฏิบัติการ  

(Operation System) ไดเองไมตองรอจากทางผูผลิต มือถือหากมีปญหาสามารถหาคนชวยเหลือได
มาก 

2.3 ขอเสียของแอนดรอยด  
2.3.1 การประมวลผล (Process) ไมสามารถปด Process เองได ถาเปดโปรแกรมอะไร

ขึ้นมา กลาวคือ จะรันอยูอยางน้ันตลอดซึ่งจะทําใหเครื่องชาลงเรื่อยๆ ตองมาลงโปรแกรมที่                   
จัดการทํางาน (Task Manager) คอยปดการประมวลผล (Process) ทําใหยุงยากมากขึ้น 

2.3.2 เมื่อเทียบกับ วินโดวสโมบายล  (Window Mobile) ในแงความแพรหลาย               
ของโปรแกรม, การใชงานจีพีเอส (GPS) และการใชงานรวมกับคอมพิวเตอรที่เปน วินโดว (Windows) 
แอนดรอยด (Android) ยังสูไมไดอยางแนนอน อีกทั้งการใชงานรวมกับภาษาไทยยั งไมรูวาจะทําไดดี
ขนาดไหน 

2.3.3 ใชงานยากเพราะเมนูซับซอน ตองทําความเขาใจกอน 
2.3.4 ตองตออินเตอรเน็ตตลอดเวลาจึงจะใชฟงกชันไดเต็มที่ 

2.4 ขอเดนของแอนดรอยด  
เน่ืองจากระบบปฏิบัติ การแอนดรอยด  (Android Operating System)มีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  และมีสวนแบงตลาดของอุปกรณดานน้ีขึ้นทุกขณะทําใหกลุมผูใชงาน  และ
กลุมนักพัฒนาโปรแกรม  (Programmer) ใหความสําคัญกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพ่ิมมากขึ้น
เมื่อมองในดานของกลุมผลิตภัณฑบริษัทที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑรุนใหมมีการนําเอาระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดไปใชในสินคาของตนเอง  พรอมทั้งยังมีการปรับแตงใหระบบปฏิบัติการมีความสามารถ
การจัดวางโปรแกรมและลู กเลนใหมๆ  ที่แตกตางจากคูแขงในทองตลาด  โดยเฉพาะอยางย่ิง          
กลุมสินคาที่เปน มือถือรุนใหม (Smart Phone) และอุปกรณจอสัมผัส (Touch Screen) โดยมี
คุณลักษณะแตกตางกันไป เชนขนาดหนาจอ ระบบโทรศัพท ความเร็วของหนวยประมวลผล  ปริมาณ
หนวยความจําแมกระทั่งอุปกรณตรวจจับตางๆ (Sensor)    

หากมองในดานของการพัฒนาโปรแกรมทางบริษัทกูเกิ้ลไดมีการพัฒนา                  
แอพพลิเคชันเฟรมเวิรค (Application Framework) ไวสําหรับนักพัฒนาใชงานไดอยางสะดวก         
และไมเกิดปญหาเมื่อนําชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาไปใชกับอุป กรณที่มีคุณลักษณะตางกัน เชนขนาด
จออุปกรณ ไมเทากันก็ยังสามารถใชงานโปรแกรมไดเหมือนกัน เปนตน 
 
3. สถาปตยกรรมของแอนดรอยด (Android Architecture) [3], [4] 

แอนดรอยดเปนซอฟตแวรที่มีโครงสรางแบบเรียงทับซอนหรือแบบสแต็ก  (Stack) ซึ่งรวม  
ระบบปฏิบัติการ (Operating System), มิดเดิลแวร (Middleware) และแอพพลิเคช่ันที่สําคัญเขาไว
ดวยกันเพ่ือใชสําหรับทํางานบนอุปกรณพกพาเคลื่อนที่  (Mobile Devices) เชนโทรศัพท มือถือ           
การทํางานของแอนดรอยดมีพ้ืนฐานอยูบนระบบลีนุกซ เคอรเนล (Linux Kernel) ซึ่งใช Android 
SDK (Software Development Kit) เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน                       
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บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด  (Android) และใชภาษา จาวา  (Java) ในการพัฒนา โดย
สถาปตยกรรมของแอนดรอยด (Android Architecture) น้ันถูกแบงออกเปนลําดับช้ัน ออกเปน  4 
ช้ันหลักดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพที ่4 สถาปตยกรรมของแอนดรอยด (Android Architecture) 

 
3.1 ช้ันแอพพลิเคช่ัน (Application Layer)      

ช้ันน้ีจะเปนช้ันที่อยูบนสุดของโครงสรางสถาปตยกรรมแอนดรอยด (Android) ซึ่งเปน
สวนของแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมาใชงาน เชน แอพพลิเคช่ันรับ / สงอีเมล (E-mail) ขอความ 
(SMS) ปฏิทิน แผนที่เว็บเบราเซอร รายช่ือผูติดตอเปนตน ซึ่งแอพพลิเคช่ันจะอยูในรูปแบบของไฟล 
.apk โดยทั่วไปแลวจะอยูในไดเร็คทอรี data/app ดังภาพที่ 5 
  

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางแอพพลิเคชัน (Application) 
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3.2 ช้ันแอพพลิเคช่ันเฟรมเวิรค (Application Framework)        
ช้ันน้ีจะอนุญาตใหนักพัฒนาสามารถเขาเรียกใชงาน โดยผาน API (Application - 

Programming Interface) ซึ่งแอนดรอยด (Android) ไดออกแบบไวเพ่ือลดความซ้ําซอนในการใช
งาน สวนประกอบของ แอพพลิเคชัน  (Application Component) โดยในช้ันน้ีประกอบดวย
แอพพลิเคช่ันเฟรมเวิรคดังน้ี 

3.2.1 วิวซิสเต็มส  (View System) เปนสวนที่ใชในการควบคุมการทํางานสําหรับ         
การสรางแอพพลิเคช่ัน เชน lists, grids, text boxes, buttons และ embeddable web browser   

3.2.2 โลเคช่ัน เมเนเจอร (Location Manager) เปนสวนที่จัดการเกี่ยวกับคาตําแหนง
ของเครื่องอุปกรณพกพาเคลื่อนที่                                                                                      

3.2.3 คอนเทนตโพรไวเดอร  (Content Provider) เปนสวนที่ใชควบคุมการเขาถึง
ขอมูลที่มีการใชงานรวมกัน (Share data) ระหวางแอพพลิเคช่ันที่แตกตางกัน เชน ขอมูลผูติดตอ                    

3.2.4 รีซอรสเมเนเจอร (Resource Manager) เปนสวนที่จัดการขอมูลตางๆที่ไมใชสวน
ของโคดโปรแกรม เชน รูปภาพ, localized strings, layout ซึ่งจะอยูในไดเร็คทอรี res/  

3.2.5 โนติฟเคชันเมเนเจอร  (Notification Manager) เปนสวนที่ควบคุมอีเวนต 
(Event) ตางๆ ที่แสดงบนแถบสถานะ (Status Bar) เชน ในกรณีที่ไดรับขอความหรือสายที่ ไมไดรับ
และการแจงเตือนอ่ืนๆ เปนตนแอคทิวิต้ีเมเนเจอร (Activity Manager) เปนสวนควบคุมวงจรชีวิต 
(Life Cycle) ของแอพพลิเคช่ัน โดยช้ันแอพพลิเคช่ันเฟรมเวิรค  (Application Framework Layer) 
แสดงไดดังภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 6 ช้ันแอพพลิเคช่ันเฟรมเวิรค (Application Framework Layer) 

 
3.3 ช้ันไลบรารี (Library Layer)       

แอนดรอยด (Android)  ไดรวบรวมกลุมของไลบรารี  (Library) ตางๆที่สําคัญและมี 
ความจําเปนเอาไวมากมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักพัฒนาและงายตอก ารพัฒนาโปรแกรม          
โดยตัวอยางของไลบรารีที่สําคัญเชน                                   

- System C library เปนกลุมของไลบรารี มาตรฐานที่อยูบนพ้ืนฐานของภาษา ซี          
(C Language) ไลบรารี (Library) สําหรับระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) มีพ้ืนฐาน           
มาจากลินุกซ (Linux)   

- Media Libraries เปนกลุมการทํางานมัลติมีเดีย (Multimedia) เชน MPEG4, H.264, 
MP3, AAC, AMR, JPEG, และ PNG  
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- เซอรเฟสเมเนเจอร (Surface Manager) เปนกลุมการจัดการรูปแบบหนาจอ การวาด
หนาจอ        

- 2D/3D library เปนกลุมของกราฟกแบบ 2 มิติ หรือ SGL (Scalable - Graphics 
Library) และแบบ 3 มิติ หรือ OpenGL        

- Free Type เปนกลุมของบิตแมป (Bitmap) และเวคเตอร (Vector) สําหรับการ
เรนเดอร (Render) ภาพ 

- เอสคิวไลท (SQLite) เปนกลุมของฐานขอมูล (Database) โดยนักพัฒนาสามารถใช
ฐานขอมูลน้ีเก็บขอมูลแอพพลิเคช่ันตางๆ ได       

- บราวเซอรเอนจิน  (Browser Engine) เปนกลุมของการแสดงผลบนเว็บเบราเซอร  
(Web Browse) โดยอยูบนพ้ืนฐานของ เว็บคิท (Web Kit) ซึ่งมีลักษณะคลายกับ กูเกิลโครม    
(Google Chrome) 

3.3.1 แอนดรอยด รันไทม (Android Runtime) เปนช้ันยอยที่อยูในช้ันไลบรารี                   
ซึ่งประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 

- Dalvik VM (Virtual Machine) สวนน้ีถูกเขียนดวยภาษา จาวา (Java)             
เพ่ือใชเฉพาะการใชงานในอุปกรณเคลื่อนที่ Dalvik VM จะแตกตางจาก Java VM (Virtual 
Machine) คือ Dalvik VM จะรันไฟล .dex ที่คอมไพลมาจากไฟล .class และ .jar โดยมี tool ที่ช่ือ
วา dx           ทําหนาที่ในการบีบอัดคลาส  (Class) จาวา (Java) ทั้งน้ีไฟล .dex จะมีขนาดกะทัดรัด
และเหมาะสมกับอุปกรณเคลื่อนที่มากกวา .class เพ่ือตองการใชพลังงานจากแบตเตอรี่ อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- Core Java Library สวนน้ีเปนไลบรารีมาตรฐาน แตก็มีควา มแตกตาง         
จากไลบรารีของ Java SE (Java Standard Edition) และ Java ME (Java Mobile Edition) 

 

 
ภาพที่ 7 ไลบราร ี(Library) และแอนดรอยด รันไทม (Android Runtime) 

 
3.3.2 ช้ันลีนุกซเคอรเนล (Linux Kernel) 

ระบบแอนดรอยด (Android) น้ันถูกสรางบนพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ ลินุกซ 
(Linux) โดยในช้ันน้ีจะมีฟงกชันการทํางานหลายๆสวน แตโดยสวนมากแลวจะเกี่ยวของกับฮารดแวร  
(Hard Ware) โดยตรงเชนการจัดการหนวยความจํา  (Memory Management) การจัดการโพรเซส 
(Process Management) การเช่ือมตอเครือขาย (Networking) เปนตน 
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ภาพที ่8 ช้ันลีนุกซเคอรเนล (Linux Kernel) 

 
3.4 แอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) 

แอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) ยอมาจาก Android Software - Development 
Kit ซึ่งเปนชุดโปรแกรมที่ทางกูเกิล (Google) พัฒนาออกมาเพ่ือแจกจายใหนักพัฒนาแอพพลิเคช่ัน  
(Application) ทั่วไปดาวนโหลดไปใชกันโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งก็เปนหน่ึงในปจจัยที่ทําใหแอพพลิเคช่ัน
บนแอนดรอยดน้ันเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งในชุดเอสดีเค (SDK) น้ันจะมีโปรแกรมและไลบรารี่ที่ จําเปน
ตอการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด  เชน อีมูเลเตอร (Emulator) ซึ่งทําใหผูใชสามารถสราง
แอพพลิเคช่ัน และนํามาทดลองรันบน อีมูเลเตอร (Emulator) กอน โดยมีสภาวะแวดลอมเหมือนมือ
ถือที่รันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android Operating System) 

 

 
ภาพที่ 9 แอนดรอยดเอสดีเคอีมูเลเตอร (Android SDK Emulator) 

 

3.5 สวนประกอบของแอพพลิเคชัน (Application Component) 
คุณลักษณะอยางหน่ึงของแอนดรอยด  (Android) คือเปนแอพพลิเคช่ัน (Application) 

ที่สามารถใชเปนสวนประกอบของแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ ได  ตัวอยางเชน  ถาตองการสรางแอพพลิเคช่ัน  
(Application) ใหแสดงการเลื่อนของรายการรูปภาพ  โดยที่อาจมีแอพพลิเคช่ัน (Application) สวน
อ่ืนที่ไดพัฒนาไวแลว  สามารถเรียกใชแอพพลิเคช่ัน  (Application) ในสวนที่มีอยูมาพัฒนาตอไดโดย
ที่ไมจําเปนตองพัฒนาขึ้นเอง  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการพัฒนา แอพพลิเคช่ัน (Application)          
ซึ่งเรียกแอพพลิเคช่ันเหลาน้ีวา แอพพลิเคช่ันคอมโพเนนท (Application Component) ซึ่งสามารถ
แบงออกเปน 4 สวนคือ Activity, Service, Content Provider และ Broadcast and Intent  
Receiver 
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 3.5.1 แอคทิวิต้ี (Activity) คือหนาจอที่ติดตอกับผูใช  (Graphic User - Interface) 
ทั้งน้ีในแตละแอพพลิเคช่ันอาจมีไดมากกวา 1 หนาจอ หรือ แอคทิวิต้ี (Activity) เดียวซึ่งแตละแอคทิ
วิต้ี (Activity) จะทําหนาทีเ่ก็บสถานะการใชงานสวนตางๆ ตัวอยาง ในการแสดงรายการเมนู สามารถ
เลือกใหรายการเมนูที่แสดงออ กมามีภาพและคําบรรยายใตภาพได สําหรับแอพพลิเคช่ันสงขอความ  
อาจมี แอคทิวิต้ี (Activity) หน่ึงจะเปนสวนของการเลือกการติดตอและแอคทิวิต้ี (Activity) อ่ืนๆจะ
ทําหนาที่ดูขอความเกาที่ถูกสงมาแลว เปนตน 

3.5.2 เซอรวิสโพรไวเดอร  (Service Provider) เปนสวนที่ไมมีการแสดงผล แตถูก
เรียกใชใหรันอยูในลักษณะของ back ground process โดยเซอรวิส (Service) น้ันอาจจะมี       
การกระทําอะไรบางอยาง  เชนติดตอรับสงขอมูลผานเครือขาย หรือคํานวณคาต างๆแลวทําการสง
ขอมูลไปแสดงยัง  แอคทิวิต้ี  (Activity) ก็ไดหรือการเปดเพลงในขณะที่เรากําลังทํางานบน
แอพพลิเคช่ันอ่ืน 

3.5.3 บอรดแคส รีซีฟเวอร (Broadcast receiver) และอินเทนทรีซีฟเวอร (Intent - 
Receiver) หรือ ดาตาโพรไวเดอร (Data Provider) คือ ตัวที่ใชสําหรับคอยรับและตอบสนองตอ
เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น เชน เมื่อแบตเตอรี่ตํ่า , การเปลี่ยนภาษา , มีการโทรออก , มีขอความเขา         
และอ่ืนๆ ถึงแม บอรดแคส รีซีฟเวอร (Broadcast receiver) จะไมมีสวนของการแสดงผลแตสามารถ
ที่จะเรียก แอคทิวิต้ี (Activity)  ขึ้นมาแสดงผลใหผูใชทราบได เรียกวา โนติฟเคชัน เมเนเจอร  
(Notification Manager) ซึ่งจะเปนตัวที่แจงเตือนในรูปแบบตางๆ เชน การสั่น, การแสดงไฟกระพริบ
ที่หนาจอ หรือการสงเสียงออกมาโดยจะมี ไอคอน (Icon)  แสดงอยูบน สเตตัสบาร  (Status Bar)        
เพ่ือแจงเหตุการณที่เกิดขึ้น  นอกจากน้ี  อินเทนทรีซีฟเวอร (Intent Receiver) คือเปนสวนทําให
แอพพลิเคช่ันอ่ืนๆ เขาถึงการทํางานของ  แอคทิวิต้ี (Activity) และเซอรวิส (Service) ซึ่งใน           
การปฏิบัติงานแตละอยางเปนการตอบสนองการรองขอจากขอมูลหรือบริการของ แอค ทิวิต้ี  
(Activity) อ่ืนๆ   

3.5.4 Content provider (System Event Listener) คือสวนของการบริการขอมูล
สําหรับแตละแอพพลิเคช่ั น ทั้งน้ีขอมูลสาม ารถเก็บอยูในรูปแบบของระบบไฟล  หรือฐานขอมูล            
เชน Google สามารถเขาใชงานขอมูลรวมกันกับผูใชงานไดในแอพ พลิเคช่ันที่ตองการขอมูล                  
ของผูใชงานโดยปกติแลวในแตละแอพพลิเคช่ันจะทํางานแยกกันในแตละโพรเซส (Process)          
ซึ่งมีการทํางานที่แยกจากกันโดยชัดเจน ในกรณีที่นักพัฒนาตองการเขาถึงการทํางาน  หรือขอสิทธ์ิเขา
ใชน้ันนักพัฒนาจะตองกําหนดการขอเขาใชที่ไฟล  AndroidManifest.xml เชน 

- INTERNET เปนการอนุญาตใหเขาใชอินเตอรเน็ต 
- READ_CONTACTS เปนการอนุญาตใหอานขอมูลผูใช   
- WRITE_CONTACTS เปนการอนุญาตใหเขียนขอมูลผูใช   
- RECEIVE_SMS เปนการอนุญาตใหตรวจสอบการรับSMS           
- ACCESS_COARSE_LOCATION เปนการอนุญาตใหใชการอางอิงตําแหนง

แบบคราวๆ (Coarse) 
- ACCESS_FINE_LOCATION เปนการอนุญาตใหใชการอางอิงตําแหนง                

ที่มีความถูกตองสูง (Fine) เชน จีพีเอส (GPS) 
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3.6 วงรอบชีวิตของแอพพลิเคช่ัน (Android Activity Life Cycle) 
โดยปกติ แลวแอพพลิเคช่ันจะทํางานแยกกันในแตละโพรเซส  และในแตละโพรเซส

อาจจะมีแอคทิวิตี (Activity) / เซอรวิส (Service) ที่ทํางานอยูมากกวา 1 แอคทิวิตี (Activity) / 
เซอรวิส (Service) ดังน้ันในแตละแอพพลิเคช่ันอาจจะมีมากกวา 1 แอคทิวิตี (Activity) ซึ่งในการเริ่ม
ทํางานของแอคทิวิตี (Activity) จะเริ่มดวย startActivity() สําหรับแบบซิงโครนั ส (Synchronous) 
และจะเริ่มดวย  startSubActivity ()  สําหรับแบบอะซิงโครนัส  (Asynchronous) โดยในแตละ       
แอคทิวิตี (Activity) จะมีวงรอบชีวิต (Life  Cycle) ที่แยกจากกันโดยชัดเจนซึ่งมีสถานการณทํางาน
หลักดังน้ี 

3.6.1 onCreate() 
แอนดรอยด (Android) จะเรียก onCreate() เมื่อ  Activity Start ในหน่ึง

ชวงเวลาของแอพพลิเคช่ันน้ันอาจมีการสราง (Create) และเดสทรอยแอคทิวิตี (Destroy Activity) 
อยูเรื่อยๆ ยกตัวอยางเชน เมื่อผูใชงาน (User) ทําการ โร-เทท สกรีน (Rotate Screen) จะสงผลให
แอคทิวิตี (Activity) ถูกเดสทรอย (Destroy) และInstance ใหมของแอคทิวิตี (Activity) เดิมจะถูก
สราง (Create) อีกครั้ง เปนไปไดที่แอพพลิเคช่ันอาจถูกลางขอมูล (Kill) ถาหากแอพพลิเคช่ันทํางาน 
(Run) อยูในพ้ืนหลัง  (Background) และระบบ (System) กําลังอยูในสภาวะ โลวรีซอรส            
(Low Resources) ซึ่งถาแอพพลิเคช่ันถูกลางขอมูล (Kill) เวลาที่แอพพลิเคช่ันกลับขึ้นมาอยูบน พ้ืน
หนา (Foreground) สิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ อินเทนท (Instance) ใหมของ แอคทิวิตี (Activity)           
ตัวเดิม จะถูกสรางขึ้น และ onCreate() ก็จะถูกเรียกอีกครั้งนอกจากน้ัน onCreate() ยังเปนเพียง
โอกาสเดียว ที่จะสามารถสั่ง setContentView ใหกับแอคทิวิตี (Activity) ได 

3.6.2 onStart() 
หลังจาก onCreate() ถูกเรียก onStart() จะถูกเรียกตามมาถาหากแอพพลิเคช่ัน

ถูกสั่งใหไปอ ยูในพ้ืนหลัง (Background) โดยอาจจะโดยการสั่ง ลันช (Launch) แอพพลิเคช่ัน  
(Application) onStart() จะถูกเรียกเมื่อกลับมาที่แอพลิเคชันอีกครั้ง 

3.6.3 onResume() 
เมื่อแอพพลิเคช่ั นถูก Start ขึ้นมา  onResume() จะถูกเรียกหลังจาก  

onCreate() และonStart() หรือเมื่อแอพพลิเคช่ันเปลี่ยนสถานะจาก พ้ืนหลัง (Background) กลับมา
อยูบนพ้ืนหนา (Foreground) อีกครั้ง onResume() ก็จะถูกเรียกเชนเดียวกัน  onResume() จะถูก
เรียกกอนที่แอคทิวิตี (Activity) จะสามารถมองเห็นไดบนหนาจอ (Screen) 

3.6.4 onPause() 
onPause() จะถูกเรียกเมื่อแอพพ ลิเคช่ันกําลังเปลี่ยนจากสถานะ พ้ืนหนา 

(Foreground)  ไปยังพ้ืนหลัง (Background) ถาหากเรามีการประมวลผลอะไรก็ตามที่ควรจะทํางาน 
(Run) เฉพาะตอนที่  แอคทิวิตี (Activity) อยูบนหนาจอ (Screen) (ยกตัวอยางเชนการแสดง           
แอนิเมช่ัน  (Animation)) เราควรจะสั่งหยุด การประมวลผลดังกลาวใน onPause() onPause()            
จะถูกเรียกในเวลาที่สั่ง  ลันชแอคทิวิตี (Launch Activity) อ่ืนขึ้นมาอยูเหนือ แอคทิวิตี (Activity)             
ที่กําลังแสดงผลอยู แอพพลิเคชัน (Application) อาจถูกลางขอมูล (Kill) เมื่อระบบ (System)              
อยูในสภาวะ Low  Resources  ซึ่งกระบวนการลางขอมูล (Kill) เกิดขึ้นหลังจาก  onPause()        
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ซึ่งไมไดเกิดเปนปกติ แตอยางนอยก็ควรเตรียมรับมือไว  onPause() เปน เมธอด (Method) ที่สําคัญ
เพราะเปนเหมือนการเตือนครั้งสุดทายกอนที่ แอคทิวิตี (Activity) จะหายออกจากหนาจอ (Screen)              
ซึ่งเมธอด (Method) น้ีเปนที่ที่ควรจะ คัดลอกขอมูล  (Save) ขอมูลที่สําคัญลง Disk, Database       
หรือ Preferences 

3.6.5 onStop() 
onStop() จะถูกเรียกเมื่อ แอคทิวิตี  (Activity) ออกจาก หนาจอ  (Screen)  

เรียบรอยแลวหรือเมื่อเปลี่ยนไป Interact กับอีกแอคทิวิตี (Activity)  หน่ึงแทน (เปลี่ยนจากสถานะ 
แอคทิวิตี (Activity)  ไปเปน Inactive) แตน่ีไมไดหมายความแอคทิวิตี (Activity) ถูกปดตัวลงเพียง
เปลี่ยนมาอยูในสถานะ Inactive ถาหากมีการประมวลผลใดที่ตองการ ทํางาน (Run) เฉพาะตอนที่ 
แอคทิวิตี (Activity) น่ีคือ เมธอด (Method) ที่เหมาะสมที่เราจะสั่งหยุดการประมวลผลดังกลาว 

3.6.6 onDestroy() 
onDestroy() เปน เมธอด (Method) สุดทายที่จะถูกเรียกกอนที่  แอคทิวิตี 

(Activity)  จะปดตัวลงอยางถาวรเปน เมธอด (Method) ที่ใชในการคืนคาทรัพยากร (Resources) 
หรือลางขอมูล  (Clean Up) ใดๆกอนที่  แอคทิวิตี  (Activity) จะถูกเก็บกวาดดวย Garbage 
Collector ภายใน เมธอด (Method) น้ีควรจะสั่งปดการทํางาน (Process) ใดๆที่สั่งทํางาน (Run) ไว
ใน พ้ืนหลัง (Background) 

 
ภาพที่ 10 วงรอบชีวิตของแอพพลิเคช่ัน (Android Activity Life Cycle) 



15 

 

 

4. สมารทโฟน (Smart Phone) [5] 
สมารทโฟน (Smart Phone) คือโทรศัพทที่มีความสามารถมากกวากา รโทรออกและรับสาย

ดวยความที่ สมารทโฟน  (Smart Phone)  มีระบบปฏิบัติการอยูภายใน  ทําใหสามารถทํางานได        
ในลักษณะเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอรนอกจากน้ีจะมีโปรแกรมตางๆที่ติดต้ังมาพรอมกัเครื่องโทรศัพท
จํานวนหน่ึง โปรแกรมเหลาน้ีมักถูกเรียกวา แอพ (App) โดยมีทั้งแบบที่สามารถ ดาวนโหลด
(Download) มาใชงานไดฟรี และแบบที่ตองเสียสตางคซื้ อ โดยสิ่งสําคัญที่ตองมีคูกับ สมารทโฟน  
(Smart Phone)ก็คืออินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งปจจุบันมีผูใหบริการหลายคาย  และมี อินเทอรเน็ต 
(Internet) ความเร็วตางๆ ใหไดเลือกใชงาน เชน Wifi, EDGE / GPRS, 3G เปนตน 

 

 
ภาพที ่11 ตัวอยางสมารทโฟน (Smart Phone) 

 
4.1 คุณสมบัติของสมารทโฟน (Smart Phone) 

4.1.1 การเช่ือมตออุปกรณไรสาย น่ีเปนคุณสมบัติอยางหน่ึงที่จะทําให  สมารทโฟน 
(Smart Phone) เช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนๆ ไมวาจะเปน คอมพิวเตอร พีดีเอ (Population and 
Community Development Association : PDA) โทรศัพทเครื่องอ่ืนพริ้นเตอร  หรือกลองดิจิตอล 
ผานทาง อินฟราเรด บลูทูธ หรือวายฟาย (Wi-Fi) 

4.1.2 สามารถรองรับไฟล มัลติมีเดีย  (Multimedia) ไดหลากหลายรูปแบบ                
เชนไฟล ภาพ , ภาพเคลื่อน  ไหว เชนภาพเคลื่อนไหวสกุล .gif เสียง ซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบ            
เชนไฟล Wave, MP3, Midi ตอไปเปนไฟลวิดีโอ ซึ่งจะสามารถรองรับภาพเคลื่อน ไหว                      
หรือภาพเคลื่อนไหวพรอมเสียง เชนสกุล .3gp .mp4 เปนตน 

4.2 คุณสมบัติเดนของ สมารทโฟน (Smart Phone) 
ระบบปฏิบัติการ หรือ OS (Operating System) เปนระบบที่ชวยใหการทํางาน           

ของโทรศัพทมีประสิทธิภาพ และเปนตัวกําหนดวาโปรแกรมตางๆ จะสามารถติดต้ังเขากับสมารทโฟน 
(Smart Phone) ไดหรือไมดวย  สําหรับระบบป ฏิบัติการที่เปนที่นิยมใชงานบน สมารทโฟน              
(Smart Phone) ไดแก Symbian OS, Android, Windows Mobile, Palm OS หรือแมกระทั่ง 
Linux OS 



16 

 

 

4.3 อุปกรณตอพวงที่ใชสําหรับสมารทโฟน (Smart Phone) 
4.3.1 หูฟงบลูทูธ (Bluetooth) 

หูฟงแบบไรสาย ที่อาศัยเทคโนโลยี บลูทูธ  (Bluetooth) ในการสื่อสาร             
โดยสามารถพูดคุยได โดยไมจําเปนตองวางโทรศัพทไวใกลตัวเรา ปกติจะสามารถใชงานในระยะ
ประมาณ 10 เมตร ทั้งน้ีขึ้นกับประสิทธิภาพของ บลูทูธ (Bluetooth) 

4.3.2 แปนพิมพ - Keyboard 
ชวยใหเกิดความสะดวกในการพิมพขอความ  โดยเฉพาะอีเมล 

4.3.3 จอยสต๊ิก (Joy Stick) 
สําหรับเลนเกมบนมือถือเพ่ือความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

4.4 รายช่ือระบบปฏิบัติการของ สมารทโฟน (Smart Phone) ที่เปนนิยมไดแก 
4.4.1 ซิมเบียน (Symbian) 
4.4.2 แบล็กเบอรรีโอเอส (BlackBerry OS) 
4.4.3 แอนดรอยด (Android) 
4.4.4 ไอโอเอส (iOS) 
4.4.5 วินโดวสโมบาย (Windows Mobile) 
4.4.6 บาดา (Bada) 
4.4.7 เว็บโอเอส (webOS) 
4.4.8 มีโก (MeeGo) 

 
ตารางที่ 1 ผลการสํารวจของ Nielsen ในอังกฤษ เทียบ Q2/Q3 2009  

Fatest – growing  UK  mobile  phone  media  activities, Q2 2009 – Q3 2009 
Rank Media  Activity Q3 

(millions) 
Q2 

(millions) 
Q3 % of UK 

Mobile Owners 
1 Internet 10.4 8.8 21% 
2 Downloading apps 4.1 3.1 8% 
3 Email 5.8 5.1 12% 
4 Text alerts 4.3 3.5 9% 
5 Text messaging/SMS 37.6 36.9 78% 
6 Video 1.8 1.3 4% 
7 Location-based  services 3.3 2.9 7% 
8 Instant messaging 3.4 3.0 7% 
9 Picture messaging 10.8 10.4 22% 
10 Uploading content 2.6 2.3 5% 
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5. จีพีเอส (GPS) [6]  
จีพีเอส (GPS) หรือ Global Positioning System ช่ือภาษาไทยบัญญัติโดยคณะกรรมการ

บัญญัติศัพทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ราชบัณฑิตยสถาน  เมื่อเดือนพฤษภาคม  2541 ไววา "ระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก" ช่ือเต็มของระบบน้ีคือ NAVSTAR Global Positioning System คําวา 
NAVSTAR เปนอักษรยอมาจาก  Navigation Satellite Timing and Ranging ภาคของคําวา
ดาวเทียม สําหรับนํารอง คือระบบที่ระบุตําแหนงทุกแหงบนโลกจากกลุมดาวเทียม  24 ดวงที่โคจรอยู
รอบโลก ในระดับสูงที่พนจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและวิธีการที่สามารถใหความถูกตองเพียง
พอที่จะใชช้ีบอกตําแหนงไดทุกแหงบนโลกตลอดเวลา  24 ช่ัวโมง จากการนํามาใชงานจริงจะใหความ
ถูกตองสูง โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตําแหนงทางราบตํ่ากวา  50 เมตร และถาเปนแบบ 
วิธี "อนุพันธ" (Differential) จะใหความถูกตองถึงระดับเซนติเมตรจากการพัฒนาทางดานอุปกรณ  
คอมพิวเตอรทําใหสามารถผลิตเครื่องรับสัญญาณกําหนดตําแห นงบนโลกที่มีขนาดลดลงและมีราคา
ถูกลงกวาเครื่องรับระบบทรานซิส (TRANSIT) 
 

 
ภาพที่ 12 ดาวเทียม NAVSTAR ของสหรัฐ 

    
5.1 องคประกอบของระบบดาวเทียมจีเอส (GPS) 

5.1.1 สวนศูนยควบคุมกลาง (Control Station Segment)      
ซึ่งเปนศูนยควบคุม ระบบและบัญชาการการทํางานข องระบบจีเอส (GPS) รวม

ไปถึงการตรวจตราดูความเรียบรอยของระบบต้ังอยูที่ฐานทัพอากาศเมือง  Colorado Spring 
สหรัฐอเมริกา และศูนยควบคุมกลางประกอบดวย       

- สถานีสังเกตการณ (Monitor Station) จํานวน 5 แหง กระจายอยูตามจุด
ตางๆของโลก    

- หมูเกาะฮาวาย (Hawaii) ในมหาสมุทรแปซิฟก 
- หมูเกาะอัสเซนชัน (Ascension) มหาสมุทรแอตแลนติก 
- หมูเกาะดิเอโกการเซีย (Diego Garcia) มหาสมุทรอินเดีย 
- หมูเกาะควาจาเลียน (Kwajalein) ประเทศฟลิปปนส 
- เมืองโคโลราโดสปริงส, สหรัฐอเมริกา 
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5.1.2 จานสงสัญญาณภาคพ้ืนดิน (Ground Antennas) ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 จุดไดแก 
- หมูเกาะควาจาเลียน  
- หมูเกาะดิเอโกการเซีย 
- หมูเกาะอัสเซนซัน 

5.1.3 ศูนยบัญชาการ (Master Control Station) ต้ังอยูฐานทัพอากาศสหรัฐฯ 
- Schriever AFB รัฐ Colorado 

5.1.4 สวนอวกาศ (Space Segment) จะประกอบดวย 
- ดาวเทียมทั้งหมด 24 ดวง แตละดวงโคจรรอบโลกเปนเวลา 12 ช่ัวโมง 
- มีความสูงของวงโคจรอยูประมาณ 11,000 ไมลจากพ้ืนโลก 
- ดาวเทียมแตละดวงจะมีนาฬิกาอะตอม  (Atomic Clock) ติดต้ังอยูถึง 4 

เครื่องซึ่งจะใหเวลาที่ถูกตองมาก 
- มีระนาบของวงโคจร 6 ระนาบ แตละระนาบมีดาวเทียม  4 ดวง และเอียงทํา

มุมกับเสนศูนยสูตร (Equator) เปนมุม 55 องศา 
5.1.5 สวนผูใชงาน (User Segment) ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ  

สวนที่เกี่ยวของกับทางทหาร  (Military) และทางพลเรือน (Civilian) ซึ่งทาง        
พลเรือนจะไดรับสัญญาณฟรี  แตผูใชตองรับผิดชอบหาซื้อจาน รับ (Antenna) และเครื่องรับ  
(Receiver) ดวยตนเอง 

สวนประกอบของเครื่องรับสัญญาญาณดาวเทียม  GPS โดยทั่วไปเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม (Receiver) ประกอบดวย 3 สวนคือ     

- สวนเสาอากาศ (Antenna)       
- ตัวเครื่อง (Body)       
- สวนใหพลังงาน (Battery) 

 

 
ภาพที ่13 องคประกอบของระบบดาวเทียมจีเอส (GPS) 
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5.2 หลักการทํางานของจีเอส (GPS) 
หลักการพ้ืนฐานของจีเอส (GPS) เปนเรื่องงายๆ แตอุปกรณของเครื่องมือถูกสรางขึ้น

ดวยวิทยาการขั้นสูงการทํางานจีเอส (GPS) คือ 
- จะอาศัยหลักพ้ืนฐานของ GPS: Satellites Triangulation หลักการ:  อาศัย

ตําแหนงของดาวเทียมในอวกาศเปนจุดอางอิง แลววัดระยะจาก ดาวเทียม 4 ดวง และใชหลักการทาง
เรขาคณิตในการคํานวณหาตําแหนงบนพ้ืนโลก           

-  วัดระยะทางระหวางเครื่องรับ GPS กับดาวเทียม GPS โดยการวัดระยะเวลา 
คลื่นวิทยุใชในการเดินทางจากดาวเทียมสูเครื่องรับใชเวลาเดินทางของคลื่นวิทยุ 

   สูตร  :  ระยะทาง  =  ความเร็ว  *  เวลาที่ใชเดินทาง           
             คลื่นวิทยุ  :  ความเร็ว  = 186,000 ไมลตอนาท ี

การวัดระยะเวลาในการเดิ นทาง  คือโดยการเทียบกันของคลื่นสัญญาณที่ดาวเทียมสง มากับ
คลื่นสัญญาณที่เครื่องรับ จีพีเอส (GPS Receiver) สงมาสวนคลื่นที่ใชในการสง จะเปนพีเสโด-แรน- 
ดอม-นอยส-โคด (Pseudo Random Noise Code: PNR) 

- การวัดระยะเวลาที่ คลื่นวิทยุใชในการเดินทางของ จีพีเอส (GPS) จะตองใช
นาฬิกาที่ แมนยํามาก ถา  พี-เอ็น-อาร-โคด (PRN  CODE)  จากดาวเทียมมีขอมูลเวลาที่คลื่นเริ่มออก
เดินทางจากดาวเทียมเมื่อคลื่นสัญญาณจากดาว เทียมและคลื่นสัญญาณจากเครื่อ งรับจีพีเอส                
(GPS Receiver) สมมาตรกัน  (Synchronize) และจะตองใช นาฬิกาอะตอม  (Atomic Clock)          
ในการวัดเวลาสวนเวลาที่ใชในการเดินทางจะสั้นมากประมาณ 0.06 วินาที คือเวลาของเครื่องรับ             
(GPS Receiver)   *  เวลาของดาวเทียม  สวนการบอกตําแหนง จีพีเอส (GPS) ยังเปนเวลาที่มีความ
แนนอนถึง 10 นาโนวินาทีหรือดีกวา 

5.2.1 ปญหาทํางานของจีพีเอส (GPS) 
- ตองรูตําแหนงของดาวเทียมจีพีเอส (GPS) ที่แนนอนในอวกาศ 
- วงโคจรอาจคลาดเคลื่ อน (Ephemeris Errors) เน่ืองจากแรงโนมถวงดวง

จันทรและดวงอาทิตย  
- สถานีควบคุมจะใชเ รดารตรวจสอบการโคจรของดาวเทียม จีพีเอส (GPS) 

ตลอดเวลาแลวสงขอมู ลไปปรับแกขอมูลวงโคจรและเวลาของดาวเทียมเมื่อขอมูลไดรับการปรับแก
แลวจะถูกสงมายัง เครื่องรับจีพีเอส (GPS Receiver) ตองแกไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ
เดินทาง ของคลื่นวิทยุมาสูโลกสาเหตุที่ของความคลาดเคลื่อน (GPS Errors) ของคาพิกัดที่คํานวณได 

- เกิดจากการเดินทางสูช้ันบรรยากาศไอโนโนสเฟยร (Ionosphere) จะมีประจุ
ไฟฟาและช้ันโทรโพสเฟยร (Troposphere) จะมีทั้งความช้ืน อุณหภูมิ ความหนาแนนที่แปรเปลี่ยนได
ตลอดเวลาใน 

- การสะทอนของคลื่นสัญญาณไปในหลายทิศทาง (Multipath Error) ซึ่งที่ผิว
โลกคลื่นสัญญาณตองกระทบกับวัตถุ กอนถึงเครื่องรับจีพีเอส (GPS Receiver) จะทําใหมีการหักเห
และสัญญาณออน 

- ปญหาที่เกิดจากดาวเทียม  (Check error, Ephemeris error) อาจเกิดจาก           
วงโคจรคลาดเคลื่อนเน่ืองจากแรงโนมถวงของดวงจัน ทรและดวงอาทิตยหรืออาจจะเกิดจ าก 
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ความคลาดเคลื่อนของน าฬิกาเพียงเล็กนอยจะทําใหการคํานวณระยะทางผิดพลาดไดมากเน่ืองจาก
ดาวเทียมอยูสูงมาก 

- ความสัมพันธทางเรขาคณิตระหวางตําแหนงของดาวเทียมและตําแหนงของ
เครื่องรับเครื่องรับจีพีเอส (GPS Receiver) ซึ่งจะคํานวณเปนคา GDOP = Geometic Dlution of -
recision เน่ืองจากลักษณะการวางตัวของดาวเทียม และ GDOP  

- อาจจะเกิดจากความผิดพลาดอ่ืนๆ  เชนความผิดพลาด  (Error) ของ
คอมพิวเตอร  หรือมนุษยที่ควบคุมสถานี 1 เมตร ถึง 100 เมตร ซึ่งผิดพลาดไดมาก หรือความ
ผิดพลาดของเครื่องรับจีพีเอส (GPS Receiver), ซอฟตแวร (Software), ฮารดแวร (Hardware), 
ผูใชงาน (User) ซึ่งความผิดพลาดน้ีไมแนนอน 
 
6. การรูจําเสียงพูด (Speech Recognition) [7] 

เปนเทคโนโลยีที่ใชวิเคราะห และควบคุ มการทํางานคอมพิวเตอรดวยเสียง  โดยจะพยายาม      
ทําความเขาใจในชุดขอมูลเสียงที่ไดรับ ดวย การตรวจสอบโครงสรางและรูปแบบของเสี ยงวาถูกตอง
ตามที่กําหนดไวหรือไม และจะดําเนินการตามเ ง่ือนไขของโปรแกรมที่ไดกําหนดไว  โดยระบบ          
จะสามารถแจกแจงคําพูดตางๆ ที่มนุษยสามารถพูดใสไมโ ครโฟน  โทรศัพทหรืออุปกรณอ่ืนๆ                 
และเขาใจคําศัพททุกคําอยางถูกตองเกือบรอยละ 100  

 

 
ภาพที ่14 ความแมนยําระบบรูจําเสียงพูด (Speech recognition) จากอดีตถึงปจจุบัน 

 
 Recognizer (Speech recognition engine) เปนซอฟตแวร (software driver) ที่แปลง

สัญญาณเสียงเปน สัญญาณดิจิตอล (Digital) และสงคําที่แปลงไดออ กมาเปนขอความใหโปรแกรม
ทํางานรูจําเสียงพูด (Recognizers) สวนมากจะสนับสนุนคําพูดที่มีความตอเน่ืองทําใหสามารถพูดได
อยางเปนธรรมชาติผานไมโครโฟนเขาไปดวยความเร็ว ที่ใชในการสนทนากันตามปกติ ซึ่ง การรูจํา
เสียงพูด (Recognizers) ในปจจุบันน้ีจะสนับสนุนการทํางาน 2 แบบ คือ 

- ผูใชสามารถปอน ขอมูลใหคอมพิวเตอรโดยตรง เชน  การอานบันทึก จดหมาย          
หรืออีเมลล (E-mail) ใหโปรแกรมพิมพตามเปนตน 
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    - ผูใชสั่งใหโปรแกรมเริ่มการทํางานโดยการพูดคําสั่งหรือการถามคําถาม ดวย           
การสังเคราะหเสียงพูด (Speech Synthesis) 

6.1 คุณสมบัติ 
การรูจําเสียงพูด (Speech Recognition) หรือ Speech-to-Text จะเกี่ยวของกับการ

จับคลื่นเสียงและการแปลงคลื่นเสียงเปนขอมูล ดิจิตอล (Digital), การแปลงใหอยูใน หนวยเสียง  
(Phonemes), การสรางคําจาก หนวยเสียง (Phonemes) และการวิเคราะหคํารอบขางเพ่ือใหแนใจ
วาสะกดคําไดถูกตองสําหรับคําที่ออกเสียงคลายกันเชน write กับ right  

หนวยเสียง (Phonemes) คือ หนวยเสียงยอยที่สุดที่นําใชในการทดลอง มารวมกันใน
การสรางคําแตละคําออกมา เชนคําวา Good น้ันก็จะแยกออกเปน G OO และ D มี 3 หนวยเสียง 
(Phonemes) 

 

 
ภาพที ่15 หลักการทํางานของการรูจําเสียงพูด (Speech Recognition) 

 
หลักการทํางาน ของการรูจําเสียงพูด (Speech Recognition) ซึ่งมีลําดับดังตอไปน้ี 
1. ผูใชพูดผานไมโครโฟน 
2. จากน้ันเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณอ่ืนๆจะทําการจับสัญญาณเสียงน้ัน 
3. ฮารดแวรและซอฟตแวรของตัวเครื่องจะทําการวัดความถี่และขนาดของคลื่น จากน้ัน

ทําการ Normalize ความเร็วของคลื่น และทําการแยกแยะเอาเสียงรบกวน (Noise) ออก  
4. และ 5. คอมพิวเตอรจะทําการแบงแยกสัญญาณเสียงออกเปนองคประกอบยอยๆ ที่

เรียกวา Phonemes 
6. 7. และ 8. จะเปนหนาที่ของซอฟตแวรที่จะนํา Phonemes แตละตัวมาคนหาคําที่มี

เสียงตรงกับหนวยเสียง (Phonemes) น้ันๆ โดยจะคอยๆ ทําไปทีละหนวยเสียง (Phonemes) ซึ่งตรง
น้ีจุดสําคัญอยูที่ตัวฐานขอมูลที่ ซอฟตแวรจะใชเปรียบเทียบเสียงของแตละหนวยเสียง (Phonemes) 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบขอดี - ขอเสียของระบบการรูจําเสียงพูด (Speech Recognition) 
ขอดี ขอเสีย 

1. สามารถใชไดในหลายสภาวการณทั้งที่ปกติ
และไมปกติ เชน ขณะที่มือไมวาง  ตองการ
ความคลองตัว  สายตาไมวาง  ไมตองการใช
คียบอรดมีขอจํากัดทางรางกาย ฯลฯ 
2. ชวยประหยัดเวลาในการทํางาน 
3. ชวยอํานวยความสะดวกมากย่ิงขึ้น 

1. ผูใชตองออกเสียงชัดเจน และพูดตามอักขระ
ใหถูกตอง 
2. ขณะใชตองปราศจากเสียงรบกวนจาก
ภายนอก เพ่ือไมใหโปรแกรมประมวลผล
ผิดพลาด 
3. โปรแกรมสามารถแสดงคําพูดไดเปนหลายคํา
เชน “Hello” อาจจะกลา ยเปน “Little”  
“good old” หรือ“who told” 
4. ถาใชการดเสียง (Sound Card) ที่ตํ่ากวา
มาตรฐานที่โปรแกรมกําหนด จะทําใหไดผลที่ได
ไมดีนัก 

 
7. ระบบฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) [8] 

เอสคิวไลท (SQLite) เปนฐานขอมูล (Database) ขนาดเล็กที่ไดรับความนิยมอยางมากกับ
แอพพลิเคชัน (Application) ที่ทํางานบน สมารทโฟน (Smart Phone) ประเภทตางๆ รูปแบบการ
ทํางานของ เอสคิวไลท (SQLite) เปนแบบ Standalone ทํางานอยูในแอพพลิเคชัน (Application) 
น้ันๆ เอสคิวไลท (SQLite) มีโครงสรางงายตอการจัดเก็บและนําไปใช และไฟลที่จัด เก็บน้ันก็มีขนาด
เล็กมาก เกือบเทากั บการเก็บขอมูลจริง เพราะฉะน้ัน ฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite)       
จึงเหมาะสมกับ แอพพลิเคชัน (Application) ที่ทํางานบน Smartphone อยางย่ิง โดยเฉพาะ          
อันเน่ืองจากขอจํากัดทางดาน ฮารดแวร  (Hardware) และหนวยความจํา (Memory) รวมทั้ง
ความสามารถในการ ประมวลผล  (Process) ขอมูลตาง ๆ ในโทรศัพทเคลื่อนที่  (Smartphone)              
ยอมนอยกวา PC Desktop เปนธรรมดา 
 

 
ภาพที ่16 สัญลักษณฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบโอเพนซอรส (Open Source)   
ขอเปรียบ 

เทียบ 
ขอเปรียบเทียบ MySQL Postgresql 

 
 
 
ลักษณะ
เดน 

- เปนแบบ high 
concurrency(ใชงานพรอมกัน
ได)  
- เปนแบบ fine-grained 
access control  
- มี function ใหใชมากมาย 
- มี stored procedure 

- เปนโปรแกรมฐานขอมูลที่
มีหนาที่เก็บขอมูลอยางมี
โครงสราง  
- รองรับคําสั่ง SQL  
- เครื่องมือสําหรับเก็บ
ขอมูลอยางมืออาชีพ  
 

- Object-Relational 
DBMS โดยสามารถใช
รูปแบบของภาษา SQL
ไดเกือบทั้งหมด              
- สามารถใช 
subselects , 
transactions , user-
defined types และ 
functions ได 

 
 
 

ขอดี 

- งายตอการติดต้ัง 
- เหมาะสําหรับการเก็บขอมูล
ช่ัวคราว หรือทดสอบ 
- พัฒนาไดเร็วกวา 

- เปนตัวเลือกที่ดีกวา 
สําหรับการปรับแตง
ประสิทธิภาพ 
- เหมาะสําหรับขอมูลขนาด
ใหญ 
- สามารถจัดการสิทธิ
ผูใชงานใหใชงานงาย 
- MySQL ทํางานไดเร็ว 

- งายในการติดต้ังใช
งาน 
- รองรับการใชงาน 
transaction 
- ความปลอดภัยสูง 
- กําหนดขนาดของ
ฐานขอมูลได 

ขอเสีย - ประสิทธิภาพโดยรวมดอย
กวา MySQL 
- ไมเหมาะสําหรับขอมูลขนาด
ใหญ 
- ไมมีการจัดการผูใชงาน 

- การติดต้ังซับซอนกวา 
- ความปลอดภัยตํ่า 

- ไมสามารถเลือก 
replicate databases 
หรือ tables เฉพาะที่
ตองการ ในการใชงาน
คอนขางยุงยาก   

 
8. การหาเสนทางที่สั้นที่สุด (Short Path) [9]        

การหาเสนทางที่สั้นที่สุด (Short Path) มีหลายวิธีคิดที่จะคนหาเสนทางสั้นที่สุดระหวางสอง
จุดในกราฟในที่น้ีจะแสดงวิธีคิดที่คนพบโดยนักคณิตศาสตรชาวดัชท  ช่ือ เอด สเกอร ไดจสตรา              
(Edsger Dijkstra) ในป ค.ศ.1959                   

ตัวอยางที่1 ความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุดระหวาง a และ z ในกราฟนํ้าหนักที่แสดง ดัง            
ภาพที่ 17 
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ภาพที ่17 ตัวอยางกราฟนํ้าหนักทั่วไป 

 
การแกปญหา ตัวอยางที่ 1 วิธีคิดเสนทางสั้นที่สุดที่ถูกคนพบไดโดยงายโดยการ ตรวจสอบ

อยางละเอียด  จะพัฒนาจากแนวความคิดของ ไดจสตรา (Dijkstra) โดยการคนหาความยาวของ
เสนทางที่สั้นที่สุดจากจุด a ถึงจุด z เสนทางเริ่มตนจากจุด a เทาน้ัน ซึ่งเปนจุดที่ตองไมมีจุดอ่ืนอยู
นอกจากจุด a (จนกระทั่งจุดปลาย) คือ a, b และ a, d เพราะวาความยาวของ a, b และ a, d คือ 4 
และ 2 ตามลําดับ d คือจุดปลายที่ใกลจุด a ที่สุด 
สามารถคนหาจุดปลายถัดไปที่ใกลที่สุดโดยการดูทุกเสนทางที่เริ่มจาก a ไปถึง d เทาน้ัน(จนกระทั่งถึง
จุดปลายทาง) เสนทางที่สั้นที่สุดถึง b คือ a, b มีความยาว 4  และเสนทางที่สั้นที่สุดถึง e คือa, d, e 
มีความยาว 5 ผลที่สุดก็คือ จุดถัดไปที่ใกลจุด a ที่สุดคือจุด b 

เพ่ือคนหาจุดปลายที่สามที่ใกล a ที่สุดเราตองการตรวจดูเสนทางที่ผาน a, d, และ b 
(จนกระทั่งถึงจุดปลาย)   มี เสนทางหน่ึงเสนทางของความยาว 7 ถึง c กลาวคือ a, b, c และเสนทาง
ของความยาว 6 ถึง z กลาวคือ a, d, e, z ผลที่สุดก็คือ z คือจุดปลายถัดไปที่ใกล a ที่สุดและความ
ยาวของเสนทางสั้นที่สุดถึง z คือ 6 

ตัวอยางที่ 1 โดยใชวิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) บันทึกวาเสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึง z 
สามารถถูกคนพบโดยการตรวจสอบอยางละเอียด อยางไรก็ตาม การตรวจสอบอย างละเอียดทําไมได
กับกราฟที่มี edges จํานวนมากมาย 

เราจะคิดแกปญหาโดยการคนหาความยาวของเสนทางสั้นที่สุดระหวาง  a และ z ในไมมี
ทิศทาง (Undirected) โดยการคนหาความยาวของเสนทางสั้นที่สุดจากจุด a ถึงจุดปลายที่หน่ึงความ
ยาวของเสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึงจุดปลายที่สองและอ่ืนๆจนกระทั่งความยาวของเสนทางสั้นที่สุดจาก 
a ถึง z ถูกคนพบ 

 วิธีคิดดวยอนุกรมของการทําซ้ําสวนหน่ึงของจุดถูกสรางโดยเพ่ิมจุ ดที่ทําซ้ําแตละอัน            
โพรซิเดอรกับจุดที่ดําเนินการทําซ้ําแตละอันในโพรซิเดอร โดย  จุด w ถูกกําหนดดวยความยาวของ
เสนทางสั้นที่สุดจากa ถึง w จุดที่เพ่ิมคือคาที่มี cost นอยมากทามกลางจุดอ่ืนๆ 

เราใหรายละเอียดวิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) เริ่มตนโดยการกําหนดคา a เปน 0 และจุด
อ่ืนๆเปน ∞ เราใชหมายเหตุ L0 (a) = 0 และ L0 (V) = ∞  สําหรับการกําหนดกอนทําซ้ําจากน้ัน
กําหนด 

วิธีคิดที่ 1วิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) โพรซิเดอร ไดจสตรา (Dijkstra) (G: weighted - 
connected simple graph, กับนํ้าหนักทั้งหมดที่เปนบวก )   {G มีจุด a = v0,v1,…,vn =z                 
และ นํ้าหนัก w (vi, vj) ซึ่ง w(vi, vj)= ∞   ถา{vi, vj} ไมเปน edge ใน G}  for I := 1 to n   L(vi) 
:= 0  S := Ø  {คาที่ไดประกาศเริ่มตนให คาของ a จะมีคาเปน 0 และคาอ่ืนๆทั้งหมดมีคาเปน ∞ 
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และ S คือคาที่วางเปลา} while z U S begin u := a จุดที่ไมอยูใน S มี L(v) เปนคาตํ่าสุด S := S U 
{u} for จุด v ทั้งหมดไมอยูใน S\ if  L(u) + w(u, v) < L(v)   then   L(v) := L(u) + w(u, v) {เพ่ิม
คาที่นอยที่สุดให S และ อัพเดทคาของจุดที่ไมอยูใน S} end {L(z) = ความยาวของเสนทางที่นอย
ที่สุดจาก a ถึง z} 

ตัวอยางที่ 2 เขียนภาพประกอบวิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) แสดงวาวิธีคิดน้ีจะทําใหได
ความยาวของเสนทางสั้นที่สุดระหวางสองจุด ซึ่ง ตัวอยางที่ 2 ใชวิธีคิดของ ไดจสตรา (Dijkstra)            
เพ่ือคนหาความยาวของเสนทางสั้นที่สุดระหวางสองจุด a และ z  
 

 
ภาพที่ 18 วิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) ที่จะคนหารูปแบบเสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึง z 

 

การแกปญหา ตัวอยางที่ 2 ขั้นตอนที่ใชวิธีคิดของไดจสตรา (Dijkstra) เพ่ือคนหาเสนทางสั้น
ที่สุดระหวาง a และ z ที่แสดงในภาพที่ 18 การทําซ้ําแตละอันของวิธีคิด จุดของการต้ัง Sk คือวงกลม 
เสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึงจุดแตละจุดที่รวมกันเทาน้ันใน Sk ถูกช้ีบอกสําหรับแตละการทําซ้ําวิธีคิด
สิ้นสุดลงเมื่อ z ถูกวงกลม เราพบวารูปแบบเสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึง z คือa, c, b, d, e, z มีความ
ยาวคือ 13 

ถัดไป ใชขอความอุปนัยที่จะแสดงวิธีคิดของ ที่ไดความยาวของเสนทางสั้นที่สุดระหวางสอง
จุด a และ z ใน undirected connected weighted graph จากการสมมติฐานโดยอางอิงจาก
หลักการดังตอไปน้ี:  การทําซ้ําที่ kth (i) คาของทุกจุด v ใน S คือ ความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุด
จากจุด a ไปยังจุดน้ี (ii) คาของทุกจุดใน s คือ ความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุดจากจุด a ไปจุดน้ี
เทาน้ัน (นอกจากจุดตัวเอง) จุด S 

เมื่อ k=0 กอนการทําซ้ําการดําเนินการใดๆ S = Ø, ดังน้ันความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุด
จาก a ถึงจุดที่มากกวาจุดอ่ืนคือ ∞ ดังน้ัน กรณีพ้ืนฐานถูกตอง 
สันนิษฐานวาอุปนัยสําหรับการทําซ้ําที่ kth ให v จุดที่เพ่ิมใน S ที่ (k+1) st เพ่ือวา v คือจุดใน S ที่
จบของการทําซ้ําที่ kth กับคาที่เล็กที่สุด 
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จากสมมติฐานเราจะเห็นวาจุดใน S กอนการทําซ้ําที่ (k+1)st ถูกกําหนดคาดวยความยาว         
ของเสนทางที่สั้นที่สุดจาก a อีกดวย v ถูกกําหนดคาดวยความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุดใหมันจาก a 
ถาสิ่งน้ีไมมีกรณี, ที่จบของการทําซ้ําที่ kth เปนเสนทางหน่ึงเสนทางของความยาวที่นอยกวา Lk (v) ที่
บรรจุจุดไมอยูใน S (เพราะวา Lk(v)คือความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุดจาก a ถึง v ที่อยูใน S เทาน้ัน
หลังจากการทําซ้ําที่ kth )ให u เปนจุดแรกที่ไมอยูใน S ในเสนทาง มีเสนทางกับความยาวนอยกวา 
Lk(V)จาก a ถึง u ที่อยูใน S เทาน้ัน สิ่งน้ีปฏิเสธตัวเลือกของ v ดังน้ัน (i) ถือวาจบการทําซ้ําที่ (k+1) 
st  

ให u ไมอยูใน S หลังจากการทําซ้ําที่ k+1 เสนทางสั้นที่สุดจาก a ถึง u ที่บรรจุคาของ S อัน
ใดอันหน่ึงบรรจุ v หรือไมบรรจุ ถามันไมบรรจุ v แลวใหสันนิษฐานวาความยาวของมันคือ Lk(u)        
ถามันบรรจุ v แลวใหมันสรางเสนทางจาก a ถึง v ของความยาวที่สั้นที่สุดที่เปนไปไดของ S ที่
มากกวา v เพราะถูกปฏิบัติตามดวย edge จาก v ถึง u ในกรณีน้ีความยาวของมันจะเปน Lk 
(v)+w(v, u) สิ่งน้ีแสดงวา ii ) น่ันถูกตอง เพราะวา L k +1(u)=  min{ Lk (u), Lk (v)+w( v,u )} 
ทฤษฎีบทที่1ถูกพิสูจนวา 

ทฤษฎีบทที่ 1 วิธีคิดของ ไดจสตรา (Dijkstra) หาความยาวของเสนทางที่สั้นที่สุดระหวางสอง
จุดใน connected simple undirected weighted graph สามารถคะเนความซับซอนของ
กระบวนการคํานวณวิธีคิดของ ไดจสตรา (Dijkstra) (ในแงของการเพ่ิมและการเปรียบเทียบ ) วิธีคิดใช
ไมไดกับทําซ้ําที่มากกวา  n - 1 เพราะวาหน่ึงจุดที่ถูกเพ่ิมขึ้นเพ่ือการทําซ้ําแตละอัน สามารถคะเน          
การคํานวณจํานวนมากมายที่ใชสําหรับทําซ้ําแตละอัน และ สามารถระบุจุดใน Sk  ตอมาใชการเพ่ิม
และการเปรียบเทียบที่จะปรับปรุงคาของจุดแตละอันใน Sk โดยคาตองไมมากกวา 2(n-1) มีทฤษฎีบท
ดังตอไปน้ี 

ทฤษฎีบทที่ 2 วิธีคิดของไดจสตรา  (Dijkstra) ใชการคํานวณ O (n2) (การเพ่ิมและการ
เปรียบเทียบ ) ที่จะคนหาความยาวของเสนทางที่ สั้นที่สุดระหวางสองจุดใน  connected simple 
undirected weighted graph ที่จุด n 

 
9. บลูทูธ (Bluetooth) [10]                                                                                               

บลูทูธ  (Bluetooth) คือระบบสื่อสารของอุปกรณอิเล็คโทรนิ คแบบสองทาง                    
ดวยคลื่นวิทยุระยะสั้น  (Short - Range Radio Links) โดยปราศจากการใชสาย เคเบ้ิล หรือ
สายสัญญาณเช่ือมตอ และไมจําเปนจะตองใชการเดินทางแบบเสนตรงเหมื อนกับอินฟราเรด ซึ่งถือวา
เพ่ิมความสะดวกมากกวาการเช่ือมตอแบบอินฟราเรดที่ใชในกา รเช่ือมตอระหวางโทรศัพทมือถือกับ
อุปกรณในโทรศัพทเคลื่อน  ที่รุนกอนๆ และในการวิจัย  ไมไดมุงเฉพาะการสงขอมูลเพียงอยางเดียว    
แตยังศึกษาถึงการสงขอมูลที่เปนเสียง เพ่ือใชสําหรับชุดหูฟง (Headset) บนโทรศัพทมือถือดวย 
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ภาพที ่19 ตัวอยางการสื่อสารของอุปกรณบลูทูธ (Bluetooth) 

 
9.1 การทํางานของ บลูทูธ (Bluetooth) 

จะใชสัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz. แตจะแยกยอยออกไปตามแตละประเทศ           
อยางในแถบยุโรปและอเมริกา จะใชชวง 2.400 ถึง 2.4835 GHz. แบงออกเปน 79 ชองสัญญาณ  
และจะใชชองสัญญาณที่แบงน้ี เพ่ือสงขอมูลสลับชองไปมา 1,600 ครั้งตอ 1 วินาที สวนที่ญี่ปุน         
จะใชความถี่ 2.402 ถึง 2.480 GHz. แบงออกเปน 23 ชอง ระยะทําการของ บลูทูธ (Bluetooth)          
จะอยูที่ 5-10 เมตร โดยมีระบบปองกันโดยใชการปอนรหัสกอนการเช่ือมตอ  และปองกันการดัก
สัญญาณระหวางสื่อสารความสามารถการสงถายขอมูลของ  บลูทูธ (Bluetooth) จะอยูที่ 1 Mbps 
โดยระบบจะสลับชองสัญญาณไปมา จะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใชในการติดตอเอง
อัตโนมัติโดยที่ไมจําเปนตองเรียงตามหมายเลขชอง  ทําใหการดักฟงหรือลักลอบขโมยขอมูลทําไดยาก
ขึ้น 

โดยหลักของบลูทูธจะถูกออกแบบมา เพ่ือใชกับอุปกรณที่มีขนาดเล็ก เน่ืองจากใชการ
ขนสงขอมูลในจํานวนที่ไมมาก อยางเชน ไฟลภาพ, เสียง, แอพพลิเคช่ันตางๆ และสามารถเคลื่อนยาย
ไดงาย ขอใหอยูในระยะที่กําหนดไวเทาน้ัน (ประมาณ 5-10 เมตร ) นอกจากน้ียังใชพลังงานตํ่า              
กินไฟนอย และสามารถใชงานไดนาน  

9.2 ประโยชนของ บลูทูธ (Bluetooth) ในโทรศัพทมือถือ กับ ชุดหูฟง (Smalltalk) 
ชุดหูฟง หรือสมอลลทอลค (Smalltalk) อุปกรณโทรศัพทมือถือที่ผูใชเกือบทุกคนตองมี

ใชกัน ในดานการใชงานบนเครื่องโทรศัพทมือถือ หากเปนชุดหูฟงแบบมีสาย ขอจํากัดจะอยูที่                
เราไมสามารถเคลื่อนตัวไปไหนไดไกลกวาที่สายจะยาวถึง แลวก็ตองคอยระวังสายไมใหไปเกี่ย วกับ
สิ่งของตางๆ บางทีอาจจะทําใหสายหลุดออกจากเครื่องดวย แตเมื่อนํา บลูทูธ (Bluetooth) มาแทนที่
การใชงาน จะเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในการใชมือทั้งสองขางทํางานอยางอ่ืนไปพรอม ๆ 
กันดวยทั้งในเวลาขับรถ ขณะออกกําลังกาย หรือ ขณะปฏิบัติกิจตาง ๆ ก็สามารถขยับตั วไปไหนได
อยางสะดวก 
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ภาพที ่20 ตัวอยางชุดหูฟงที่ใช บลูทูธ (Bluetooth) 

 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวของ  

Djunknic and Richtion [11] ไดเสนอเทคโนโลยีการระบุพอกัดตําแหนงทาทงของ
ภูมิศาสตร และระบบจีพีเอส โดยอธิบายถึงคุณสมบัติตางๆของวิธีการบอกพิกัดตําแหนงของแตละวิธี 
และหลักการทํางานของระบบจีพีเอสโดยสรุปงานไดกลาวถึงระบบจีพีเอาน้ันเปนทางเลื อกที่เหมาะสม
ที่สุดในการที่จะประยุกตใชกับงานบริการขาวสารโดยใชพิกัดตําแหนง (Lacation Based Service: 
LBS) 

Adusei et al [12] งานวิจัยน้ีไดเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคโนโลยีตางๆใน
การคนหาพิกัดของโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งมีปจจัยหลักในการวัดประสิทธิภ าพ คือความละเอียดถูกตอง 
ความนาเช่ือถือได ความสามรถในการหาตําแหนง เวลาที่ใช และการประยุกตเอาไปใชงานได จากการ
เปรียบเทียบเทคโนโลยีจีพีเอส และเอจีพีเอส พบวาการใชงานระบบน้ันใหความนาเช่ือถือ และการ
นําไปประยุกตใชงานไดดีกวา ในขณะที่ระบบเอจีเอสจะมีควา มสามารถในการหาตําแหนงได และ
เวลาไดดีกวา โดยความถูกตองน้ันอยูในระดับเดียวกัน 

GT&T [13] ไดเสนอการระบุตําแหนงของยานพาหนะโดยอัตโนมัติที่มีการใชงานจริงในเชิง
พานิชยในประเทศสิงคโปร ที่เรียกทางการคาวา GFleet โดยโครงสรางของระบบน้ันประกอบไปดวย
ศูนยควบคุม  ศูนยปฎิบัติการและอุปกรณที่ติดต้ังบนรถยนตโดยพนักงานประจําสถานีกลาง                    
จะปฎิบัติงานโดยใชโปรแกรมสพเร็จรูป และมีอุปกรณที่ติดต้ังบนรถยนต คือ เครื่องรับสัญญาณจีพี
เอส และโมเด็มจีพีเอส  
 



 

 

 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการออกแบบและการทดลองการพัฒนาระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตา ผูวิจัยไดทํา
การวิเคราะหและออกแบบของการพัฒนาระบบ  โดยไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน  5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 

1. ศึกษาความตองการจากผูใชงาน 
2. การทดสอบและใชงานอิคลิป (Eclipse) สําหรับแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) 
3. การออกแบบแอพพลิเคช่ันนําทาง 

4. การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตา 

5. แอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

       

1. ศึกษาความตองการจากผูใชงาน 
ในสวนน้ีจะเปนการศึกษาความตองการจากผูใชงาน คือผูพิการทางสายตาจํานวน 150 กลุม

ตัวอยาง ทั้งน้ีเพ่ือใชในการออกแบบระบบใหตรงความตองการของผูใชงาน และมีประสิทธิภาพ            
โดยไดสรุปผลความตองการในระบบนําทางจากแบบสอบถามที่ไดทําการแจกโดยมีประเด็นคําถาม
หลักๆดังน้ี 

- ระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาตองมีฟงกชันไมซับซอนใชงานไดงาย 
- ระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาตองมีฟงกชันการสั่งการดวยเสียงได 
- ระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาตองมีฟงกชันบอกสถานที่ดวยเสียงได           
- ระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาตองสามารถใช บนโทรศัพทที่มีระบบปฎิบัติการแอน -

ดรอยดไดทุกรุน 
- ระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตา ตองสามารถใชงานไดบนโทรศัพทเคลื่อนที่โดยจะตอง       

ไมมีอุปกรณตอพวง (Hard Ware) เพ่ืมเติมเน่ืองจากจะเปนภาระคาใชจาย และการใชงานที่ยุงยาก
มากขึ้น 

จากการศึกษาความตองการของผูพิการทางสายตาไดจึงไดขอสรุปขางตนเพ่ือใช                  
ในการออกแบบและพัฒนาระบบตอไปเพ่ือใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. การทดสอบและใชงาน อิคลิป (Eclipse) สําหรับแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) 

โปรแกรมที่เลื อกใชในการพัฒนาแอพพลิเ คช่ันคือ อิคลิป  (Eclipse) ซึ่งเปน โปรแกรมที่ใช
สําหรับพัฒนาภาษาจาวา (Java) ซึ่งโปรแกรมอิคลิป (Eclipse) เปนโปรแกรมหน่ึงที่ใชในการพัฒนา

แมขายประยุกต  (Application Server) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจาก อิคลิป 
(Eclipse) เปนซอฟตแวรที่เปดใชงานฟรี (Open Source) ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชโดยนักพัฒนาเองทําให
ความกาวหนาในการพัฒนาของอิคลิป (Eclipse) เปนไปอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว 
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อิคลิป (Eclipse) มีองคประกอบหลักที่เรียกวา อิคลิปแพลตฟอรม (Eclipse Platform)         
ซึ่งใหบริการพ้ืนฐานหลักสําหรับรวบรวมเครื่องมือต างๆ จากภายนอกใหสามารถเขามาทํางานรวมกัน
ในสภาพแวดลอมเดียวกัน  และมีองคประกอบที่เรียกวา Plug-in Development Environment 
(PDE) ซึ่งใชในการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวรมากขึ้น เครื่องมือภายนอกจะถูกพัฒนา  
ในรูปแบบที่เรียกวาอิคลิปปลั๊ก-อิน (Eclipse Plug-Ins) ดังน้ันหากตองการให อิคลิป(Eclipse) ทํางาน
ใดเพ่ิมเติม  ก็เพียงแตพัฒนาปลั๊ก -อิน (Plug-in)  สําหรับงานน้ันขึ้นมา และนําปลั๊ก  – อิน (Plug-in) 
น้ันมาติดต้ังเพ่ิมเติมใหกับ อิคลิป(Eclipse) ที่มีอยูเทาน้ันอิคลิปปลั๊ก-อิน (Eclipse Plug -Ins) ที่มี        
มาพรอมกับอิคลิป (Eclipse) เมื่อเราดาวนโหลด (Download) มาครั้งแรกก็คือองคประกอบที่เรียกวา
ชุดของเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา (Java Development – Toolkit - :JDT)         
ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขียนและแกไขขอผิดพลาด (Debug) โปรแกรมภาษาจาวา (Java) และเพ่ือให
สามารถใชงานไดตรงตามเปาหมายจึงใช แอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) ยอมาจาก Android - 
Software Development Kit  เปนปลั๊ก-อิน (Plug-in) ของอิคลิป (Eclipse) ที่ทําใหอิคลิป 
(Eclipse) สามารถเขียนภาษาจาวา (java) ที่ใชพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด (Android) ได 

2.1 ขั้นตอนการติดต้ัง 
กอนที่จะเริ่มใชงาน กับอิคลิป (Eclipse) จะตองมีตัวโปรแกรม กับอิคลิป (Eclipse)         

โดยสามารถ ดาวนโหลด  (Download) ตัวโปรแกรม อิคลิป  (Eclipse) ไดที่
http://www.eclipse.org/downloads/โดยอิคลิป (Eclipse) มีหลายรุน (Version) สามารถเลือก
ดาวนโหลด  (Download) ไดตามความเหมาะสมขอ งโปรแกรมที่จะพัฒนา ขนาดของแตละ รุน 
(Version) จะมีขนาดของไฟล (File) แตกตางกันไป 

2.1.1 การดาวนโหลดและติดต้ังแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) 
ในสวนของแอนดรอยดเอสดีเค  (Android SDK) สามารถดาวนโหลด  

(Download) ไดที่ http://developer.android.com/sdk/index.html จากน้ันทําการเลือกตาม 
แพลตฟอรม (Platform) ที่ผูพัฒนาน้ันใชอยูถาวินโดว (Windows) ก็ทําการดาวนโหลด (Download) 
ตัวที่แนะนํา (Recommend) ดังภาพที่ 21 

http://developer.android.com/sdk/index.html�


31 

 

 

 
ภาพที่ 21 ดาวนโหลดแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK Download) 

 
ถาเปนแมคแพลตฟอรม (Mac Platform) จะไดไฟลบีบอัด (Zip File) มาแลวใหทําการแตกไฟลไว
ออกมาแลวไวในตําแหนงที่อยูของไฟล  (Directory) เปนที่เขาถึงไดงาย เชน เอกสาร (Document)   
ถาเปนวินโดวแพลตฟอรม  (Windows Platform) ก็จะไดไฟลที่เปน .exe ก็ทําการติด ต้ังไวในที่  
เขาถึง ไดงายเชนเดียวกัน  

2.1.2 ขั้นตอนติดต้ังเอดีทีปลั๊กอิน (ADT Plug-In) 
ทําโดยการเปดโปรแกรมอิคลิป (Eclipse) ขึ้นมาแลวใหทําการเลือกเมนู (Menu) 

Help --> Install New Software จะทําใหไดหนาตางใหมแลวใหกดที่ Add ทางดานขวา แลวจะมี
ขึ้น Dialog ของการเพ่ิม Add Repository ขึ้นมาดังภาพที่ 22 
 

 
ภาพที ่22 Add Repository 
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ทําการใสการต้ังคาดังน้ีคือ Name: ADT Plug - in, Location:  https://dl-
ssl.google.com/android/eclipse/ แลวกดปุม OK แลวรอจนกวาการคนหาน้ันจะขึ้น           
Developer Tools ขึ้นมากอนแลวจึงทําการเลือกถูกขางหนา Developer Tools แลวกด Next     
ดังภาพที่ 23 

 

 
ภาพที ่23 การคนหา Developer Tools 

 
จากน้ันจะมีการแจงวาจะลงอะไรใหเราบางใหกด Next อีกครั้งแลวการติดต้ัง               

จะใหยืนยันเกี่ยวกับขอตกลง ใหเลือกที่ ตกลง (I accept) แลวน้ันกดเสร็จสิ้น (Finish) จากน้ันจะมี       
การโหลดตัว เอดีทีปลั๊กอิน  (ADT Plug-In) เขามาใหรอไปเรื่อยๆ จนเสร็จ แลวจึงทํา                           
การ Restart Eclipse 

2.1.3 การเพ่ิมแพลตฟอรม และคอมโพเนนท (Adding Platforms and Other - 
Components) 

ทําการเลือก เมนู  (Menu) ที่มีหนาตาง การจัดการแอนดรอยด เอสดีเค                
(Android SDK Manager) ซึ่งในอิคลิปสําหรับแมค (Eclipse for Mac) จะอยูในวินโดว (Window) 
จะไดหนาตางการจัดการแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK Manager) ดังภาพที่ 24  
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ภาพที่ 24 หนาตางการจัดการแอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK Manager) 

 
ทําการเลือกวาเราจะลงเวอรชันอะไรบาง  ทั้งน้ีควรที่จะเลือกเว อรชันเดียวกัน          

กับเครื่องโทรศัพท แลวกดปุม Install packge รอจนกวาโปรแกรมก็ทําการดาวนโหลด (Download) 
และติดต้ัง (Install) เสร็จสิ้น  

2.1.4 การต้ังคาเอดีทีปลั๊กอิน (Configuring the ADT Plug-in) 
เมื่อเขาโปรแกรม อิคลิป (Eclipse) อีกครั้งให เลือกเมนู  Window --> 

Preferences สําหรับวินโดวแพลตฟอรม (Windows Platform) หรือ Eclipse --> Preferences 
สําหรับระบบปฎิบัติการแมค แพลตฟอรม (Mac OS Platform) แลวใหเลือกที่ Android จะได             
ดังภาพที่ 25 
 

 
ภาพที่ 25 การต้ังคาเอดีทีปลั๊กอิน (Configuring the ADT Plug-in) 
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ในชอง SDK Location น้ันใหกดที่ Browse แลวใหเลือก Folder ที่ทําการติดต้ัง 
แอนดรอยดเอสดีเค (Android SDK) ไว (หัวขอที่ 2.1.1 การดาวนโหลดและติดต้ังแอนดรอยดเอสดี - 
เค) จากน้ันกดปุม Apply แลวปุม OK  

2.1.5 การต้ังคาโทรศัพทจําลองบนแอนดรอยด (Android Emulator) 
เน่ืองจากผูพัฒนาบาง ทานอาจจะไมมีเครื่องโทรศัพท แอนดรอยด  (Android)   

จริงทดสอบดังน้ันจึงตองทําการติดต้ังตัวจําลอง โทรศัพทจําลองบนแอนดรอยด  (Android Phone)   
เพ่ือจะทดสอบแอพพลิเคช่ันที่เขียนขึ้นมา ในโปรแกรมอิคลิป (Eclipse) เลือก Window --> AVD 
Manager แลวใหกดที่ปุม New จะไดหนาตาง Create New AVD ดังภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 26 หนาตาง Create New AVD 

 
ในเฉพาะวิมนโดวแพลตฟอรม (Windows Platform) ใหเลือกชอง Built-in เปน 

HVGA ดวย สําหรับผูพัฒนาบางคนที่จะทดสอบอะไรพิเศษเพ่ิมเติมสามารถที่จะ Custom Emulator 
ตามที่ตองการได ในสวนของ Hardware ผูพัฒนาสามารถกด New เพ่ือเพ่ิม เน้ือที่ของแรม     
(Device Ram Size) หรืออ่ืนๆ ได จากน้ันคลิกที่ Create AVD ถือวาเปนการเสร็จสิ้น     

ถาผูพัฒนาตองการทดสอบหลายเวอรชันก็ตอง สราง AVD ไวหลายๆ ตัวอยาง           
ที่บอกว า เขียนแอพพลิเคช่ันเวอรชันไหน ก็ตองใชโทรศัพทเวอรชันน้ันในเชิงของ                              
AVD (Android Virtual Device) ก็เชนกัน 

2.1.6 สวนประกอบของอิคลิป (Eclipse) ที่จําเปนตอแอพพลิเคช่ัน                                               
สวนประกอบหลักของ อิคลิป (Eclipse) ที่จําเปนตอการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน           

นําทางผูพิการทางสายตาน้ันจะมีสวนตางๆ ดังน้ี 
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2.1.6.1 แพ็คเกจเอ็กซโพลเลอร (Package Explorer)  
แพ็คเกจเอ็กซโพลเลอร (Package Explorer) จะแสดงรายการ พ้ืนที่          

การทํางาน (Workspace) ตางๆของโปรเจคที่สรางขึ้นที่ทําในตัวโปรแกรม  อิคลิป (Eclipse) ซึ่งจะมี
สวนประกอบหลักตามหมายเลขดังรูปภาพที่ 27 คือ 

- หมายเลข 1 บอกถึง รุน (version) ของ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
(Android - Operation System) 

- หมายเลข 2 SCR (Source code) เปนสวนของซอสโคดที่เราสรางขึ้น
และเขียนขึ้นเปนไฟล  .java ซึ่งจะเห็นช่ือคลาส  (Class) แอตทริบิวส (Attribute) และเมธอด 
(Methods) 

- หมายเลข 3 GEN (Generated Java Files) เปนสวนที่ถูกสรางขึ้นโดย
อัตโนมัติ เชน ไฟล R.java ซึ่งภายในประกอบดวย text และ UI Element โดยถูกนําเขามาในโปร
เจคผาน   แอนดรอยดปลั๊กอิน (Android Plug-in) ซึ่งไฟลน้ีจะเปนเหมือนพอยดเตอร (Pointer)        
ไปยัง drawable, layout, values directories 

- หมายเลข 4 ไฟล.apk ซึ่งใชในการติดต้ังลงบนโทรศัพทเคลื่อนที่  ใชใน
การติดต้ังแอพพลิเคช่ันลงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

- หมายเลข 5 ใชในเก็บไฟล (File) รูปภาพที่ใชในแอพพลิเคช่ัน 
- หมายเลข 6 ใชในการออกแบบสวนติดตอผูใชงาน (Graphic User 

Interface)   ของแอพพลิเคช่ัน 
- หมายเลข 7 จัดการคาตางๆ ที่นําไปใชในแอพพลิเคช่ัน ทั้งน้ี ก็ยัง

สามารถสราง ไดเรกทอรี (Directory) ตาง ๆ ขึ้นเองเพ่ือเก็บขอมูลอ่ืนๆ ที่จะใชในแอพพลิเคช่ันได 
- หมายเลข 8 เปนโครงสรางของเอกซเอ็มแอล (XML) ไฟล ซึ่ง ในเอกซ

เอ็มแอล (XML) น้ันจะเปนการกําหนดคุณสมบัติและการต้ังคาตางๆ ของ แอพพลิเคช่ันเชน ช่ือของ
แอพพลิเคช่ันเวอรชันของโคดการกําหนดสิทธ์ิ ตาง ๆ ในการเขาถึงของแอพพลิเคช่ันและอ่ืนๆดังภาพ
ที่ 27 
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ภาพที่ 27 แพ็คเกจเอ็กซโพลเลอร (Package Explorer)  
 
2.1.6.2 DDMS (Dalvik Debug Monitor Server) 

ในการรันแอพพลิเคช่ันบนอิมูเลเตอร (Emulator) ที่สรางขึ้นมาแลวน้ัน 
นักพัฒนา จะตองสงคาพิกัดจีพีเ อสที่แตกตางกันใหแอพพลิเคช่ัน เพ่ือตรวจสอบวาแอพพลิเคช่ัน
สามารถแสดงคาพิกัดจีพีเอสไดถูกตองหรือไม    

ในสวนน้ีน้ันใชใ นการจําลองการ รับคาพิกัดจีพีเอส เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงพิกัดจีพีเอส โดยเลือกที่เมนู Window => Open Perspective 
แลวเลือกที่ DDMS ดังภาพที่ 28 

   

 
ภาพที ่28 หนาตาง Open Perspective   
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จากน้ันเลือกที่อีมูเลเตอรคอนโทรล (Emulator Control) แลวทําการ           
ใสคาพิกัดจีพีเอสที่จําลองลงไปก็จะทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงพิกัดจีพีเอส         
ไดดังภาพที่ 29 

 

 
ภาพที่ 29 อีมูเลเตอรคอนโทรล (Emulator Control) 

 
3. การออกแบบแอพพลิเคชั่นนําทาง 

ในสวนน้ีน้ันเหมาะสําหรับ ใชในผูที่มีสายตาปกติ  ซึ่งจะมีองค ประกอบตางๆ ที่ชวยเพ่ิม              
ความสะดวกใหกับผูใช การดูสถานที่ที่อ ยูปจจุบัน การดูสภาพการจราจร การเปลี่ยนรูปแบบแผนที่     
การนําทาง และเมนูตางๆ  ซึ่งจะมีการอธิบายโดยละเอียดถึงหลักการทํางานดังน้ี 

3.1 การเรียกใชงานขอมูลแผนที่ของกูเกิล (Google Map)                                                                      
ในการออกแบบแอพพลิเคช่ันจะแบงกลุมของชุดคําสั่งออกเปน 2 สวนเพ่ือใหงายตอการ

แกไขและใชพัฒนาตอ โดยแตละสวนแบงออกเปน 
สวนที่ 1 Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอและควบคุ มการทํางานของ

โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android)  
- com.google.android.maps.MapActivity ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในก าร

เรียกใชงานแผนที่ของกูเกิล (Google Map)        
- com.google.android.maps.MapController ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันใน

การควบคุมการทํางานของแผนที่ เชน การซูม (Zoom) และเลื่อนแผนที่    
- android.provider.Settings ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในการต้ังคา เครือขาย 

(Network) ตางๆสวนที่ 2 เซ็นเซอร (Sensors) เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอ  และควบคุม
เซนเซอร  (Sensors) ชนิดตางๆ ที่ใชงานในโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ กูเกิลแอนดรอยด  
(Google Android) 

-  android.location.LocationListener ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในติดตอ             
และควบคุมการรับสัญญาณจีพีเอส (GPS) ดังภาพที่ 30 
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ภาพที่ 30 การทํางานของขอมูลแผนที่ของกูเกิลบนโทรศัพทเคลื่อนที ่(Google Maps for Mobile) 

  
3.1.1 ขั้นตอนการขอ Google Map API Key 

เอพีไอ (API) ยอมาจาก Application Programing Inteface คือการที่ผูใช 
(Client) สามารถเรียกใชขอมูล (Data) ความสามารถ (Method) ของอีกโปรแกรมหน่ึง หรือเว็บหน่ึง 
ผานทางชองทางใดชองทางหน่ึง ที่ผูใหบริการ  (Service Provider) ไดกําหนดไว แครูวาจะเรียกดู
ขอมูลหรือเรียก ใชบริการน้ันอยางไรสรางการเช่ือมตออยางไร สงขอมูลอะไรใหบาง และจะไดผลลัพธ
ออกมาอยางไรเทาน้ัน 

สรุปคําวา Google Maps API น้ันเปนบริการของกูเกิล (Google) อีกรูปแบบ
หน่ึงที่เราสามารถนําขอมูลของแผนที่ของกูเกิล (Google Map) ที่ทางกูเกิล (Google) เขาใหบริการ          
โดยสวนมากจะนํามาใชกับเว็บไซตของ บริษัทฯหรือเว็บไซตหางรานตางๆ เพ่ือเปนอีกชองทางที่ให
ลูกคารูวาบริษัทฯหรือหางรานน้ันอยูที่ใดของประเทศ 

การขอ Google Maps API Key เพ่ือนํา key มาใชบนแอพพลิเคช่ันของเรา                
เพ่ือสามารถเรียกใชแผนที่บนแอพพลิเคช่ันของเรา กอนอ่ืนเราตองหาไฟล debug.keystore                  
เพ่ือจะนํา Certificate Fingerprint MD5 ออกมาดังภาพที่ 31 
    

 
ภาพที่ 31 ตัวอยาง directory ของ debug.keystore 

                  



39 

 

 

สําหรับวินโดว (Window) มักจะอยูที่ c:/Users/user ที่คุณใชอยู /.android 
เปด cmd พิมพ: cd C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21\bin จากน้ันพิมพ : keytool - list - 
alias androiddebugkey - keystore "C:\Users\Mycomsci.com\.android\debug.keystore"-
storepass android - keypass android  ก็จะทําใหได  Certificate Fingerprint MD5 ออกมา   
ดังภาพที่ 32 

 

 
ภาพที่ 32 ตัวอยาง Certificate Fingerprint MD5   

                  
เมื่อได MD5แลวไปยังเว็บhttps://developers.google.com/android/maps-

api-signup?hl=th ดังภาพที่ 33 และภาพที ่34 
 

 
ภาพที่ 33 ตัวอยางการสราง API Key 

 



40 

 

 

 
ภาพที่ 34 ตัวอยาง API Key เพ่ือในการพัฒนาแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) 

 
3.1.2 ขั้นตอนการขอ Google Map API Key 

API ยอมาจาก Application Programming Interface คือการที่ผูใช (Client) 
สามารถเรียกใชขอมูล (Data) ความสามารถ (Method) ของอีกโปรแกรมหน่ึง  (หรือเว็บหน่ึง )               
ผานทางชองทางใดชองทางหน่ึง ที่ผูให บริการ (Service provider) ไดกําหนดไว แครูวาจะเรียกดู
ขอมูลหรือเรียกใชบริการน้ันอยางไรสรางการเช่ือมตออ ยางไร สงขอมูลอะไรใหบาง และจะไดผลลัพธ
ออกมาอยางไรเทาน้ัน 

3.1.3 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน  
เพ่ิมซอสโคด (Source Code) เขาไปในไฟล AndroidManifest.xml เพ่ือระบุวา

ใชที่จัดเก็บแผนที่ (Maps Library) จากกูเกิ้ล (Google) 
  

 
 
และซอสโคด  (Source Code) เขาไปที่เพ่ื อระบุวาแอพพลิเคช่ันน้ีตองใช 

อินเตอรเน็ต (Internet) ในการใชงานดวยเน่ืองจากตองดึงขอมูลแผนที่จากกูเกิล (Google Map) 
 

 
 

เพ่ิมซอสโคด (Source Code) เขาไปในไฟล main.xml เพ่ือออกแบบสวนติดตอ
ผูใชงาน (User Interface File) ของแอพพลิเคช่ันแลวทําการใส  Google API Key  เขาไปตรง   
android:apiKey 
 

<uses-permission android: name = “android.permission.INTERNET” /> 

<uses-library android: name = “com.google.android.maps” /> 
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เพ่ิมซอสโคด (Source Code) เขาไปในไฟล .java เพ่ือออกแบบการทํางานของ 
แอพพลิเคช่ั ที่ใชในการแสดงภาพแผนที่  (mapView ) ซึ่งจะทําใหไดหนาตา แอพพลิเคช่ันดังใน                
ภาพที ่35 

 

 
 

/** Called when the  activity is first created. */ 
LinearLayout linearLayout; 
MapView mapView; 
@ Override 
Public void onCreate (Bundle savedInstancestate) { 

super.onCreate (savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.main); 
mapView = (MapView)findViewById(R.id.mapView); 
mapView.setBuiltInZoomControls(true); 
} 
 

 
 
 
 

<?xml version = “1.0” encoding = “utf-8”? /> 
<RelativeLayout 
 xmlns : android = http://schemas.android.com/apk/res/android” 
 android : Layout_width = “fill_parent” 
 android : Layout_heigh = “fill_parent” 

android : orientation = “vertical”> 
<com.google.android.maps.mapView 

android : id = “@+id/mapView” 
android : layout_width = “fill_parent” 
android : layout_height = “fill_parent” 
android : clickable = “true” 
android : apiKey = “”> 

</com.google.android.maps.MapView> 
</RelativeLayout>  
 
 
 
 

http://schemas.android.com/apk/res/android�
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ภาพที่ 35 ตัวอยางแผนที่กูเกิลบนแอนดรอยด (Google Map on Android) 

 
3.1.4 แผนภาพการเรียกใชงานขอมูลแผนที่ของกูเกิล (Google Map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 36 แผนภาพการเรียกใชงานขอมูลแผนที่ของกูเกิล (Google Map) 
 
 

เริ่มตน 

นํา MD 5 ออกมาใชงาน 

สมัครรับคีย 
Android Maps API 

เรียกใชไลบรารี่ Google Map 
(com.google.andriol.maps) 

ดึง Google Map มาใชงาน       
ในแอพพลิเคชัน 

 

จบการทํางาน 
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3.2 การติดตามดวยจีพีเอส (GPS Tracking) 
ในการออกแบบแอพพลิเคช่ันจะแบงกลุมของชุดคําสั่งออกเปน 2 สวน เพ่ือใหงายตอ         

การแกไขและใชพัฒนาตอ โดยแตละสวนแบงออกเปน 
สวนที่ 1 Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอและควบคุมการทํางานของ

โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Google Android       
- com.google.android.maps.MapActivity ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในการ

เรียกใชงานแผนที่ของ Google         
- com.google.android.maps.Overlay ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในการใส

รูปภาพโดยใชตําแหนงพิกัดจีพีเอสลงบนแผนที่   
สวนที่ 2 เซ็นเซอร (Sensors) เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอ  และควบคุม

เซนเซอร ชนิดตางๆ ที่ใชงานในโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ กูเกิลแอนดรอยด  (Google - 
Android)  

- android.location.LocationListener ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในติดตอ            
การรับสัญญาณจีพีเอส         

- android.location.LocationManager ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในควบคุม
การรับสัญญาณจีพีเอสดังภาพที่ 37 

 

 
ภาพที่ 37 หลักการทํางานของตําแหนงพิกัดจีพีเอสในแผนที่ 

 
3.2.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 

ในสวนแรกคือการกําหนดตัวแปรสําคัญใหกับแอพพลิเคช่ันเพ่ือใชสําหรับติดตอ
และควบคุมการทํางานของการรับสัญญาณพิกัดจีพีเอส (GPS) 
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แลวทําการกําหนด แอตทริบิวต  (Attribute) เพ่ือใชในการเก็บคาของพิกัด        
ของตําแหนงที่ถูกเก็บในตัวแปรที่เรียกวา ละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude)  
 

 
           

จากน้ันสรางคลาส  MyLocationListener () ที่ใชในการดึงคาขอมูลสัญญาณ           
จีพีเอส (GPS) โดยมีฟงกช่ันon LocationChanged()ที่ใชดึงคาขอมูลสัญญาณจีพีเอสโดยใชคําสั่ง
loc.getLatitude() และ loc.getLongitude แลวเก็บคาไวใน แอททริบิวต (Attribute) แลวมีฟงกช่ัน 
onProviderDisabled() และ onProviderEnabled() ไวตรวจสอบการทํางานของการเปด  – ปด
อุปกรณรับสัญญาณจีพีเอส (GPS)  

 

public double lat; // Latitude 
public double Ing; // Longitude 

locMgr = (LocationManager)getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) ; 
locLstnr = new MyLocationListener(); 
locMgr.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 0, 0, locLstnr); 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://guru.google.co.th/guru/thread%3Ftid%3D45e40467d421ec16&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8cTJVIqfMeXZmAXMrYHIAw&ved=0CDYQFjAG&usg=AFQjCNHSt5QYqQn5clejvxjRaUsuwJCyyQ�
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จากน้ันสรางคลาส (Class) MyMapOverlays() ใชการใสรูปภาพโดยใชตําแหนง
พิกัดจีพีเอส  (GPS) ลงบนแผนที่ เพ่ือจะไดทราบวาอยูสวนไหนข องแผนที่ซึ่งจะ ทําใหไดหนาตา
แอพพลิเคช่ันดังภาพที ่38 
 

public class MyLocationlistener implements LocationListener 
{ 

@ Override 
Public void onLocationChanged (Location loc) 
{ 
loc.getLatitude(); // get parameter Latitude 
loc.getLongitude(); // get parameter longitude 
String coordinates [ ] = { “”+loc.getLatitude(), “”+loc.getLongitude()} ; 
Lat = Double.parseDouble(coordinates[0]); 
Lng =  Double.parseDouble(coordinates[1]); 

GeoPoint p = new GeoPoint((int) (lat * 1E6), (int) (lng * 1E6)); // draw marker 
location 
} 
@Override 
Public void onProviderDisabled (String provider) 
} 

// Check GPS Provider Disabled 
{ 
@Override 
Public void onProviderEnabled (String provider) 
{ 

// Check GPS Provider Enabled 
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ภาพที่ 38 ตัวอยางการกําหนดตําแหนงสถานที่บนแผนที่กูเกิล (Google Map Location Marker) 

   
 
 
 

Class MyMapOverlays extends com.google.android.maps.Overlay 
{ 

GeoPoint location = null; 
Public MyMapOverlays (GeoPoint location) 
{ 
Super (); 
This.location = location; 
} 

@Override 
Public void draw (Canvas canvas, MapView mapView, Boolean shadow) 

{ 
Super.draw(canvas, mapView, shadow); 
// translate the screen pixels 
//add  the image on the map 
} 

} 
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3.2.2 แผนภาพการทํางานระบบติดตามดวยจีพีเอส (GPS Tracking) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 39 แผนภาพการทํางานระบบติดตามดวยจีพีเอส (GPS Tracking) 
 

3.3 สภาพการจราจรบนทองถนนในแผนที ่
ในแอพพลิเคช่ันน้ีสามารถที่จะดูสภาพการจราจรบนทองถนนได โดยไปดึงขอมูล           

สภาพการจราจรมาจาก บริการ  (Service) ของทาง กูเกิล  (Google) ที่มีการเก็บขอมูลไว                    
เปนแบบเรียลไทม  (Real Time) ซึ่งจะแบงสภาพการจราจรบนทองถนนออกเปนสามสวน             
โดยจะแสดงสภาพการจราจรออกเปนเสนสีตามทองถนน  คือ การจราจรติดขัดมาก การจราจรติดขัด
ปานกลาง และการจราจรคลองตัวซึ่งจะมีสีแสดงบนทองถนน  คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว
ตามลําดับ   

ในการออกแบบแอ พพลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง  เพ่ือใหงายตอการแกไข               
และใชพัฒนาตอ  โดยมี Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอ  และควบคุมการทํางาน              
ของโทรศัพท เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android Operation System)  

- com.google.android.maps.MapActivity ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันใน           
การเรียกใชงานแผนที่ของกูเกิล (Google Map)       

ไมจริง 

เริ่มตน 

ดึง Google Map มาใชในแอพพลิเคช่ันผาน Server 

เปดรับสัญญาณจีพีเอส 

แจงเตือนใหเปดผาน
ขอความและเสียง 

เรียกใช MyLocaltionListener Class 

จริง 

ดึงคาพิกัดจีพีเอสมาเก็บไวในตัวแปร 

เรียก MyMapOverLays Class 

ใสรูปภาพเพ่ือทํา GPS Tracking       
ลง Google Map 

จบการทํางาน 
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- com.google.android.maps.Overlay ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกชันในกา รใส
รูปภาพโดยใชตําแหนงพิกัดจีพีเอสลงบนแผนที่   

3.3.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
ในสวนน้ีคือฟงกชันการทํางานของการแสดงสภาพการจราจรบนทองถนนลงใน 

แผนที่กูเกิล (Google Map) โดยจะมีการทํางานเมื่อทําการสัมผัสหนาจอที่เปน ปุมดูการจราจร  
(Button Traffic) วาจะใหแสดงหรือไม 
 

   
   

จากน้ันก็ทําการแสดงสภาพการจราจรดวยสีเสน  โดยจะแสดงสภาพการจราจร
ออกเปนเสนสีตามท องถนน  คือ การจราจรติดขัดมาก  การจราจรติดขัดปานกลาง และการจราจร
คลองตัว  ซึ่งจะมีสีแสดงบนทองถนนคือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียวตามลําดั บ ลงไปในแผนที่ กูเกิล 
(Google Map) จะทําใหไดการทํางานดังภาพที่ 40 

 

 
ภาพที่ 40 ตัวอยางสภาพการจราจรบนแผนที่กูเกิล (Google Map Traffic Marker) 

           
 
 
 

Public void  toggleTraffic() { 
If (mapView.isTraffic()) 

     mapView.setTraffic(flase); // Disable traffic on map 
else 

mapView.setTraffic(true); // Enabled traffic on map 
mapView.invalidate(); 
} 



49 

 

 

3.3.2 แผนภาพการทํางานสภาพการจราจรบนทองถนนบนแผนที่กูเกิล (Google Map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41 แผนภาพการทํางานสภาพการจราจรบนทองถนนบนแผนที ่
 

3.2.3 การเปลี่ยนรูปแบบแผนที ่
การเปลี่ยนรูปแบบแผนที่น้ันทําเพ่ือการเปลี่ยนโหมดรูปแบบแผนที่จากโหมด           

แผนที่ (Map) เปนโหมดดาวเทียม (Satellite) ซึ่งจะทําใหไดมุมมองที่ตางกันในดานสภาพแวดลอม  
ในการออกแบบแอพพลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง เพ่ือใหงายตอการแกไขและ  

ใชพัฒนาตอ  โดยมี Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอและควบคุมการทํางานของ
โทรศัพท เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android Operation System)   

- com.google.android.maps.MapActivity ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ัน
ในการเรียกใชงานแผนที่กูเกิล (Google Map) 

3.2.3.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
ในสวนน้ีคือฟงกช่ันการทํางานของการเปลี่ยนโหมดรูปแบบแผนที่ กูเกิล 

(Google Map) โดยจะมีการทํางานเมื่อทําการสัมผัสหนาจอที่เปน การรับสัญญาณด าวเทียม   
(Spinner Satellite) วาจะใหแสดงโหมดอะไรตามความตองการของผูใช  ซึ่งจะทําใหไดหนาตา
แอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 42 
 

เริ่มตน 

ดึง Google Map มาใชในแอพพลิเคชัน ผาน Server 

ดึงขอมูลสภาพการจราจรบนทองถนนจาก Google 
Service (setTraffic (true)) 

วาดสีเสนการจราจร 

จบการทํางาน 
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ภาพที ่42 การเปลี่ยนรูปแบบโหมดแผนที่จากโหมดแผนที ่(ซาย) เปนโหมดดาวเทียม (ขวา) 

 

3.2.4 การนําทาง (Navigation) 
ในสวนของการนําทางน้ีมีคุณส มบัติที่จะสามารถนําทางไปไดในทุก ๆ สถานที่    

โดยการ คนหาสถานที่ปลายทางลงไปไมวาจะเปนภาษาไทยหรืออังกฤษก็ตาม แลวจะมีคาการตอบ
กลับเปนคาพิกัดจีพีเอส โดยอางอิงขอมูลจาก Google Location-based Service ที่ใหบริการการ
คนหาตําแหนงพิกัดจีพีเอสผานสถานที่  ซึ่งไดอาศัยไลบรารีในการเขาถึงขอมูล น้ันๆ เมื่อไดรับคาพิกัด           
จีพีเอสแลวจึงทําการคนหาเสนทาง (Route Path) โดยใชหลักการในการหาเสนทางที่ใกลที่สุดในการ 
ที่จะเดินทางจากตนทางไปปลายทาง  (Shorted Path) เพ่ือลดระยะทางและเวลาที่ใชในการเดินทาง 
ใหมากที่สุดดังภาพที่ 43 
 

public void toggleSatellite() { 
if (mapView.isSatellite)) 
mapView.setSatellite (false); // Change to Map Mode 
else  
mapView.setSatellite(true); // Change to Satellite Mode 
mapView.invalidate(); 
} 
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ภาพที่ 43 หลักการทํางานของการดึงขอมูลผาน Google Location-based Service 

 
3.2.4.1 การคนหาสถานที่ (Location Finder) 

ในการออกแบบแอพ พลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง เพ่ือใหงายตอการ
แกไขและใชพัฒนาตอ  โดยมีเซ็นเซอร (Sensors) เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอขอมูล           
และควบคุมเซนเซอรชนิดตางๆ  ที่ใชงานในโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ กูเกิลแอนดรอยด              
(Google Android Operation System)   

- android.location.Geocoder ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับส รางฟงกช่ันใน
การหาตําแหนงพิกัดจีพีเอสผานการคนหาช่ือสถานที่       

- android.location.Address ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการ
หาตําแหนงพิกัดจีพีเอสผานการคนหาช่ือบานเลขที่ของสถานที่สําคัญ      

- android.location.LocationListener ชุดคําสั่งน้ีใชสํา หรับสราง
ฟงกช่ันในติดตอการรับสัญญาณจีพีเอส 

- android.content.Intent ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการ
เรียกหนาการแสดงผลอ่ืนที่อยูในแอพพลิเคช่ัน 

3.2.4.1.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
   ในขั้นตอนแรกคือการเรียกใชงานหนาแอพพลิเคช่ันในกา รที่

จะหาพิกัดจีพีเอสจากสถานที่ซึ่งจะใชชุดคําสั่งดังน้ีเพ่ือใหแยกการทํางานจากหนาแอพพลิเคช่ันเดิม 
 

 
     
ซึ่งเมื่อทําการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันในการหาพิ กัดจีพีเอสจากสถาน ที่มาแลวน้ัน  ก็จะใชไลบรารี่  
android.location.Geocoder และ android.location.Address ในการที่จะ ตรวจสอบและดึงคา
พิกัดจีพีเอสมา เพ่ือใชเปนพิกัดปล ายทางที่ผูใชตองการใหนําทางไป  โดยเก็บคาพิกัดจีพี เอสที่ไดจาก
สถานที่ไวในตัวแปล Dest lat และ Dest_lng ซึ่งมีเง่ือนไขการตรวจสอบเพ่ือปองกันแอพพลิเคช่ัน
เกิดขอผิดพลาดเอาไวแลวเมื่อมีการหาคาพิกัดจีพีเอสจากสถานที่น้ันๆ ไดจึงจะสามารถทํางาน 
 

startActivity (new Intent(LocationAndTraffic.this,LocationFinder.class)); 
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สวนพิกัดจีพีเอสตนทางน้ันจะรับคาจากพิกัดจีพีเอสตําแหนงปจจุบันที่ไดจากอุปกรณรับสัญญาณ           
จีพีเอสโดยตรงในโทรศัพทเคลื่อนที่  โดยเก็บคาพิกัดจีพีเอสที่ไดจากอุปกรณรั บสัญญาณจีพีเอสไว          
ในตัวแปล Src lat และ Src_lng ที่อยูในคลาส MyLocationListener ซึ่งอธิบายไวแลวในหัวขอที่ 
3.2 ซึ่งจะทําใหไดหนาตาแอพพลิเคช่ันดังในภาพที ่44 
 
     

// Set up the button for “Location Finder” 
Button geoBtn = (Button) findViewById(R.id.geocodeBtn); 
Geocoder = new Geocoder (this); 
geoBtn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

@Override 
Public void onClick(View v) { 
try { 
EditText locale = (EditText) findViewById(R.id.Location); 
 //pull data form EditText 
String locationName = locale.getText().toString(); 
List<Address> addressList = geocoder.getFromLocationName( 
locationName, 5);  
// check Latitude and Longitude from Address and location 
If (adressList ! = null && addressList.size() > 0) { 
Dest_lat = addressList.get(0).getLatitude();  
//get Latitude from Address and location 
} 
} catch (Exception e) { 
} 
} 

}); 
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ภาพที่ 44 การหาคาพิกัดจีพีเอสผานสถานที่ 

 
จากน้ันก็จะทําการสงคาในตัวแปลที่เก็ บพิกัดจีพีเอสตนทางและปลายทาง และ API Key ซึ่งอธิบาย   
ไวในหัวขอที่ 3.1 ไปในอีกหนาแอพพลิเคช่ันที่ใชในการการคนหาเสนทาง (Route Path) เพ่ือนําทาง
ไปในสถานที่ตองการไปโดยมีลักษณะการสงคาดังน้ี 
 
 

public class MyLocationListener implements LocationListenner 
{ 

@ Override 
public void onLocationChanged (Location loc) 

{ 
loc.getLatitude(); 
loc.getLongitude(); 
String coordinates[] = {“”+loc.getLatitude(), “”+loc.getLongitude()}; 
Src_lat = Double.parseDouble(corrdinates[0]); // get Latitude 
Src_lng = Double.parseDouble(corrdinates[1]);//get Longitude 

} 
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3.2.4.1.2 แผนภาพการทํางานการคาหาสถานที่ (Location Finder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่45 แผนภาพการทํางานการคาหาสถานที่ (Location Finder) 

 
 

SharedData data = SharedData.getInstance(); 
data.setAPIKEY (“ ”); //to geneate API key 
data.setSrc_lat(Src_lat);  // sent data source latitude 
data.setSrc_lng(Src_lng); // sent  data source longitude 
data.setDest_lat(Dest_lat); // sent data destination latitude 
data.setDest_lng(Dest_lng); //sent data destination longitude 
startActivity(new Intent(LocationFinder.this,RoutePathNormal.class)); 
// go to new GUI application 

ไมจริง 

เริ่มตน 

เรียกใชไลบรารี่ andriol.location.Geocoder 

ตรวจสอบสถานที่ใน
ฐานขอมูล 

เรียกใชไลบรารี่ andriol.location.Address 

ดึงสถานที่ผาน EditText จาก User Interface 

ไมแสดง 
Latitude.Longitud

 

จริง 

แสดง 
Latitude.Longitud

 

สงคากลับไปยังหนา Route Path 

จบการทํางาน 
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3.2.4.2 การคนหาเสนทาง (Route Path) 
ในการออกแบบแอพพลิเคช่ันจะแบงกลุมของชุดคําสั่งออกเปน 2 สวน

เพ่ือใหงายตอการแกไขและใชพัฒนาตอ โดยแตละสวนแบงออกเปน     
สวนที่ 1 Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอขอมูล        

และควบคุมการทํางานของโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ กูเกิลแอนดรอยด (Google Android - 
Operation System)     

- com.google.android.maps.MapActivity ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสราง
ฟงกช่ันในการเรียกใชงานแผนที่ของ Google       
        

- com.google.android.maps.Overlay ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสราง
ฟงกช่ันในการ ใสรูปภาพโดยใชตําแหนงพิกัดจีพีเอสลงบนแผนที่     

- android.content.Intent ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการ
เรียกหนาการแสดงผลอ่ืนที่อยูในแอพพลิเคช่ัน                      

- org.w3c.dom.Node ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการขาถึง
หลักขอมูลของเอกสาร HTML หรือ XML         

- javax.xml.parsers ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรั บสรางฟงกช่ันในการแสดง          
ขอ ผิดพลาดการกําหนดคา 

สวนที่ 2 เซ็นเซอร (Sensors) เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการ ติดตอ
และควบคุมเซนเซอรชนิดตาง ๆ ที่ใชงานใน โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ กูเกิลแอนดรอยด                     
(Google Android Operation System)  

- android.location.LocationListener ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสราง
ฟงกช่ันในติดตอและควบคุมการรับสัญญาณจีพีเอส  

3.2.4.2.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
เมื่อมีการรับคามาจากหนาแอพพลิ เคช่ันการหาพิกัดจีพีเอสผาน

สถานที่มาแลวน้ันก็จะทําการคํานวณหาเสนท างที่สั้นที่สุดหรือที่เรียกวา Shorted Path ในการที่   
จะนําทางไป ถึงจุดหมายปลายทางที่ไดคนหาไวแลว โดยใชหลักการการเรียกขอมูลเสนทางมาจาก 
บริการของกูเกิล (Google Service) ที่เปดใหบริการในการของตําแหนงเสนทางพิกัดจีพีเอสที่อยูใน   
บริเวนตนทางและปลายทางที่อยู ในฟงกช่ัน fetchdata() ซึ่งตองทําการสงคาพิกัดจีพี เอสที่ตนทาง  
และปลายทางไปใหทางบริการของกูเกิล (Google Service) พรอมกับโหมดเสนทาง (Route Type -
Mode) ไปพรอมกันดวย ซึ่งในแอพพลิเคช่ันน้ีเลือกใช โหมดการเดิน (Walking Mode) เพ่ือใหไดพิกัด 
จีพีเอสที่ละเอียดมากย่ิงขึ้น   
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แลวจึงทําการเรียกขอมูลมาเพ่ือเตรียมการคํานวณหาเสนทางที่สั้นที่สุด  (Shorted Path) ในขั้นตอไป
โดยมีฟงกช่ัน onPreExecute() ในการเช็คการรอเรียกขอมูลและฟงกช่ัน  doInBackground()          
ที่บงบอกวาใหทําการรันขอมูล (Run Data) ในสวนของพ้ืนหลัง ที่ไเกี่ยวกับหนาของแอพพลิเคช่ัน 
 

 
 
จากน้ันก็นําขอมูลที่เรียกมาไดน้ันมาทําการ หาเสนทาง (Route Path) ออกมาจากคาพิกัดจีพีเอส  
(GPS) ที่เรียกมาได 

 @Override 
Protected void onPreExecute() { // TODO Auto – generated method stub 

super.onPreExcute();  //Fetching route, Please wait… 
} 
@Override 
protect  doInBackground(Void…programs) {  

// TODO Auto – generated method stub 
// call fetchData() ; function 
return null; 

} 
 

StringBuilder urString = new StringBuilder(); 
urlString.append(“http://mapsgoogle.com/maps/api/directions/aml?origin=”); 

//fetch data from google service 
urlString.append (Doible.tostring(double)srcGeoPoint.getLatitudeE6()1.0E6)); 

//sent source latitude 
urlString.append(“ , ”); 
urlString.append(Double.toString((double) srcGeoPoint.getLongitudeE6()1.0E6)); 

//sent source longitude 
urlString.append(“ &destination=”); // to 
urlString.append(Double.toString((double) srcGeoPoint.getLongitudeE6()1.0E6)); 

//sent destination latiitude 
urlString.append(“ , ”); 
urlString.append(Double.toString((double) srcGeoPoint.getLongitudeE6()1.0E6)); 

//sent destination longitude 
urlString.append(“&sensor=true&mode=walking”); //route type walking mode 
Log,d (“url” , “: :” +urlString.toString());  
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จากน้ันทําการวาดเสนการ หาเสนทาง (Route Path) และใสตําแหนงจุดเริ่มตนและปลายทาง         
การเดินทางเปนรูปแสดงลักษณะ 
 
 
 
 

Overlay ol = MyOverLay (_activity,srcGeoPoint,srcGeoPoint,1); 
mOverLays.add(ol); 

NodeList_nodelist = doc.getElementsByTagName(“status”); 
Node node1 = _node1.getChildnode().item(0).getNodeValue(); 

If (_status1.equalsIgnoreCase(“OK”)){ 
NodeList_nodelist_path = doc.getElementsByTagName(“overview_polyline” 
Node node_path = _nodelist_path.item(0); 
Element _status_path = (Element)node_path; 
Nodelist _nodelist_destination_path = _status_path.getElementsByTagName_ 
(“points”); 
Node _nodelist_dest = _nodelist_destination_path.item(0); 
String_path = _nodelist_dest.getChildNodes().item(0).getNodeValue(); 
List<Geopoint> _geopoints = decodePoly(_path) ; 

GeoPoint gp2; 
Gp2 = _geopoints.get(0); 
Log.d(“_geopointsget(0); 
Log.d(“geopoints “,” : : “ +_geopoints.size()); 
for (int i=1;i<geopoints.size(); i++) // the last one would be crash 
{ 
gp1 = gp2; 
gp2 = _geopoints.get(i); 

Overlay ol1 = new MyOverLay(gp1, gp2, 2, Color. BLUE);  
mOverLays.add(old2); 
progressDialog.dismiss(); 

}else{ 
showAlert(“Unable to find the route”); 

} 
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ในขั้นตอนสุดทายคือการ กําหนด (Marker) ตําแหนงปจจุบันที่ผูในน้ันอยู เพ่ือใชในการตรวจสอบวา
ผูใชน้ันไดเดินไปในการหาเสนทาง (Route Path) ไวหรือไม โดยใชคลาส (Class) ซึ่งไดกลาวไวแลว        
ในหัวขอที่ 3.2 ซึ่งจะทําใหไดหนาตาแอพพลิเคช่ันดังในภาพที่ 46 
 

Private List<Geopint> decodePoly(String encoded) { 
List<GeoPoint> poly = new ArrayList<Geopoint> (); 
I nt index = 0, len = encoded.length(); 

int lat 0, lng = 0; 
while (index < len) { 
int b, shift = 0,result = 0; 
do { 
b = encode.charAt(index++) -63; 
result | = (b & 01f) << shift; 
shift +=5; 
{ while (b>=0×20); 

int dlat = ((result &1) !=0? ~ (result >>1 : (result >>1)); 

lat += dlat; 
shift = 0 
result = 0 
do { 
b  = encoded.charAt(index++) – 63; 
result | = (b&o×1f) << shift; 
shift += 5; 
{ while (b>=0×20); 

int dlng = ((result & 1) != 0 ? ~ (result >>1) : (result >>1)); 

lng += dlng; 
GeoPoint p =new Geopoint ((int) (((double) lat / 1E5) * 1E6), 
(int) (((double) lng / 1E5) * 1E6)); 
poly.add(p); 

} 
return poly; 

} 
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ภาพที่ 46 การหาเสนทาง (Route Path) และการกําหนดสถานที่ (Location Marker) 
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3.2.4.2.2 แผนภาพการทํางานการคนหาเสนทาง (Route Path) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่47 แผนภาพการทํางานการคนหาเสนทาง (Route Path) 
 

3.2.5 การต้ังคา (Setting) 
การต้ังคาน้ันจะเปนสวนในการที่จะเปด -ปด ตัวรับสัญญาณจีพีเอส  และตัวรับ

สัญญาณเครือขายไรสาย (WIFI) หรือ 3G ที่จําเปนที่จะตองเปดไวในขณะใชแอพพลิเคช่ันเพ่ือดึงขอมูล
แผนที่ และบริการตางๆของทางกูเกิล (Google)   

ในการออกแบบแอพ พลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง  เพ่ือใหงายตอการแกไข          
และใชพัฒนาตอ โดยมี Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ ยวกับการติดตอและควบคุมการทํางานของ
โทรศัพท เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android Operation System)  

- android.content.Intent ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการเรียกหนา
การแสดงผลอ่ืนที่อยูในแอพพลิเคช่ัน 

ไมจริง 

เริ่มตน 

เรียก Latitude.Longitude จาก Location Finder 

ขอพิกัดจีพีเอส 

นําคา Latitude.Longitude เขาฟงกชัน fetchdaata() 

ดึงพิกัดผาน Google map direction service 

แสดงขอความแจง
เตือน error 

จริง 

Rout Path 

 

จบการทํางาน 

วาดเสนทางการ Rout Path 

 

ใสรูปตนทางและปลายทาง 

 

ใส GPS Tracking 
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3.2.5.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
ซึ่งการทํางานน้ีจะเรียก วาการต้ังคาการรักษาความปลอดภัย                

(Action Security) ที่ใชในการต้ังคาของผูใหบริการเครือขาย  (Network Provider) ตางๆขึ้นมา       
ดังภาพที่ 48 

 

 
 

 
ภาพที ่48 การต้ังคาการรักษาความปลอดภัย (Action Security) 

 
3.2.6 ตัวเลือกเมนู (Option Menu) 

ในสวนเมนูน้ีน้ันภายในจะมีรายละเอี ยดเกี่ยวกับผูจัดทําแอพพลิเคช่ัน                    
เชน ช่ือ-นามสกุล ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือโครงการ เปนตน      

ในการออกแบบแอพ พลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง  เพ่ือใหงายต อการแกไข          
และใชพัฒนาตอ โดยมี Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอ  และควบคุมการทํางานของ
โทรศัพท เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android Operation System)  

- android.view.Menu ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการสราง ตัวเลือก
เมนู (Option Menu) โดยการกดที่ปุมเมนู (Menu) ของโทรศัพทดังภาพที่ 49 
 
    
 
 
 

Intent myIntent =new Intent (Setting.ACTION_SECURITY_SETTING; 
// call intent ACTION SECURITY SETTINGS 
strartActivity(myIntent); //Activity start 
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3.2.6.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
 

 
 

 
ภาพที่ 49 เมนูตัวเลือก (Option Menu) 

 
 

public boolean onOptionsItemSelected (MenuItem item) { 
switch (item.getItemId()) { 
case ID_MENU_ABOUT: 
(new AlertDialog.Builder(SharedDataActivity.this) 
.setTitle(“Navigation to help the blid”) //title 
.setIcon(R.drawable.eye2) 
.setPositiveButton (“OK”, new DialogInterface.OnClickListener() {  

// create OK button 
public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) { 

/* Do something for when button is checked*/ 
}}).create()).show(); 
break; 
default: 
break; 
default: 
break; 

} 
return true; 

} 
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4. การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นชวยนําทางเพื่อผูพิการทางสายตา 
ในสวนน้ีน้ันจะเพ่ิมการทํางานเพ่ิมเขามาจาก หัวขอที่ 2. เพ่ือใหเหมาะสําหรับการนําทาง              

ผูพิการทางสายตาแตมีการทํางานพ้ืนฐานที่เหมือนกันการทํางานที่เพ่ิมเขามาน้ันไดแก การสั่งงานดวย
เสียงการเก็บพิกัดสถานที่ปลายทางไวใน ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (Database SQLite) มีเสียงตอบสนอง
และการเตือนและการนําทางดวยสียงที่บอกรูปแบบเสนทางตลอดการนําทาง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

4.1 การสั่งงานดวยเสียง (Speech Recognition) 
การสั่งงานดวยเสียงหรือที่เรียกกันวา  Speech Recognition โดยมีหลักการการทํางาน        

คือ รับเสียงมาจากไมโครโฟนบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Microphone) แลวทําการวิเคราะหเสียง
ผานฐานขอมูล (Database) ที่เก็บไฟลตรวจสอบเสียงไว จนไดเปนขอความ  (Text) ออกมาแลว          
จึง นําขอความ (Text) เหลาน้ันมาเปรียบเทียบข อความที่ตองการใหทําตามคําสั่ง เพ่ือใชในการ
ควบคุมการทํางานตอไปดังภาพที่ 50 

 

ภาพที่ 50 หลักการทํางานของการสั่งงานดวยเสียง (Speech Recognition) 
 

ในการออกแบบแอพ พลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง เพ่ือใหงายตอการแกไข  และใช
พัฒนาตอ โดยมีเซ็นเซอร (Sensors) เปนกลุมของชุดคําสั่งเ กี่ยวกับการติดตอขอมูลและควบคุม
เซนเซอรชนิดตางๆ ที่ใชงานในโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด  (Google - 
Android Operation System)    

- android.speech.RecognizerIntent ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการใชงาน  
การสั่งงานดวยเสียง (Speech Recognition) 

4.1.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางาน 
ในการสั่งงานดวยเสียงน้ั นภาษาที่ใชสั่งการคือภาษาอังกฤษ  โดยการเรียกหนา  

RecognizerIntent ขึ้นมาเพ่ือเปนหนาการทํางานในการที่จะรับคําสั่งดวยเสียง 
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เมื่อรับคําสั่งดวยเสียงก็จะทําการวิ เคราะหเสียงใหออกมาเปน ขอความ  (Text)  
โดยมีวิธีการด่ังเชนใน ภาพที่ 50 แลวจึงนําขอความ (Text) น้ันมาเปรียบเทียบกับชุด ตัวแปรสตริง 
(String) ที่เตรียมไว ที่ตองการใหใชคําสั่งดวยเสียง  ถาหากขอความ (Text) น้ันมีขอความตรงกับชุด   
ตัวแปรสตริง (String) ที่เตรียมไวก็จะทําการเรียกฟงกช่ันการทํางานที่อยากจะใหทําตอไป 
 

 
 

ซึ่งคําสั่งดวยเสียงที่ใชในแอพพลิเคช่ันน้ีน้ันมีอยู หลักๆ ดวยกันอยูสองชุดคําสั่งซึ่ง  
มีชุดคําสั่งการดังภาพที่ 51 และมีหนาการทํางานเชนในดังภาพที่ 52  
 

 
ภาพที่ 51 ชุดคําสั่งเสียงที่ใชในแอพพลิเคช่ัน 

 

ArrayList<String> textGet_SPEECH = data 
.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS); // text output 

String textCheck_SPEECH1 = “ ”; // string check 
If (textCheck_SPEECH1.equals(textGet_SPEECH.get(0))) 
{ 
 // call function to run 
} 

Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);            
//call Recognizer Intent 
Intent.putExtra (RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, “en-US”); 
// Language speech input is English 
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ภาพที่ 52 หนาการทํางานการสั่งงานดวยเสียง (Speech Recognition) 

 
4.2 การเก็บสถานที่ปลายทางบน ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (Destination Location on - 

SQLite) 
การ เก็บสถานที่ปลายทางไวใน ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (Database SQLite)                     

น้ันมีจุดประสงคเพ่ือเก็บสถานที่ปลายทางที่ตองก ารที่จะไปสําหรับผูพิการทางสายตา  ซึ่งเปนสถานที่        
ที่ผูพิการทางสายตาน้ันใชเดินทางไปเปนประจํา จํานวนทั้งสิ้นหาเสนทางหลัก  ซึ่งในหาเสนทางน้ันจํา
สามารถแกไขสถานที่ปลายทางไดเพ่ือใหยืดหยุนในการใชงานใหไดมากที่สุด 

ในการออกแบบแอพ พลิเคช่ันจะมีกลุมของชุดคําสั่ง  เพ่ือใหงายตอการแกไข              
และใชพัฒนาตอ  โดยมี Device เปนกลุมของชุดคําสั่งเกี่ยวกับการติดตอและควบคุมการทํางาน         
ของโทรศัพท เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการกูเกิลแอนดรอยด (Google Android Operation System) 

- android.database.sqlite.SQLiteDatabase ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันใน
การใชในการเปด/ปด Connection ของ Database และการ Query , Insert , Update , Delete 

- android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันใน
การใชสราง (Create) และเพ่ิมฐานขอมูล (Update Database) ของเรา    

- android.database.Cursor ชุดคําสั่งน้ีใชสําหรับสรางฟงกช่ันในการใชจัดการ          
กับคิวรี่ (Query) ที่ไดจากฐานขอมูลเอสคิวไลท (SQLite Database) ซึ่งโดยปกติแลวจะใชในคูกับการ
เลือกขอมูล 

4.2.1 การสรางชุดคําสั่งการทํางานของการสราง วัตถุ (Object) และไฮเปอรคลาส 
(Helper Class) 

ทําการสรางคลาส (Class) ช่ือ Contact.java ในคลาสน้ีสรางขึ้นเพ่ือเก็บ สราง
วัตถุ (Object) ตางๆในตาราง (Table) ในคลาสน้ีไดทําการสรางคลาสที่มีการเก็บ ฟลล (Field) ตางๆ
ของตาราง (Table) ตามตัวอยางน้ีมีสี่คอลัมน (Column) คือ id, name, latitude และ longitude  
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ทําการสราง Class DatabaseHandler ขึ้นมาคลาส (Class) จําเปนจะตองมี   
เมธอด (Method) โดยมี method DatabaseHandler ที่เปน constructor และ onCreate() และ 
onUpdate() ที่สรางมาใหอัตโนมัติ และจําเปนจะตองมี  
 

 Public class Contact { // private variables 
Int _id; 
String_name; 
double_latitude; 
double_longitude; // Empty constructor 
public Contact() { 
}  
Public Contact(int id) { // constructor 
this Contact (int id); 
{ 
Public Contact(int id, string name, double latitude, double longitude){ 
this._id = id; // id location (1-5) 
this._name=name; //latitude; 
this._longitude = longitude; 
} 
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ในฐานขอมูล (Database) น้ีน้ันมีช่ือวา LocationManager2 และมีช่ือตารางคือ 
location2 ซึ่งจะประกอบไปดวยสี่คอลัมน (column) คือ id, name, latitude และlongitude  

ในคลาส (Class) ของ SQLiteOpenHelper ที่จะใชจัดการกับ ฐานขอมูล  
(Database) ของเอสคิวไลท (SQLite)มีคลาส (Class) ที่เปนโอเวอรรายดเมธอด(Override Method) 

plblic class DatabaseHandler extends SQLiteOpenHelper { 
// All Static variables 
// Database Version 
private static final int DATABASE_VERSION = 1; 
//Database Name 
Private static final String DATABASE_NAME = “LocationManager2”; 
// Contacts table name 
Private static final String TABLE_LOCATION = “location2”; 
// Contact Table Columns names 
Private static final String KEY_ID = “id”; 
Private static final String KEY_NAME_LOC = “name_location”; 
Private static final String KEY_LAT = “latitude”; 
Private static final String KEY_LNG = longtitude; 
Public DatabaseHandler (Context context) { 
super (context, DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION); 
} 
//Creating Table 
@Override 
Public void onUpgrade (SQLiteDatabase db2) { 
String CREATE_CONTACTS_TABLE = “CREATE TABLE” + TABLE_LOCATION + “(“ 
+ KEY_ID + “INTEGER PRIMARY KEY,” + KEY_NAME_LOC +” TEXT,” 
+KEY_LAT + “ DOUBLE,” + KEY_LNG + “ DOUBLE “+”); 
db2.exeSQL(CREATE_CONTACTS_TABALE); 
@Override 
Public void onUpgrade(SQLiteDatabase db2,int oldVersion, int newVersion) { 
// Drop older table if existed 
db2.execSQL (“DROP TABLE IF EXISTS” + TABLE_LOCATION); 
//create table again 
onCreate(db2); 
} 
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อยูที่ 2 ตัวที่จําเปนจะตองใชคือ onCreate()และ onUpgrade() โดย เมธอด(Method) จะทํางาน
ภายใตเหตุการณวัตถุที่เกิดขึ้นระหวางการเรียกใชงานฐานขอมูลเอสคิวไลท (SQLite Database) เชน 
เมื่อมีการเรียกใช Propertyวา getReadableDatabase() และ getWriteableDatabase() ซึ่งเปน 
Property ที่เกี่ยวของกับการ Read-Write ของฐานขอมูล(Database) การทํางานของ method 
onCreate() and onUpgrade() ก็จะเกิดขึ้น 

ดังน้ัน onCreate() จึงนิยมแทรกคําสั่งสําหรับการสรางฐานขอมูล และการสราง
ตารางซึ่งจะทํางานแรกสุดเมื่อโปรแกรม ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (SQLite Database) เริ่มทํางาน 
onUpgrade() นิยมใชสําหรับการเปลี่ยนแปลง รุน (Version) หรือโครงสรางของ ฐานขอมูล  
(Database) และตาราง (Table) 

ใน method onCreate() มีการเรียกใชงานคําสั่ง CREATE TABLE ซึ่งทุกครั้งที่
เรียกใชฐานขอมูลเอสคิวไลท (SQLite Database) โปรแกรมจะตรวจสอบกอนวามีตารางอยูหรือไม  
ถาไมมีก็ใหสรางขึ้นมาใหมทุกครั้ง 

จากน้ันทําการเพ่ิมเมธอด (Method) ลงไปใน Class DatabaseHandler ให
สรางฐานขอมูลเอสคิวไลท (SQLite Database) ขึ้นมาเพ่ิอเรียกใชคําสั่ง insert และ ขอมูลที่ตองการ 
insert ก็ใชคลาส ContentValues เพ่ือทําการใสขอมูลลงไปผาน method put 

 

 
 

ในการดึงขอมูลก็ใหสรางรายการ (List) ของคลาส (Class) Contact ขึ้นมากอน
จากน้ันก็เขียนคําสั่ง SELECT ลงไปแลวในการดูผลลัพธเราจะใช เคอรเซอร  (Cursor) เพ่ือวนลูป          
ดึงขอมูลแตละแถวเพ่ือใสขอมูลเขาไปใน List ของ return ก็สงเปน List ไปแสดงในหนาที่เรียกใช   
โดยในการวนลูปจะเริ่มจาก แถวแรก (moveToFirst) แลววนไปเรื่อยถึงแถวสุดทาย (ตรวจสอบจาก 
moveToNext ถามีขอมูลในแถวถัดไปก็ใหทําคําสั่ง do ถาไมมีก็ออกจากคําสั่ง do - while) 
 

//Adding new contact 
Void addContact (Contact contact) { 

SQLiteDatabase db2 = this.getWritableDatabase(); 
ContentValues values = new ContentValues(); 

// inport android.content.ContentValues 
values.put(KEY_NAME_LOC, contact.getNameLocation()); // Name location 
values.put(KEY_LAT, contact.getLatitude()); //Latitude 
values.put(KEY_LNG, contact.getLongitude()); //Longitude 

// Inserting Row 
db2.insert (TABLE_LOCATION, null, values); 
db2.close (); //Closing database connection 

} 
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สําหรับการเพ่ิม (Update) ไมมีอะไรที่ซับซอนโดยใส ContentValue ของขอมูล
ที่ตองการเพ่ิม (Update) เขามา และตองกําหนดดวยวาตองการให เพ่ิม (Update) ที่ column ID 
แถวไหน โดยจะมีการรับคามาจาก contact.getID  

// Getting All  Contacts 
public List<Contact> getAllContacts() { 
List<Contact> contactList = new ArrayList<Contact>(); 
// Select All Query 
String selectQuery = “SELECT * FROM “ + TABLE_LOCATION; 
SQLiteDatabase db2 = this.getWritableDatabase(); 
Cursor cursor = db2.rawQuery(selectQuery, null);  
// import android.database.Cursor; 
// looping through all rows and adding to list 
If (cursor.moveToFirst()) { 
do { 

Contact contact =new Contact(); 
contact.setID(Integer.parseInt(cursor.getString(0)));//first column 
contact.setNameLocation(cursor.getString(1)); //second column 
contact.setLatitude(cursor.getDouble(2)); //third column 
contact.setLongitude(cursor.getDouble(3)); //fourth column 
// Adding contact to list 
contctList.add(contact); 
} while (cursor.moveToNext()); 

} 
// return contact list 
return contactList; 

} 
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สําหรับการลบ (Delete) เหมือนกับการอัพเดท (Update) โดยตองกําหนด 
contact.getID ที่ตองการลบกอน 

 

 
 

4.2.2 การสรางชุดคําสั่งการทํางานของการเรียกใชไฮเปอรคลาส (Helper Class) 
ในการเรียกใชงานในขั้นตอนแรกคือการ แทรก (Insert) ขอมูลลงในตารางโดยใส

ช่ือสถานที่ละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude) ที่ต้ังใหเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับ ฐานขอมูล 
(Database) เพ่ือจะไดมีขอมูลในแอพพลิเคช่ันในตอนเริ่มแรกการใชงานโดยเมื่อมีการ แทรก (Insert) 
แลวจะไดตารางฐานขอมูล (Database) ดังตารางที่ 4 
 

 

//Update single contact 
Public int updateContact(Contact contact) { 

SQLiteDatabase db2 = this.getWritableDatabase(); 
ContentValues values = new ContentValues(); 
values.put(KEY_NAME_LOC, contact.getNameLocation()); 
values.put(KEY_LAT, contact.getLatitude()); 
values.put(KEY_LNA, contact.getLongitude()); 
// updating row 
return db2.update(TABLE_LOCATION, values, KEY_ID + “ = ?”, 
new String[] { String.valueOf(contact.getID()) }); 

} 

// Deleting single contact 
Public void deleteContact(Contact contact) { 

SQLiteDatabase db2 = this.getWritableDatabase(); 
new String[] [String.valueof(contact.getID()) }); 
db2.close(); 

} 

// Inserting Data 
    db2.addContact(new Contact("A", 13.1111, 100.1111)); // add first 
    db2.addContact(new Contact("B", 13.2222, 100.2222)); // add second 
    db2.addContact(new Contact("C", 13.3333, 100.3333)); // add third 
    db2.addContact(new Contact("D", 13.4444, 100.4444)); // add forth 
    db2.addContact(new Contact("E", 13.5555, 100.5555)); // add fifth 
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ตารางที ่4 ตัวอยางขอมูลในตาราง location2 
id name_location latitude Longitude 
1 A 13.1111 100.1111 
2 B 13.2222 100.2222 
3 C 13.3333 100.3333 
4 D 13.4444 100.4444 
5 E 13.5555 100.5555 

    
ในขั้นตอนตอไปคือการปองกันขอผิดพลาด (Bug) โดยใชการลบ (Delete) ขอมูล

ในตารางไมใหมีขอมูลเกินหาขอมูล เพ่ือใหอยูในจุดประสงคที่ตองการจะใหมีสถานที่ปลายทางที่จะนํา
ทางไปน้ันมีหาสถานที่ โดยตองมีการกําหนดคา i เพ่ือจะกําหนดแถวที่ตองการจะลบขอมูลน้ันๆ 
 

 
  

ในขั้นตอนตอมาคือการดึงของมูลหรือการ คิวรี่ (Query) จากตารางฐานขอมูล 
(Database) เพ่ือแสดงขอมูลทั้งหมดในตารางวามีขอมูลอะไรบาง ะทําใหทราบวามีสถานที่ปลายทาง
อะไร มีคาพิกัดจีพีเอส (GPS) ละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude) อะไรจะใชในการแกไข
ขอมูลตอไปได โดยจะทําการนับจํานวนแถวทั้งหมดในตารางแลวเก็บไวในตัวแปล cn แลวจึงทําการ
วนลูปแลวดึงขอมูลตามจํานวนแถวทั้งหมดที่มี 
  

 
 

ในขั้นตอนสุดทายคือการ เพ่ิม (Update) ขอมูลลงในตาราง ซึ่งใชในการแกไข 
ขอมูลในตารางเพ่ือใหเกิดการยืดหยุนในการนําทาง  โดยการนําขอมูลที่จะแกไขมาจาก EditText ซึ่ง
อยูในหนาแอพพลิเคช่ันคนหาสถานที่ (Location Finder) ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3.2.5.1 แตมีการ

//Reading all Data 
List<Contact>contacts = db2.getAllContacts()); 
for (Contact cn : contact) { 
String log = “:Id: “+cngetID()+ “ , “ cn.getNameLocation() + “ ,Lat:  “ _ 
+cn.getLatitude ()+ “ ,Lng: “ + cn.getLongitude(); 
 Toast.makeText (getApplicationContext(). log, Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
} 

// Delete Data 
For (int I = 6; I <=10; I ++) { 
Db2.deleteContact(new Contact(i)); 
} 
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เพ่ิมชองไวสําหรับใส  id ของแถวตารางขอมูลที่เก็บอยูในตัวแปล getButtonID2 เพ่ือจะทําใหแกไข
ขอมูลในแถวที่ตองการแกไขไดตามที่ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล 

 

 
 

4.2.3 แผนภาพการทํางาน (Flow Chart) การเก็บสถานที่ปลายทางบนฐานขอมูลเอสคิวไลท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่53 แผนภาพการทํางานการเก็บสถานที่ปลายทางบนฐานขอมูลเอสคิวไลท 

Db2.updateContact(new Contact(getButtonID2, locationName, lat, lng)) ; 

ไมจริง 

เริ่มตน 

สราง Contact Class 

แกไขสถานที่ปลายทาง 

สราง Database Handler Class 

Insert สถานที่ปลายทาง ใน Database SQLite 

จริง 

ดึงขอมูลการแกไขจาก Edit Text 

 

จบการทํางาน 

Check Id เพ่ือทําการ Update 
Database 

 

Update Database ลงใน
ฐานขอมูล 

 

Query Database SQLite 

เลือกสถานที่ปลายทางจาก ID ใน 
Database 

 

สงคา(Latitude.Longitude)  
ไปยัง RoutePath Class 

Query Database จาก ID ใน 
Database 
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5. แอพพลิเคชั่นชวยนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที ่                                    
แอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่น้ันมีหนาที่พ้ืนฐานใน

การทํางานตางๆดังน้ี                                                                                                                                      
1. รับคําสั่งการทํางานผานฟงกชันการสั่งการตัวอุปกรณดวยคําสั่งเสียง หรือปุมกด    
2. มีชุดเสียงในการนําทางคนพิการทางสายตา     
3. มีการจัดเก็บสถานที่ที่ผู พิการทางสายตาตองเดินทางไปลงใน ฐานขอมูลเอสคิวไลท

(Database SQLite)     
4. สามารถดูสภาพการจราจรบททองถนนไดสําหรับผูที่ปกติทางสายตา   
5. สามารถเปลี่ยนรูปแบบแผนที่ไดสําหรับผูที่ปกติทางสายตา       
6. สามารถคนหาสถานที่ปลายทางที่ผูใชตองการเดินทางไปไดสําหรับผูที่พิการทางสายตา              

และปกติทางสายตา  ในขั้นตอนก ารพัฒนาแอพพลิเคช่ัน จะมีอยูหลายหนาของแอพพลิเ คช่ัน             
ซึ่งแตและหนาแอพพลิเคช่ันน้ันจะมีหนาที่การทํางานตางๆในแตละหนาแอพพลิเคช่ันเหลาน้ีได           
ถูกแบงแยกออกเปน 3 สวนการทํางานใหญๆ ไดแก สวนควบคุมการทํางาน สวนแสดงผล และระบบ
ฐานขอมูล ซึ่งจะนํามาอธิบายในแตละหนาแอพพลิเคช่ันในหัวขอตอไป 

ในแตละหนาแอพพลิเคช่ันน่ันจะมี ลําดับการทํางานหรือลักษณะการทํางาน ที่จะอธิบายดวย  
แผนภาพแสดงการทํางานโปรแกรมดังภาพที่ 54 
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ภาพที่ 54 แผนภาพการทํางานสวนติดตอผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมจริง จริง 

ไมจริง 

จริง 

ไมจริง จริง 

จริง ไมจริง 

เริ่มตน 

เปดเมนู Option 

User Interface 
 

ผูพิการทางสายตา 

User Interface 
 

User Interface 
 

ต้ังคา 

User Interface8 

User Interface5 

User Interface 
 

แกไขขอมูล 
Database 

User Interface 3 

User Interface 6 

จบการทํางาน 
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5.1 สวนติดตอผูใชงาน 1 (User Interface 1) 
 

 
ภาพที ่55 สวนติดตอผูใชงาน 1   

 
5.1.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 1 (User Interface 1) น้ัน 
จะเปนหนาแรกของ แอพพลิเคช่ัน ที่เปนหนาของการสั่งการผานปุมบนหนาแอพพลิ เคช่ันหรือดวย
เสียงการสั่งการ ซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานทั้งหมด 4 ฟงกช่ันไดแก 

1. My Location:  ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันตอไปสําหรับผูปกติทาง
สายตาซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3 

2. Navigation:  ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันตอไปสําหรับนําทางผูพิการทาง
สายตาซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 4 

3. GPS:  ใชในการต้ังคาเปด  – ปด ตัวรับสัญญาณจีพีเอสซึ่งอธิบายไวใน                
หัวขอที่ 3.2.6 

4. ภาพที่ 55 เลขที่ 1:  ใชในการที่จะสั่งงานดวยเสียงของผู ใชซึ่งอธิบายไวใน
หัวขอที่ 4.1 

5.1.2 สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงเปนขอความและเสียงที่คอยแจงเตือนสถานะตางๆ           

เชน เตือนใหเปดตัวรับสัญญาณจีพีเอสแอพพลิเคช่ันพรอมทํางานและเตือนใหรอจนกวาแอพพลิเคช่ัน
จะพรอมทํางาน 

 
 

1 
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5.2 สวนติดตอผูใชงาน 2 (User Interface 2) 
 

 
ภาพที่ 56 สวนติดตอผูใชงาน 2   

 
5.2.1 สวนควบคุมการทํางาน         

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 1 (User Interface 2)          
น้ันจะเปนของผูพิการทางสายตาเปนหลักที่เปนหนาของการสั่งการผานปุมบนหนาแอพพลิเ คช่ัน           
หรือดวยเสียงการสั่งการซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานทั้งหมด 3 ฟงกชันไดแก 

5.2.1.1ใชในการเลือกสถานที่ปลายทางที่ทําการดึงขอมูลที่ถูกเก็บไวใน 
ฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 4.2.2 

5.2.1.2 ภาพที่ 56 เลขที่ 1:  ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันที่ใชในการแกไข
ขอมูลลงในฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) 

5.2.1.3 ภาพที่ 56 เลขที่ 2:  ใชในการที่จะสั่งงานดวยเสียงของผูใชซึ่งอธิบายไว 
ในหัวขอที ่4.1 

5.2.2 สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงเปนขอความ และเสียงที่คอยแจงถึงสถานที่

ปลายทางทั้งหาเสนทาง ที่ไดทําการดึงขอมูลมาจากฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite)    
 
 
 
 
 

1 

2 
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5.3 สวนติดตอผูใชงาน 3 (User Interface 3) 
 

 
ภาพที่ 57 สวนติดตอผูใชงาน 3   

 
5.3.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 3 (User Interface 3) น้ัน 
จะเปนหนาของการคนหาสถานที่ปลายทาง ซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานไดแก 

5.3.1.1 Search Location: ใชในการคนหาสถานที่ปลายทางซึ่งอธิบายไวใน
หัวขอที่ 3.2.5.1 

5.3.1.2 Save Change: ใชในการบันทึกการแกไขข อมูลลงในฐานขอมูลซึ่ง
อธิบายไวในหัวขอที่ 4.2.2 

5.3.2 สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงเปนขอความ  ที่จะบงบอกถึงคาของพิกัด จีพีเอส

(GPS)  ละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude) ที่ไดจากการคนหาสถานที่ปลายทาง 
5.3.3 สวนระบบฐานขอมูล 

สวนระบบฐานขอ มูลน้ันจะเปนการแกไขขอมูลสถานที่ปลายทาง  ซึ่งอธิบายไว         
ในหัวขอที่ 4.2 ที่มีสวนประกอบของขอมูลที่จะนําไปใสไวในฐานขอมูลดังน้ี 

5.3.3.1 Button ID:  ใชในการใส id ของขอมูลที่ตองการแกไขลงในฐานขอมูล 
5.3.3.2 Final Place: ใชในการใสสถานที่ปลายทางที่ ตองการเดินทางไปที่

ตองการแกไขลงในฐานขอมูล 
5.3.3.3 Latitude: แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอสละติจูด (Latitude) ที่ตองการแกไขลง

ในฐานขอมูล 
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5.3.3.4 Longitude:  แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอสลองติจูด (Longitude) ที่ตองการ
แกไขลงในฐานขอมูล 

5.4 สวนติดตอผูใชงาน 4 (User Interface 4) 
 

 
ภาพที่ 58 สวนติดตอผูใชงาน 4  

 
5.4.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 4 (User Interface 4) น้ัน 
จะเปนหนาของผูปกติทางสายตา ที่เปนหนาของการสั่งการผานปุมบน หนาแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งสวน
ควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานทั้งหมด 5 ฟงกช่ันไดแก  

5.4.1.1 Satellite: ใชในการเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 4.2 
5.4.1.2 Traffic: ใชในการดูสภาพการจราจรบนทองถนนซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่  

3.3 
5.4.1.3 Navigation: ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันตอไปสําหรับนําทางผูปกติ

ทางสายตาซึ่งอธิบาย ไวใน หัวขอที่ 3. 
5.4.1.4 ภาพที่ 58 เลขที่ 1: ใชในการต้ังคาเปด – ปด ตัวรับสัญญาณจีพีเอสซึ่ง

อธิบายไวในหัวขอที่ 3.2.6 
5.4.1.5 Zoom In - Out:  ใชในการขยาย – ยอแผนที่ 

5.4.2 สวนควบคุมการทํางาน 
สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 4 (User Interface 4)          

น้ันจะเปนหนาของผูปกติทางสายตา ที่เปนหนาของการสั่งการผานปุมบน หนาแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งสวน
ควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานทั้งหมด 4 ฟงกช่ันไดแก  

 

1 
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5.4.3 สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงออ กเปนฟงกช่ันการแสดงผลทั้งหมด  2 ฟงกช่ัน

ไดแก                     
5.4.3.1 แสดงผลในรูปแบบแผนที่:  ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3.1 
5.4.3.2 แสดงผลในการกําหนด (Mark) ตําแหนงจีพีเอส: ซึ่งอธิบายไวในหัวขอ         

ที่ 3.2 
 

5.5 สวนติดตอผูใชงาน 5 (User Interface 5) 
 

 
ภาพที่ 59 สวนติดตอผูใชงาน 5   

 
5.5.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 5 (User Interface 5)          
น้ันจะเปนหนาของการคนหาสถานที่ปลายทาง ซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานไดแก  

5.5.1.1 Final Place:  ใชในการใสสถานที่ปลายทางที่ตองการเดินทางไปซึ่ง
อธิบายไวในหัวขอที่ 3.2.5.1         

5.5.1.2 Search Location: ใชในการคนหาสถานที่ปลายทางซึ่งอธิบายไวใน
หัวขอที่ 3.2.5.1 

5.5.1.3 Go!!  Navigation:  ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันในการ หาเสนทาง 
(Route Path) ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3.2.5.2 
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5.5.1.4 Point on map:  ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันในการสัมผัสหนาจอ
เพ่ือรับคาพิกัดจีพีเอส  

        
5.5.2 สวนการแสดงผล        

สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงเปนขอความ  ที่จะบงบอกถึงคาของพิกัดจีพีเอส  
ละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude) ที่ไดจากการคนหาสถานที่ปลายทาง  ซึ่งอธิบายไวใน
หัวขอที่ 3.2.5.1 

5.6 สวนติดตอผูใชงาน 6 (User Interface 6) 
 

 
ภาพที่ 60 สวนติดตอผูใชงาน 6  

 
5.6.1 สวนการแสดงผล 

สวนการแสดงผลของหนา สวนติดตอผูใชงาน 6 (User Interface 6) น้ันจะ
แสดงออกเปนฟงกช่ันการแสดงผลทั้งหมด 5 ฟงกช่ันไดแก 

5.6.1.1 แสดงผลในรูปแบบแผนที่: ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3.1 
5.6.1.2 แสดงผลในการกําหนด (Mark) ตําแหนงจีพีเอส: ซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่  

3.2 
5.6.1.3 การแสดงผลในการกําหนด (Mark) ตําแหนงของตนทางและปลายทาง

ของการนําทางซึ่งอธิบายไวในหัวขอที่ 3.2.5.2 
5.6.1.4 การแสดงผลในรูปแบบขอความแจงเตื อน: ใชในการแจงเตือนที่จําเปน 

ตอการนําทาง เชน เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา ฯลฯ 
5.6.1.5 การแสดงผลในรูปแบบเสียงแจงเตือน : ใชในการแจงเตือนที่จําเป นตอ

การนําทาง เชน เลี้ยวซาย เลี้ยวขวาฯลฯ 
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5.7 สวนติดตอผูใชงาน 7 (User Interface 7) 
 

 
ภาพที่ 61 สวนติดตอผูใชงาน 7  

 
5.7.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 7 (User Interface 7) น้ัน
จะเปนหนาของการเปดใช Option Menu ซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใชงานไดแก  ฟงกชัน OK: 
ใชในการกลับไปยังหนาการทํางานหลักของแอพพลิเคช่ัน  

5.7.2 สวนการแสดงผล 
สวนการแสดงผลน้ันจะแสดงเปนขอความ   ที่จะบงบอกถึงรายละเอีย ดเกี่ยว        

กับผูจัดทําแอพพลิเคช่ัน เชน ช่ือ – นามสกุล ช่ือมหาวิทยาลัย ช่ือโครงการ เปนตน ซึ่งอธิบายไว            
ในหัวขอที่ 3.2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

5.8 สวนติดตอผูใชงาน 8 (User Interface 8) 
 

 
ภาพที่ 62 สวนติดตอผูใชงาน 8 

  
5.8.1 สวนควบคุมการทํางาน 

สวนควบคุมการทํางานของหนา สวนติดตอผูใชงาน 8 (User Interface 8)       
น้ันจะเปนหนาของการเปดใชหนา Location & security setting ซึ่งสวนควบคุมน้ีจะมีฟงกช่ันการใช
งานไดแก  

5.8.1.1 Use wireless networks:  ใชในการเปดการเช่ือมตอเครือขายไรสาย 
(Wireless Networks)   

5.8.1.2 Use GPS satellite: ใชในการเปดการเช่ือมตอสัญญาณจีพีเอสจาก
ดาวเทียม (GPS Satellite) 



 

บทท่ี 4  
ขั้นตอนการทดลอง  

 
ในขั้นตอนการทดลองการพัฒนาระบบนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตา ผูวิจัยไดทําการทดลอง  

โดยไดแบงขั้นตอนการดําเนินงานเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การใชงานแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
2. การทดลองใชงานแอพพลิเคช่ัน 
3. การทดสอบเสถียรภาพของแอพพลิเคช่ัน  

 
1. ขั้นตอนการใชงานแอพพลิเคชั่นชวยนําทางเพื่อผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที ่

การใชงานชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเค ลื่อนที่จะประกอบดวยขั้นตอน
หลักๆ ดังน้ี 

1.1 การใชงานหนาแอพพลิเคช่ันหลัก  
เปนหนาแรกของการทํางานจะเปนหนาตัวเลือกในการใชงานวาจะใชงาน แอพพลิเคช่ัน

ในสวนใดซึ่งแบงออกเปน 2 คือ การใชงานสวนผูพิการทางสายตาและการใชงานสวนผูปกติทาสายตา
เมื่อทําการเลือกที่นําทาง (Navigation) หรือตําแหนงสถานที่ของฉัน (My Location) ตามลําดับซึ่งจะ
แสดงดังภาพที ่63 

 

 
ภาพที่ 63 การใชงานหนาแอพพลิเคช่ันหลัก 

 
ทําการเลือกการใชงานผานปุมบนหนาแอพพลิ เคช่ันหรือดวยเสียงการสั่งการ ซึ่งสวน

เลือกการทํางานน้ีจะมีการใชงานทั้งหมด 4 การใชงานไดแก          
1.1.1 My Location:  ใชเรียกหนาแอพพลิเคช่ันตอไปสําหรับผู ปกติทางสายตาโดยการ

เลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 63 เลขที่ 1 หรือดวยเสียงการสั่งการวา“My Location”      

1 2 3 

4 
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1.1.2 Navigation for blind: ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันตอไปสําหรับนําทาง      
ผูพิการทางสายตาโดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  ดังภาพที่ 63 เลขที่ 2 หรือดวยเสียงการ          
สั่งการวา “Navigation”      

1.1.3 GPS: ใชในการต้ังคาเปดตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Receiver) สําหรับผูพิการ
ทางสายตา โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  ดังภาพที่ 63 เลขที่ 3 หรือดวยเสียงการสั่งการวา 
“GPS” ซึ่งสามารถทราบไดว าทําการเปดตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Receiver) เชนจากขอความ
แจงวา “Application  Ready  to  Use!” จากเสียงแอพพลิเคช่ันแจงเตือนวา  “แอพพลิเคช่ันพรอม        
นําทาง” และจากสัญลักษณ   แสดงวามีการรับสัญญาณพิกัดจีพีเอส  (GPS) ซึ่งจะอยูในสวนของ
สถานะของโทรศัพทเคลื่อนที่ 

1.1.4 Speech Recognition: ดังภาพที่ 63 เลขที่ 4 ใชในการที่จะสั่งงานดวยเสียง
สําหรับผูพิการทางสายตา  โดยการเลือก ปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งจะใชสั่งงานดวยเสียงในขอที่                  
1.1.1 – 1.1.3 ที่กลาวมากอนหนาน้ี ซึ่งจะเรียกหนาแอพพลิ เคช่ันของการรับคําสั่งดวยสียงขึ้นมา        
ดังในภาพที่ 64 แลวจึงทําการพูดคําสั่ง ที่ตองการใหแอพพลิเคช่ันทํางานลงไป  
 

 
ภาพที ่64 หนาแอพพลิเคช่ันรับคําสั่งเสียง 

 
1.2 เมนูตัวเลือก (Option Menu)  

การเปดใชเมนูตัวเลือก (Option Menu) สําหรับผูปกติทางสายตาซึ่งในสวนน้ีจะไมมีปุม
บนหนาแอพพลิเคช่ันแตจะกดปุม เมนู (Menu) ที่ตัวโทรศัพทเคลื่อน ที่แทนสวนการแสดง ผลน้ัน           
จะแสดงเปนขอความที่จะบงบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผูจัดทําแอพพลิเคช่ันเมื่อดูขอมูลเสร็จแลว
สามารถกลับไปยังหนาแอพพลิเคช่ันหลักโดยการเลือกที่ปุมดังภาพที่ 65 เลขที่ 1  
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ภาพที ่65 เมนูตัวเลือก (Option Menu) 

 
1.3 การใชงานสวนผูพิการทางสายตา   

ในสวนของหนาแอพพลิเคช่ันน้ันจะเปนหนาแอพพลิเคช่ันหลักในการนําทางของผูพิการ
ทางสายตาซึ่งจะถูก เรียกใชโดยหนาแอพพลิเคช่ันหลัก โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิ เคช่ัน               
ดังภาพที่ 63 เลขที่ 2 หรือดวยเสียงการสั่งการวา “Navigation” ดังภาพที่ 63 ซึ่งไดกลาวมากอน          
ในหนาน้ีหนาแอพพลิเคช่ันหลักในการนําทางของผูพิการทางสายตาน้ันจะแสดงดังในภาพที่ 66 

 

 
ภาพที ่66 หนาตางหลักระบบนําทางผูพิการทางสายตา (Navigation for Blind) 

 
ทําการเลือกการใชงานผานปุมบนหนาแอพพลิ เคช่ันหรือดวยเสียงการสั่งการ ซึ่งสวน

เลือกการทํางานน้ีจะมีการใชงานทั้งหมด  3 การใชงานไดแก 
1.3.1 ในการเลือกสถานที่ปลายทางที่ตองการใหนําทางไดทั้งหมด 5 สถานที่ที่ไดจาก

การบันทึกขอมูลไวแลวจากน้ันจึงจะทําการเรียกหนาการ คนหาเสนทาง (Route Path) เพ่ือนําทาง
ดวยเสียงตอไปโดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 66 เลขที่ 1 เพ่ือใหคนรูจักของผูพิการ

2 

1 

3 

1 
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ทางสายตาเลือกสถานที่ปลายทางใ ห หรือดวยเสียงการสั่งการวา  “one”, “two” ถึง “five”  
สําหรับผูพิการทางสายตา ซึ่งจะแสดงสถานที่ปลายทางไวในดานลางของแอพพลิเคช่ัน  

1.3.2 Edit Location: ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันที่ใชในการแกไขขอมูลลงใน  
ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (Database SQLite ) โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน ดังภาพที่ 66 เลขที่ 
2 แลวจะทําการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันในหัวขอที่ 1.4 ดังภาพที่ 67 

1.3.3 Speech Recognition: ดังภาพที่ 63 เลขที่ 4 ใชในการที่จะสั่งงานดวยเสียง
สําหรับผูพิการทางสายตา โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งจะใชสั่งงานดวยเสียงในขอที่ 
1.3.1 - 1.3.2 ที่กลาวมากอนหนาน้ี 

 
1.4 การสรางฐานขอมูล (Edit Database) 

 

 
ภาพที่ 67 การสรางฐานขอมูล (Edit Database) 

 
ในหนาแอพพลิเคช่ันน้ีน้ันใชสําหรับผูที่ปกติทางสายตาน้ันชวยผูพิการทางสายตาแกไข

ขอมูลสถานที่ปลายทางลงใน ฐานขอมูล (Database) ทําโดยการเลือกการใชงานผานปุมบนหนา
แอพพลิเค ช่ันและดวยการใสสถานที่ ดังภาพที่ 67 ซึ่งสวนเลือกการทํางานน้ีจะมีการใชงานทั้งหมด          
6 ฟงกชันการใชงานไดแก 

1.4.1 Button ID: ใชในการใส id ของขอมูลที่ตองการแกไขลงในฐานขอมูล  ซึ่งมีเลข
ต้ังแต 1-5 ตามเลขหมายของปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันหลักสําหรับผูพิการทางสายตา 

1.4.2 Final Place:  ใชในการใสสถานที่ปลายทางที่ตองการเดินทางไปที่ตองการแกไข
ลงในฐานขอมูลเชน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร ”, “13.7609021, 
100.6356597” เปนตน  

1.4.3 Search Location: ใชในการคนหาสถานที่ปลายทางที่ไดจากการใส  Final 
Place ดังภาพที่ 67 เลขที่ 2 ลงไปเพ่ือเช็ควาสถานที่น้ันมีขอมู ลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไม โดย
การเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 67 เลขที่ 3          
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1.4.4 Latitude: แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอส latitudeที่ตองการแกไขลงในฐานขอมูล           
เพ่ือเช็คว าสถานที่น้ันมีขอมูลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไมซึ่งจะแสดงหลังเลือกปุมบนหนา
แอพพลิเคช่ัน Search Location ดังภาพที่ 67 เลขที่ 4              

1.4.5 Longitude: แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอส ลองติจูด (longitude) ที่ตองการแกไขลง                  
ในฐานขอมูลเพ่ือเช็ควาสถานที่น้ันมีขอมูลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไม  ซึ่งจะแสดงหลังเลือกปุม
บนหนาแอพพลิเคช่ัน Search Location ดังภาพที่ 67 เลขที่ 5           

1.4.6 Save Change: ใชในการบันทึกการแกไขขอมูลลงในฐานขอมูล ซึ่งจะไมสามารถ
บันทึกการแกไขขอมูลลงในฐานขอมูลได ถาหากวาสถานที่ที่ใสใน Final Place น้ันไมมีในระบบ
ฐานขอมูลใชโดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 67 เลขที่ 6              

 
1.5 การใชงานสวนผูปกติทางสายตา 

ในสวนของหนาแอพพลิเคช่ันน้ีน้ันจะเปนหนาแอพพลิเคช่ันหลักของผูปกติทางสายตา  
ซึ่งจะถูกเรียกใชโดยหนาแอพพลิเคช่ันหลัก  โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  My Location    
หรือดวยเสียงการสั่งการวา “My Location” ดังภาพที่ 63 ซึ่งไดกลาวมากอนในหนาน้ี                    
หนาแอพพลิเคช่ันหลักของผูปกติทางสายตาน้ันจะแสดงดังใน ภาพที ่68 

 

 
ภาพที ่68 หนาตาง My Location 

 
ทําการเลือกการใชงานผานปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งสวนเลือกการทํางานน้ีจะมีการ

ใชงานทั้งหมด 5 การใชงานไดแก 
1.5.1 Satellite: ใชในการเปลี่ยนรูปแบบของแผนที่โดย การเลือกปุมบนแอพพลิเคช่ัน

เปน Satellite (Map mode) ซึ่งจะเปลี่ยนไปดังเลขที่ 1 ในภาพที่ 6 

1 2 3 4 
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ภาพที่ 69 เปลี่ยนรูปแบบโหมดแผนที ่

 
1.5.2 Traffic: ใชในการดูสภาพการจราจรบนทองถนน  โดยการเลือกปุมบนหนา

แอพพลิเคช่ันเปน Traffic (On the Road) ซึ่งจะเปลี่ยนไปดังเลขที่ 1 ในภาพที่ 70 
 

 
ภาพที่ 70 หนาตางแสดงสภาพการจราจร (Traffic) 

 
1.5.3 Navigation: ใชในการเรียกหนาแอพพลิเคช่ันต อไปสําหรับนําทางผูพิการทาง

สายตาโดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันเปน นําทาง (Navigation) แลวจะทําการเรียกหนา
แอพพลิเคช่ันในหัวขอที่ 1.6 ภาพที่ 71 

1.5.4 GPS: ใชในการต้ังคาเปด  – ปด ตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Receiver)             
โดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิ เคช่ันดังภาพที่ 70 เลขที่ 2 แลวจะทําการเรียกหนาแอพพลิเคช่ัน            

1 

1 

2 

3 



89 

 

   

การต้ังคาตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS) และเครือขายไรสาย (Wireless Network) ในหัวขอที่ 1.6 
ภาพที่ 73 

1.5.5 Zoom In - Out: ใชในการขยาย – ยอแผนที่ โดยการเลือกปุมบนหนา
แอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 67 เลขที่ 3              
 

1.6 การนําทาง (Navigation) 
 

 
ภาพที่  71 การคนหาสถานที่ (Navigation Location Finder) 

 
ในหนาแอพพลิเคช่ันน้ีน้ันใชสําหรับผูที่ปกติทางสายตาทําโดยการเลือกการใชงานผาน

ปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน และดวยการใสสถานที่  ซึ่งสวนเลือกการทํางานน้ีจะมีการใชงานทั้งหมด       
5 ฟงกชันการใชงานไดแก        

1.6.1 Final Place:  ใชในการใสสถานที่ปลายทางที่ตองการเดินทางไปที่ตองการแกไข
ลงในฐานขอมูล เชน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร ”, “13.7609021, 
100.6356597” เปนตน  

1.6.2 Search Location: ใชในการคนห าสถานที่ปลายทางที่ได โดยใส Final Place  
ลงไปเพ่ือเช็ควาสถานที่น้ันมีขอมู ลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไม โดยการเลือกปุมบนหนา
แอพพลิเคช่ัน Search Location ดังภาพที7่1 เลขที่ 2           

1.6.3 Latitude:  แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอส (GPS) ลาติจูด (Latitude) ที่ตองการแกไข 
ลงในฐานขอมูลเพ่ือเช็ควาสถานที่น้ันมีขอมูลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไมซึ่งจะแสดงหลังเลือกปุม
บนหนาแอพพลิเคช่ัน Search Location ดังภาพที ่71 เลขที่ 3          
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1.6.4 Longitude: แสดงถึงคาพิกัดจีพีเอส (GPS) ลองติจูด (Longitude) ที่ตองการ
แกไขลงในฐานขอมูลเพ่ือเช็ควาสถานที่น้ันมีขอมูลอยูในระบบของฐานขอมูลหรือไม  ซึ่งจะแสดงหลัง
เลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ัน Search Location ดังภาพที่ 71 เลขที่ 4  

1.6.5 Go!! Navigation: ใชในการเรียกหนาการ หาเสนทาง  (Route Path)             
ดังภาพที่ 72 เพ่ือนําทางดวยเสนสีตอไป ซึ่งจะไมสามารถเลือกเพ่ือนําทางได ถาหากวาสถานที่ที่ใสใน 
Final Place น้ันไมมีในระบบฐานขอมูลใชโดยการเลือกปุมบนหนาแอพพลิเคช่ันดังภาพที่ 71 เลขที่ 5    

 

 
ภาพที่ 72 การหาเสนทาง (Route Path) 

 
1.7 การต้ังคาตัวรับสัญญาณจีพีเอส  (GPS Receiver) และเครือขายไรสาย (Wireless -

Network) 
การต้ังคาตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Receiver) และและเครือขายไรสาย  (Wireless -

Network) น้ันจะทําหนาที่ในการที่จะเปด – ปดตัวรับสัญญาณจีพีเอส  และและเครือขายไรสาย  
(Wireless - Network) ซึ่งแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาน้ันจําเปนที่จะตองทําการ
ต้ังคาเพ่ือเปดตัวรับสัญญาณจีพีเอสและเครือขายไรสาย (Wireless Network) เสียกอนจึงจะใชงานได
อยางสมบูรณ ทําโดยการกดเลือกที่  Check Box ของชอง Use wireless networks                        

และ Use GPS satellite ใหเปลี่ยนรูปสถานะจาก  กลายเปน    ซึ่งจะแสดงดังในภาพที่ 73 
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ภาพที่ 73 การต้ังคาตัวรับสัญญาณจีพีเอสและเครือขายไรสาย 

 
2. การทดลองใชงานแอพพลิเคชั่น 

การทดลองใชงานแอพพลิเคช่ันทางคณะ ผูจัดทําไดเลือกเปาหมายของการทดลองในบริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่ศาลายา  ไดมีการทดลองที่แบงออกเปน 2 สวน
คือการทดลองใชงานสวนของผูพิการทางสายตาและการทดลองใชงานสวนผูปกติทางสายตา              
ซึ่งมีการทดลองการใชงานดังน้ี 

2.1 การทดลองใชงานสวนของผูพิการทางสายตา 
ในสวนการทดลองน้ีน้ันจะมีการทดลองทั้งหมด 3 การทํางานหลัก ไดแก การทํางานใน

สวนของการแกไขขอมูลสถานที่ปลายทางใน ฐานขอมูลเอสคิวไลท  (Database SQLite) การสั่งการ
ทํางานดวยเสียงและการนําทางผูพิการทางสายตาดวยเสียงซึ่งมีการทดลองดังน้ี 

2.1.1 การทดลองการแกไขขอมูลสถานที่ปลายทางในฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database- 
SQLite) 

ทําการทดลองโดยการทดสอบใสสถานที่ปลายทางลงในหนาแกไขขอมูล           
โดยการแกไขในทุกๆ แถวตารางของ ฐานขอมูล (Database) แลวดึงขอมูลที่แกไขน้ันขึ้นมาตรวจสอบ
วาตรงตามที่ไดแกไขไปหรือไมจากการทดสอบน้ันทําใหทราบวาทํา การแกไขขอมูลสถานที่ปลายทาง
ในฐานขอมูลเอสคิวไลท (Database SQLite) ไดดังภาพที่ 74 
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ภาพที่  74 การทดลองการแกไขขอมูลสถานที่ปลายทางในฐานขอมูล SQLite 

 
2.1.2 การทดลองการสั่งการทํางานดวยเสียง   

ทําการทดส อบโดยการทดลองพูดเสียงเขาไปในแอพพลิเคช่ันแลวทดสอบวา           
การทํางานน้ันตรงไปตามที่ไดสั่งการทํางานดวยเสียงหรือไมพบวาการทํางานน้ันตรงไปตามคําสั่งเสียง         
แตยังมีขอผิดพลาดของดานการรับเสียงอยูเกิดจากเสียงรบกวนรอบขางและสําเนียงของผูสั่งงานน้ัน
ไปตรงไปตามสําเนียงที่แอพพลิเคช่ันตองการทําใหไมเกิดการทํางานขึ้นไดในกรณีน้ี 
 

2.1.3 การทดลองการนําทางผูพิการทางสายตาดวยเสียง   
ทําการทดสอบการใชงานในสถานที่และสภาพแวดลอมจริง โดยการเลือกสถานที่

ปลายทางแลวใหแอพพลิเคช่ันนําทางดวยเสียงแลวทําการเดินตามเสียงนําทาง  พบวาแอพพลิเคช่ันน้ี
สามารถนําทางดวยเสียงได   แตยังไมมีความละเอียดมากเทาที่ควรจึงทําการแกไขในเบ้ืองตนแลว  
และความแมนยําในพิกัดตําแหนง จีพีเอส (GPS) น้ันยังไมมีประสิทธิภาพมากเทาที่ควร เน่ืองจาก            
ตัวรับสัญญาณจีพีเอส (GPS Receiver) ที่มีประสิทธิภาพการรับสัญญาณที่ไมละเอียดมากนักทําให
เกิดการผิดพลาด (Error) ในการนําทางดวยเสียงเกิดขึ้น  โดยการทดสอบดังภาพที่ 75 จะพบวา           
มีการระบุพิกัดนอกการเดินทางเกิดขึ้นอีกเชนกัน 
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ภาพที่ 75 การทดลองการนําทางผูพิการทางสายตาดวยเสียง 

   
2.2 การทดลองใชงานสวนของผูปกติทางสายตา 

ในสวนการทดลองน้ีน้ันจะมีการทดลองทั้งหมด  5 การทํางานหลักไดแก การดูสภาพ
การจราจรบนทองถนน การคนหาสถานที่ปลายทาง การนําทางผูปกติทางสายตา  การทดลองการหา
ตําแหนง ณ ปจจุบัน และการทดลองการกําหนดสถานที่การเดินทางบนแผนที่ซึ่งมีการทดลองดังน้ี 

2.2.1 การทดลองการดูสภาพการจราจรบนทองถนน 
ทําการทดสอบการใชงานในสถานที่และสภาพแวดลอมจริง โดยการเปดใชงาน

แอพพลิเคช่ันในสว นของการดูสภาพการจราจรบนทองถนน แลวทําการไปดูในสภาพทองถนนน้ันมี  
การติดขัดทางการจราจร  หรือมีสภาพคลองของการจราจรเปนจริงอยางที่แอพพลิเค ช่ันน้ันแจงขึ้นมา
หรือไม  โดยเสนสีเขียวหมายถึงการจราจรไมติดขัด สีเหลืองหมายถึงการจราจรพอเคลื่อนตัวได สีแดง
หมายถึงการจรติดขัด  โดยพบวาการแจงสภาพการจราจรบนทองถนนในแอพพลิเคช่ันน้ันเป นไปตาม
สภาพการจราจรบนทองถนนจริง เน่ืองจากมีการเก็บขอมูลของทาง บริการของ กูเกิล                      
(Google Service) แบบเรียลไทม (Real Time) โดยการทดสอบดังภาพที ่76 และ ภาพที่ 77 
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ภาพที ่76 การทดลองการดูสภาพการจราจรบนทองถนน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม 

 

 
ภาพที ่77 การทดลองการดูสภาพการจราจรบนทองถนน ณ อําเภอพุทธมณฑล 

 
2.2.2 การทดลองการคนหาสถานที่ปลายทาง   

ทําการทดลอง โดยการใสสถานที่ปลายทางในรูปแบบตาง ๆ  เชน “มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร ”, “13.7609021, 100.6356597” เปนตนพบวาสามารถจะทํา     
การคนหาสถานที่ปลายทางในรูปแบบดังกลาวไดในทุกรูปแบบทําใหมีความยืดหยุนในการคนหา
สถานที่ปลายทางเปนอยางมาก ดังรูปที 79 และสามารถเลือกฟงกชันการแสดงผล                             
2 รูปแบบคือแบบดาวเทียมและแบบแผนที่ ดังรูปที 78 
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ภาพที ่78 การทดลองการเลือกการแสดงผลของแผนที่นําทาง 

 

     
ภาพที ่79 การทดลองการคนหาสถานที่ปลายทาง 

 
2.2.3 การทดลองการนําทางผูปกติทางสายตา 

ทําการทดสอบการใชงานในสถานที่และสภาพแวดลอมจริง โดยการเลือกสถานที่
ปลายทางแลวใหแอพพลิเคช่ันนําทางดวยเสนสีนําทางแลวทําการ ขับรถยนตตาม พบวาแอพพลิเคช่ัน
น้ีสามารถนําทางไปถึงสถานที่ปลายทางไดอยางถูกตองอยางแมนยํา 



96 

 

   

 
ภาพที ่80 การทดลองการนําทางจากพุทธมณฑลสาย 4 – คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

 
ภาพที ่81 การทดลองการนําทางจากตลาดศาลายา – อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
2.2.4 การทดลองการหาตําแหนง ณ ปจจุบัน 
ทําการทดสอบการใชงาน ตรวจสอบตําแหนงที่อยู ณ ปจจุบันโดยสามารถแสดงผลแบบ

แผนที่ และแบบดาวเทียมดังภาพที่ 82 
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ภาพที ่82 การทดสอบการหาตําแหนง ณ ปจจุบัน 

 
2.2.5 การทดลองการกําหนดสถานที่การเดินทางบนแผนที่ 

ทําการทดสอบ การเพ่ิมพิกัดสถานที่โดยใชการปกหมุดสีแดง หมายถึสถานที่          
ณ ตําแหนงใดๆบนแผนที่ พบวาสามารถทํางานเพ่ิม สถานจุดหมายไดอยางละเอียดทําให การบอก
เสนทางมีความละเอียดและแมนยํามากขึ้นดังรูปที่ 83 

 

    
ภาพที ่83 การทดสอบการกําหนดสถานที่การเดินทางบนแผนที่ 
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3. การทดสอบเสถียรภาพของแอพพลิเคชั่น  
หลังจากที่ไดมีการนําชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ไปทําการทดลอง

ใชงานจากสถานที่และ สภาพแวดลอมจริง  ทําใหไดพบปญหาดานเสถียรภาพการทํางานของ
แอพพลิเคช่ันจึงไดมีการนําปญหาดังกลาวมาทําการปรับปรุงแกไขในสวนของ โคด  (Code)           
การทํางานของแอพพลิเคช่ัน  เน่ืองจากการทํางานของแอพพลิเคช่ันนําทางจะตองทํางานที่มีความ
แมนยําในพิกัดตําแหนงจีพีเอส (GPS) เพ่ือใชนําทางผูพิการทางสายตา ซึ่งถาหากแอพพลิเคช่ันนําทาง        
ไมสามารถทํางานไดแมนยําเทาที่ควร จะทําใหเกิดขอผิดพลาดของการเดินทางสงผลใหการเดินทางไป
ยังสถานที่เปาหมายน้ันมีความคลาดเคลื่อนหรือเกิดการเขาใจผิดในเสนทางที่จะนําทางได              
โดยไดมีการทดสอบแอพพลิเคช่ันนําทางภายใตสภาพแวดลอมภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร  ซึ่งจะมุง เนนไปในสวนของเสถียรภาพของแอพพลิเคช่ันนําทางและความ
แมนยําในพิกัดตําแหนงจีพีเอส                                                                                                                  

ผลจากการทดลองในชวงระยะเวลาแรกปรากฏวาแอพพลิเคช่ันนําทางยังมีความคลาดเคลื่อน
ของความแมนยําในพิกัดตําแหนงจีพีเอส  (GPS) เน่ืองจากเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ ในสวนของตัวรับ
สัญญาณจีพีเอส  (GPS Receiver) ที่มีประสิทธิภาพก ารรับสัญญาณที่ไมละเอียดมากนัก จึงได                 
มีการแกไขและพัฒนาแอพพลิเคช่ันในสวนของ โคด (Code) ใหมีความยืดหยุนในเง่ือนไขที่เกี่ยวของ
กับตํ่าแหนงพิกัดจีพีเอส  (GPS) จนปจจุบันแอพพลิเคช่ัน  นําทางสามารถทํางานไดดีย่ิงขึ้น มีความ
คลาดเคลื่อนนอยลงอยางมาก สามาร ถใชนําทางผูพิการทางสายตาไดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยการ
ทดสอบดังภาพที ่84 

 

    
ภาพที ่84 การทดสอบเสถียรภาพของการนําทาง 

 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ในบทน้ีจะกลาวถึงบทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในการพัฒนาตอยอดโดยแบงได          
3 หัวขอด ังน้ี 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อถิปรายผลการวิจัย 
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการประยุกต และพัฒนาตอยอดงานวิจัย 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

แอพพ ลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิการทางสายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนผล จากการ             
ที่นําเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) และระบบปฏิบัติการแอดดรอยด  (Android Operation System)         
ที่ถูกบรรจุอยูภาย ในโทรศัพทเคลื่อน  (Smart Phone) มาประยุกตใชใหเกิดประโยชน                       
โดยมีการพัฒนา ตอยอดใหเหมาะสมกับการใชงานของผูพิการทางสายตา โดยพัฒนาระบบให มี            
การสั่งงานดวยเสียง  (Speech Recognition) เพ่ืองายต อการใชงาน สําหรับผูพิการทางสายตา                   
ซึ่ง ไดมีการทดสอบ ซอฟตแวรที่ พัฒนาขึ้นมาน้ี  ปร ะกอบไปดวยระบบนําทางผู ที่สายตา ปกติ           
และผูพิการทางสายตา  โดยระบบของผูพิการทางสายตาสามารถบันทึกเสนทา งที่ตองการไปเก็บไวได
ทั้งหมด 5 เสนทางลงในฐานขอมูล (Database) และสามารถเปลี่ยนแปลงเสนทางได  ในการทดสอบ
ระบบครั้งน้ีมีการโปรแกรมเสนทางไว 5 เสนทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ประกอบดวย  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร อาคารสํานักงาน
อธิการบดี  อาคารคณะบริหาร และอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ทั้งน้ีผูใชงานสามารถเปลี่ยน
ฐานขอมูลสถานที่ใชงานดังกลาวไดในภายหลัง ทั้ งน้ีระบบนําทางน้ียังสามารถนําทางภายนอก
มหาวิทยาลัยได อาทิเชน เสนการเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ เสนทางการจราจรรวมถึงการดู ปริมาณ
ความหนาแนนของการจราจร เสนทางรถไฟได  
 
2. อถิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีไดมีปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทําการวิจัยโดยแบงประเด็นปญห าเปน               
3 หัวขอดังนี ้

2.1 ปญหาความคลาดเคลื่อนของการรับขอมูล ละติจูด (Latitude) และลองติจูด 
(Longitude) เน่ืองจากประสิทธิภาพของตัวรับ สัญญาณจีพีเอส  (GPS Receiver)                        
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smart Phone) แตละตัวจะประสิทธิภาพตางกันขึ้นฮารดแวร (Hard Ware)         
ที่เลือกใชงาน ซึ่งจะทําใหสงผลตอการทํางานของแอพพลิเคช่ัน 

2.2 ปญหาการสั่งการอุปกรณดวยเสียง  (Speech Recognition) เน่ืองจากเปน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพ่ือที่จะทําใหสามา รถแยกแยะคําพูดตางๆที่มนุษยพูด  จึงทําใหระบบตองเขาใจ
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คําศัพททุกคําอยางถูกตอง มากที่สุด เพราะการสั่งการอุปกรณดวยเสียง จะเปนการนํา ไฟลเสียง  
(Audio File) ที่บรรจุเสียงพูดนํามาแปลงเปน อักขระ (Text) กอนที่จะนําไปคนหาขอมูลที่ตองการ  
ดังน้ันระบ บอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นไดงายเน่ืองจาก สัญญาณรบกวน จากภายนอก  อาทิเชน           
การออกเสียงที่ไมชัดเจนของผูพูด เสียงจากรถยนต หรือเสียงอ่ืนๆที่เขามาในชุดประมวลผลขณะผูพูด
กําลังสั่งการดวยดวยเสียง  หรือ สัญญาณรบกวนจากภายในเครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง              
(Smart Phone) เชนคุณภาพของไมโครโพน (Microphone) หากคุณภาพไมดีจะสงผลใหมีสัญญาณ
รบกวนสูง (Noise) เชนกัน 

2.3 ปญหาของการนําทาง เน่ืองจากไมสามารถนําทางไปในเสนทางที่ไมไดอยูบนถนน
สายหลักไดเพราะฐานขอมูล (Database) ขอมูลละติจูด (Latitude) และลองติจูด (Longitude)        
ในการนําทางยังไมมากพอ จึงยังไมมีขอมูลในส วนของเสนทางยอย  เชน ซอยตางๆ  เสนทางในตึก             
เปนตน  
 
3. ขอเสนอแนะแนวทางในการประยุกต และพัฒนาตอยอดงานวิจัย 

3.1 การนําระบบจีพีเอส (GPS) มาใชในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันชวยนําทางเพ่ือผูพิก ารทาง
สายตาบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ปจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น  และมีการเช่ือมตอกับอุ ปกรณไดงาย            
และสะดวกสบายเพราะระบบ จีพีเอส (GPS) ถูกบรรจุอยู ในสมารทโฟน (Smart Phone) แตทั้งน้ี        
ควรเลือกสมารทโฟน (Smart Phone) ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล และการรับสัญญาณ         
จีพีเอสที่ดี เพราะจะสงผลตอความแมนยําในการหาตําแหนงสถานที่อยางมาก 

3.2 การใชโปรแกรมจําลอง  (Simulator) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันแอนดรอยด  (Android)   
ยังมีขอจํากัดในการใชงานอยู ดังน้ันในการพัฒนาจึงควรตองมีการทดสอบกับอุปกรณจริง เพ่ือทดสอบ
การใชงาน และขอผิดพลาดตางๆที่จะเกิดขึ้น 

3.3 แอพพลิเคช่ั นน้ีที่ผูวิจัยไดพัฒนาน้ี ใชเพียงแนะนําและคนหาเสนทางเฉพาะที่เทาน้ัน 
เน่ืองจากตัวอุปกรณน้ันมีความละเอียดในการระบุพิกัดยังไมสูงมาก ถาหากมีอุปกรณที่แมนยํา
มากกวาน้ีก็จะสามารถพัฒนาเพ่ิมไดใหสามารถนําทางผูพิการทางสายตาได โดยการเพ่ิม สวนการ
ประมวลผลภาพ (Image Processing) และเนียรฟลดคอมมูนิเคชัน  (Near Field Communication: 
NFC) ในการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบอกสิ่งกีดขวาง และสถานที่ภายในอาคารที่เปนจุดบอดของ
สัญญาณจีพีเอส (GPS)  
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ภาคผนวก 
แบบสํารวจความตองการคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นเพื่อนําทางผูพิการทางสายตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

 

 

 
แบบสํารวจความตองการคุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นเพ่ือนําทางผูพิการทางสายตา 

 

...................................................................... 
     คําชี้แจง:   1. แบบสํารวจฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจมาพัฒนา/ปรับปรุง

ระบบเพ่ือใหไดระบบตรงตามความตองการของผูใชงานแอพพลิเคชั่นนําทางผูพิการทางสายตา 
          2. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน ตามเกณฑการประเมินดังนี้ 
 

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  4 หมายถึง พึงพอใจมาก  3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง พึงพอใจนอย  1 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด   
ขอมูลพ้ืนฐาน 

1) เพศ ชาย หญิง 
2) อายุ  20-25 ป  26-30 ป  31-35 ป  36-40  40 ปขึ้นไป 
3) การศึกษา ………………………………………… 

  

รายการสํารวจ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

การสํารวจดานความตองการนําเทคโนยีชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูพิการทางสายตา 

     

1.  เทคโนโลยีสามารถชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตได      

2.  ทานประสบปญหาการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ      

3.  ทานตองการเทคโนโลยีชวยนําทาง      

การสํารวจคุณสมบัติของซอฟตแวรที่ตองการ      

1.  สามารถใชงานไดงาย      

2.  สามารถสั่งการดวยเสียง      

3.  สามารถกําหนดเสนทางการเดินทาง      

4.  สามารถรายงานผลการจราจร      

5.  อุปกรณเหมาะแกการพกพา และมีขนาดเล็ก      

6.  สามารถแสดงผลการทํางานดวยเสียง      

 

- ขอเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ประวัติผูวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายชาญยุทธ  อุปายโกศล 

      ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. CHANYUT AUPAYAGOSON 
2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  1200900002481 
3. ตําแหนง  อาจารย    
4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  กระทรวงศึกษาธิการ  
E-mail: chanyut.a@rmutr.ac.th   มือถือ 086-663-6998 

5. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
                      - การประมวลผลทางภาพ 
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ประวัติผูวิจัย (ตอ) 
 

ประวัติผูรวมวิจัย 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายกาญบัญชา  พานิชเจริญ 

      ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. KANBUNCHA PANICHCHAROEN 
  2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  3101501054418 
2. ตําแหนง  อาจารย    
3. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ ทํางาน 

โทรศัพทมือถือ โทรสาร และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร  กระทรวงศึกษาธิการ   
E-mail: kanbuncha.pan@rmutr.ac.th  มือถือ 081-668-8678 

4. ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 
- ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  

(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)  
- สาขาวิชา  GSM / WCDMA 
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