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บทคดัย่อ 
กำรพัฒนำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซ่ีผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟนมีจุดมุ่งหมำยของ

กำรศกึษำคือ  1) เพ่ือจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้พิกำรแบบออนไลน์บนระบบอินเทอร์เนต็  2)  เพ่ือจัดท ำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำน
ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซ่ีผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน  โดยประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  ที่ใช้ในกำรวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่คนพิกำร   
3 ประเภท คือ คนพิกำรด้ำนร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว  จ ำนวน 30 คน  คนพิกำรด้ำนกำรมองเห็น จ ำนวน 30 คน และคนพิกำรด้ำนกำรได้
ยินหรือกำรสื่อควำมหมำย จ ำนวน 20 คน ที่อำศยัอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองพิษณโุลก และคนขับรถแทก็ซ่ี จังหวัดพิษณโุลก   

งำนวิจัยนี้   ได้เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยกำรออกแบบแบบสอบถำมและแบบสมัภำษณ์ ส ำหรับคนพิกำร  เพ่ือใช้ในกำรส ำรวจควำมต้องกำร
เดินทำงของคนพิกำรและทศันคติที่มีต่อกำรขนส่งสำธำรณะในเมืองพิษณุโลก  ตลอดจนต ำแหน่งที่อยู่อำศัยของคนพิกำร และเกบ็ข้อมูลพิกัด
ของที่อยู่ของคนพิกำรในเขตอ ำเภอเมืองพิษณุโลกด้วยเคร่ือง GPS จำกนั้นท ำกำรน ำเข้ำค่ำพิกดัลงในโปรแกรม QGIS และน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ
ฐำนข้อมูล PostgreSQL / PostGIS  ซ่ึงจะได้ฐำนข้อมูลของคนพิกำรและฐำนข้อมูลของต ำแหน่งที่อยู่ของคนพิกำร    ข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์
โดยใช้แบบสอบถำมควำมต้องกำรเดินทำงของคนพิกำรและทศันคติที่มีต่อกำรขนส่งสำธำรณะในเมืองพิษณโุลก ด้ำนควำมต้องกำรกำรเดินทำง 
พบว่ำคนพิกำรส่วนใหญ่มีกำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะเป็นส่วนใหญ่ และแทก็ซ่ีกเ็ป็นหน่ึงในบริกำรที่คนพิกำรเลือกใช้บริกำร  ทัศนคติของ 
คนพิกำรที่มีต่อกำรขนส่งสำธำรณะ   ควำมคิดเหน็ของผู้พิกำร ในด้ำนรำคำค่ำโดยสำร  และพฤติกรรมของคนขับแทก็ซ่ี   อยู่ในเกณฑด์ี   รำคำ
ค่ำโดยสำรที่ผู้ พิกำรสำมำรถจ่ำยได้  ส่วนในด้ำนควำมปลอดภัยนั้น   คนพิกำรมีควำมเห็นว่ำกำรใช้รถสำธำรณะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีควำม
ปลอดภยัเท่ำที่ควร 

ระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซ่ีผ่ำนโทรศัพทส์มำร์ทโฟน จัดท ำขึ้ นมำเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลของ
คนพิกำร และ แจ้งต ำแหน่งและเงื่อนไขต่ำงๆ ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซ่ีผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน   ซ่ึงกำรให้บริกำรน้ันจะผ่ำน
ทำงMobile Web โดยอำศัยเครือข่ำยอินเทอร์เนต็  ในส่วนของหน้ำเวบ็จะเป็นกำรลงทะเบียนก่อนใช้บริกำรและข้อมูลต ำแหน่งที่อยู่ของคน
พิกำรซ่ึงเป็นข้อมูลที่ดึงมำจำกฐำนข้อมูล  PostgreSQL  เมื่อมีกำรใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพทส์มำร์ทโฟนข้อมูลจะถูกส่งลงฐำนข้อมูล  PostgreSQL
ของศนูย์บริกำรแทก็ซ่ี 

จำกกำรศึกษำแสดงให้เหน็ว่ำกำรพัฒนำระบบกำรสบืค้นและวิเครำห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ในชีวิตจริงได้เป็นอย่ำงดี จำก
ตัวอย่ำงงำนวิจัยนี้หำกน ำระบบไปพัฒนำต่อยอดและแจ้งข้อมูลสู่สำธำรณะ จะสำมำรถสำมำรถช่วยเหลือคนพิกำรในกำรเดินทำงโดยรถแทก็ซ่ีได้
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สะดวกมำกยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหำในกำรเลือกรับผู้โดยสำรที่เป็นคนพิกำร   ตลอดตนกบักำรค้นหำและบริกำรด้ำนต่ำงๆกส็ำมำรถน ำผลงำนนี้ ไป
ประยุกต์ได้ในอนำคต 
 
ค าส าคญั: Taxi on Demand, FOSS4G, OGC Web Service, Disabled, PostgreSQL/PostGIS, เมอืงพิษณโุลก 

Abstract 
Development of Location and Information Service for Disabled Accessibility Taxi on demand System Based on Mobile Web GIS 

has the purposes of the study as follows: 1) to create online database system for people with disabilities on the internet 2) to create a 
system of the location and basic information for people with disabilities in using taxi service through smartphone.  Population and 
subject  used in this study including 3 types of people with disabilities , 30 of physical or movement , 30 of visual or blind and 20 of 
hearing impairment or interpretation disabilities in  Amphoe Muang, Phitsanulok and taxi drivers in Phitsanulok. 

Data collected in this study by creating the questionnaire and the interview for people with disabilities to survey the need of 
traveling and the attitude toward the public transportation in the city of Phitsanulok as well as the location where they lived and  the 
coordinates of the address of the people with disabilities in Amphoe Muang, Phitsanulok with the GPS. Then import the coordinates in 
the program by QGIS and apply the information to the system PostgreSQL /  PostGIS.  This will be the database for people with 
disabilities and  the location address of the  people with disabilities.    The data from the interview by using the questionnaires in  
traveling of the people with disabilities and attitude toward the public transportation in the city of Phitsanulok found that people with 
disabilities are often travel by public transportation for the most, and taxi is one of the services that people with disabilities use the 
service. The attitude of the people with disabilities on the public transportation found that, the fare and taxi drivers’ behaviors are at 
good level, they can afford.  As for the security, people with disabilities agreed that most of the public transportation are not  safe 
enough. 

The system of the location and basic information for people with disabilities to use the taxi service through  Smartphone  was 
designed to create a database of the people with disabilities  and inform the position and the conditions for people with disabilities to 
use the taxi service through Smartphone via Mobile web by using internet networks. In the section of the web page is the registered 
page before using the service and the location information which pulled from the  PostgreSQL database of people with disabilities.  
When there is a service via the smartphone, data will be sent to a PostgreSQL  database at the center taxi service. 

The development of searching and spatial analysis system can be used for the real life. The result of this research can continue 
developing and published to public that people can use this system to help disabilities people to travel by taxi. Moreover it can be 
reduced the problem in choosing the passengers as they were people with disabilities. 
 
Key word: Taxi on Demand, FOSS4G, OGC Web Service, Disabled, PostgreSQL/PostGIS, Meung Phitsanulok 
 

บทน า 
 

กำรบริกำรขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้
ทันทีมีอยู่ 2 ชนิด อย่ำงแรกเป็นชนิดที่ให้บริกำรในพ้ืนที่
แถบชำนเมืองหรือเมืองเลก็ๆ ซึ่งไม่ค่อยมีควำมต้องกำรใน
กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะมำกมำยนัก กำร
บริกำรจะเป็นก ำหนดเวลำและเส้นทำงแน่นอน ท ำให้
ต้นทุนด ำเนินกำรสูงมำก ขณะที่ระบบที่ ยืดหยุ่นไปตำม
ควำมต้องกำรจะท ำให้เกิดประสิทธิภำพของต้นทุนสูงขึ้ น 
อีกอย่ำงหนึ่ งของกำรบริกำรขนส่งที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้ทันทีเป็นรูปแบบที่เห็นอยู่มำกในหลำย

พ้ืนที่ทั่วโลก คือ กำรให้บริกำรขนส่งส ำหรับผู้สูงอำยุและ
คนพิกำรแบบจำกประตูบ้ำนสู่ประตูเป้ำหมำย (door-to-
door transport)ซึ่งงำนวิจัยฉบับนี้  จะเน้นที่กำรน ำเสนอบท
วิเครำะห์เชิงนโยบำยเกี่ยวกับรูปแบบกำรขนส่งแบบหลังนี้  
เนื่องจำกคนพิกำรไม่สำมำรถใช้ระบบกำรขนส่งสำธำรณะที่
มอียู่ส ำหรับบุคคลทั่วไปได้ ด้วยสภำพของร่ำงกำยที่มคีวำม
ยำกล ำบำกในกำรเดิน และสถำนะทำงด้ำนกำรท ำงำน 
เหล่ำนี้ เป็นสิ่งส ำคญัต่อกำรตดัสนิใจเดนิทำงด้วยกำรบริกำร
ขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันทีระบบใด
ระบบหนึ่ง 

 
 

ส ำหรับคนพิกำรในกำรเรียกใช้บริกำรรถแท็กซี่อำจ
เนื่องมำจำกควำมสะดวกและรวดเร็วแต่มักจะพบปัญหำ
เกี่ยวกับคนพิกำรที่ไม่สำมำรถบอกต ำแหน่งที่ชัดเจนได้ 
(Thongtawee, 1998) และคนขับแทก็ซี่ เองกอ็ำจหำจุดที่
อยู่ของคนพิกำรไม่เจอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำระบบ
บริกำรรถแทก็ซี่ เพ่ือคนพิกำร ซึ่งตัวระบบจะสำมำรถรับ
ต ำแหน่งของคนพิกำรแล้วท ำกำรหำรถแทก็ซี่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงและสะดวกที่สุดไปรับคนพิกำรในจุดที่อยู่นั้นๆ 
ส่วนบริษัทแท็กซี่ นั้ นก็ต้องกำรกำรระบบเก็บข้อมูลที่
สำมำรถท ำงำนได้รวดเร็วไม่ซ ้ำซ้อน และมีควำมถูกต้อง
แม่นย ำ และใช้งำนง่ำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน กำรบริกำร
ขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันที (DRT: 
Demand Responsive transport services) พิจำรณำจำกมุม
ด้ำนควำมต้องกำรของผู้โดยสำร ที่จะเรียกใช้ยำนพำหนะ
ให้มำรับเพ่ือไปส่งยังเป้ำหมำย หรืออีกนัยหนึ่ ง เพ่ือลด
ต้นทุนกำรด ำเนินกำร ผู้โดยสำรสำมำรถรวมกลุ่มผู้ที่
ต้องกำรเดินทำงไปในเส้นทำงเดียวกนั แล้วเรียกใช้บริกำร
ยำนพำหนะให้มำรับและไปส่งยังเป้ำหมำย ดังนั้น กำร
บริกำรขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทนัท ีจึง
เป็นรูปแบบกลำงๆ ของกำรขนส่งที่อยู่ระหว่ำงระบบขนส่ง
สำธำรณะที่ก  ำหนดเส้นทำงและเวลำแน่นอนกบักำรบริกำร
แทก็ซี่นั่งส่วนบุคคล 

ด้วยเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน  ที่
สำมำรถเชื่อมต่อกบัอนิเตอร์เนต็ ระบบแจ้งต ำแหน่งบนพ้ืน
โลกในปัจจุบัน (Mongkolsawat, Uttha, Paiboonsak, & 
Chanket, 2004; Choosumrong, Raghavan, & Bozon, 
2012). ท ำให้มี Application บนโทรศัพท์มือถือมำกมำย
เกี่ยวกับระบบกำรให้บริกำรรถแท็กซี่ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ระบบที่มีอยู่เหล่ำนั้นไม่ได้ถูกออกแบบและพัฒนำมำเพ่ือ

คนพิกำรโดยเฉพำะ จึงยังคงเป็นปัญหำส ำหรับกำรใช้งำน
ของคนพิกำรที่อำจจะมีกำรพกพำอุปกรณ์ต่ำงๆติดตัวใน
กำรเดินทำงมำกมำย หรือปัญหำในกำรติดต่อสื่อสำร ฯลฯ 
ดงันั้นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรถแทก็ซี่เพ่ือคนพิกำร
ในคร้ังนี้  ได้มีกำรออกแบบและพัฒนำให้รองรับกำรใช้งำน
ส ำหรับผู้พิกำรโดยเฉพำะ โดยผู้พิกำรสำมำรถระบุ ก ำหนด
เงื่อนไขต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ให้บริกำรรถ
แทก็ซี่ ในขณะเดียวกันบริษัทแทก็ซี่เองกต้็องกำรที่จะท ำ
กำรเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรแก่คนพิกำรเพ่ือใช้ในกำร
ลดหย่อนภำษี หรือเกบ็ไว้เป็นข้อมูลของบริษัทเช่นเดยีวกนั 

 
วตัถุประสงค ์

 
1. เพ่ือจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้พิกำรแบบออนไลน์บน

ระบบอนิเทอร์เนต็ 

2. เพ่ือจัดท ำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำน
ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่ผ่ำน Smartphone 

3. เพ่ือจัดท ำระบบกำรเข้ำถึงและให้บริกำรรถแทก็ซี่
เพ่ือคนพิกำรบนเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็ 

พื้ นท่ีศึกษา 
กำรศึกษำในคร้ังนี้ จะท ำกำรศึกษำในพ้ืนที่อ  ำเภอเมือง

พิษณุโลก โดยในพ้ืนที่ 750.8 ตร.กม. มปีระชำกรทั้งหมด 
270,231 คน เป็นชำย 132,391 คน และหญิง 137,840 
คน ควำมหนำแน่น 377.4811 คน/ตร.กม. แบ่งกำร
ปกครองออกเป็น 20 ต ำบล 171 หมู่บ้ำน มี 21 แห่ง 
อ ำเภอเมืองพิษณุโลกมีคนพิกำรทั้งสิ้น 5,076 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2558) คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของ
ประชำกรทั้งจังหวัด ประกอบด้วย 

 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท) 
จ านวนคนพิการแยกตามประเภทที่ 2 3 และ 5 จ านวนรวม 

1 2 3 4 5 6 
เทศบำลนครพิษณโุลก 65 194 610 41 3 6 919 
เทศบำลเมืองอรัญญิก 15 78 321 28 1 3 446 
เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ - - - - - - - 
เทศบำลต ำบลพลำยชุมพล 7 22 141 9 - 1 180 
เทศบำลต ำบลหัวรอ 22 66 245 22 - 2 357 
เทศบำลต ำบลท่ำทอง 14 30 150 13 - 2 209 
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ส ำหรับคนพิกำรในกำรเรียกใช้บริกำรรถแท็กซี่อำจ
เนื่องมำจำกควำมสะดวกและรวดเร็วแต่มักจะพบปัญหำ
เกี่ยวกับคนพิกำรที่ไม่สำมำรถบอกต ำแหน่งที่ชัดเจนได้ 
(Thongtawee, 1998) และคนขับแทก็ซี่ เองกอ็ำจหำจุดที่
อยู่ของคนพิกำรไม่เจอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำระบบ
บริกำรรถแทก็ซี่ เพ่ือคนพิกำร ซึ่งตัวระบบจะสำมำรถรับ
ต ำแหน่งของคนพิกำรแล้วท ำกำรหำรถแทก็ซี่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงและสะดวกที่สุดไปรับคนพิกำรในจุดที่อยู่นั้นๆ 
ส่วนบริษัทแท็กซี่ นั้ นก็ต้องกำรกำรระบบเก็บข้อมูลที่
สำมำรถท ำงำนได้รวดเร็วไม่ซ ้ำซ้อน และมีควำมถูกต้อง
แม่นย ำ และใช้งำนง่ำยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน กำรบริกำร
ขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันที (DRT: 
Demand Responsive transport services) พิจำรณำจำกมุม
ด้ำนควำมต้องกำรของผู้โดยสำร ที่จะเรียกใช้ยำนพำหนะ
ให้มำรับเพ่ือไปส่งยังเป้ำหมำย หรืออีกนัยหนึ่ ง เพ่ือลด
ต้นทุนกำรด ำเนินกำร ผู้โดยสำรสำมำรถรวมกลุ่มผู้ที่
ต้องกำรเดินทำงไปในเส้นทำงเดียวกนั แล้วเรียกใช้บริกำร
ยำนพำหนะให้มำรับและไปส่งยังเป้ำหมำย ดังนั้น กำร
บริกำรขนส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรได้ทนัท ีจึง
เป็นรูปแบบกลำงๆ ของกำรขนส่งที่อยู่ระหว่ำงระบบขนส่ง
สำธำรณะที่ก  ำหนดเส้นทำงและเวลำแน่นอนกบักำรบริกำร
แทก็ซี่นั่งส่วนบุคคล 

ด้วยเทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟน  ที่
สำมำรถเชื่อมต่อกบัอนิเตอร์เนต็ ระบบแจ้งต ำแหน่งบนพ้ืน
โลกในปัจจุบัน (Mongkolsawat, Uttha, Paiboonsak, & 
Chanket, 2004; Choosumrong, Raghavan, & Bozon, 
2012). ท ำให้มี Application บนโทรศัพท์มือถือมำกมำย
เกี่ยวกับระบบกำรให้บริกำรรถแท็กซี่ แต่อย่ำงไรก็ตำม
ระบบที่มีอยู่เหล่ำนั้นไม่ได้ถูกออกแบบและพัฒนำมำเพ่ือ

คนพิกำรโดยเฉพำะ จึงยังคงเป็นปัญหำส ำหรับกำรใช้งำน
ของคนพิกำรที่อำจจะมีกำรพกพำอุปกรณ์ต่ำงๆติดตัวใน
กำรเดินทำงมำกมำย หรือปัญหำในกำรติดต่อสื่อสำร ฯลฯ 
ดงันั้นกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรรถแทก็ซี่เพ่ือคนพิกำร
ในคร้ังนี้  ได้มีกำรออกแบบและพัฒนำให้รองรับกำรใช้งำน
ส ำหรับผู้พิกำรโดยเฉพำะ โดยผู้พิกำรสำมำรถระบุ ก ำหนด
เงื่อนไขต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ให้บริกำรรถ
แทก็ซี่ ในขณะเดียวกันบริษัทแทก็ซี่เองกต้็องกำรที่จะท ำ
กำรเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรแก่คนพิกำรเพ่ือใช้ในกำร
ลดหย่อนภำษี หรือเกบ็ไว้เป็นข้อมูลของบริษัทเช่นเดยีวกนั 

 
วตัถุประสงค ์

 
1. เพ่ือจัดท ำระบบฐำนข้อมูลผู้พิกำรแบบออนไลน์บน

ระบบอนิเทอร์เนต็ 

2. เพ่ือจัดท ำระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำน
ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่ผ่ำน Smartphone 

3. เพ่ือจัดท ำระบบกำรเข้ำถึงและให้บริกำรรถแทก็ซี่
เพ่ือคนพิกำรบนเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็ 

พื้ นท่ีศึกษา 
กำรศึกษำในคร้ังนี้ จะท ำกำรศึกษำในพ้ืนที่อ  ำเภอเมือง

พิษณุโลก โดยในพ้ืนที่ 750.8 ตร.กม. มปีระชำกรทั้งหมด 
270,231 คน เป็นชำย 132,391 คน และหญิง 137,840 
คน ควำมหนำแน่น 377.4811 คน/ตร.กม. แบ่งกำร
ปกครองออกเป็น 20 ต ำบล 171 หมู่บ้ำน มี 21 แห่ง 
อ ำเภอเมืองพิษณุโลกมีคนพิกำรทั้งสิ้น 5,076 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ ์2558) คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของ
ประชำกรทั้งจังหวัด ประกอบด้วย 

 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท) 
จ านวนคนพิการแยกตามประเภทที่ 2 3 และ 5 จ านวนรวม 

1 2 3 4 5 6 
เทศบำลนครพิษณโุลก 65 194 610 41 3 6 919 
เทศบำลเมืองอรัญญิก 15 78 321 28 1 3 446 
เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่ - - - - - - - 
เทศบำลต ำบลพลำยชุมพล 7 22 141 9 - 1 180 
เทศบำลต ำบลหัวรอ 22 66 245 22 - 2 357 
เทศบำลต ำบลท่ำทอง 14 30 150 13 - 2 209 
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ผลลัพธ์ไปสู่ขั้นตอนต่อไป (ดังปลำยเส้นที่แสดงด้วย
วงกลม) แล้ว ยังจะมีกำรส่งผลลัพธจ์ำกกำรด ำเนินกำรเข้ำ

ไปตรวจสอบควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย (ดังปลำยเส้นที่
แสดงด้วยหัวลูกศร) 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวควำมคิดในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 
การวิเคราะหค์วามตอ้งการของระบบ (Functional 

Requirement Specification) 
จำกผลกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล แบบสอบถำม สมัภำษณ์

จำกผู้พิกำรที่สุ่มตัวอย่ำงมำและคนขับแทก็ซี่รวมถงึเจ้ำของ
ผู้ประกอบกำรรถแท็กซี่  เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบในเบื้ องต้นนั้น ระบบสื่อสำร
ระห ว่ำงคนพิกำร ศูน ย์รถแท็กซี่ และคนขับที่ จะ ถูก
พัฒนำขึ้ น เพ่ือเป็นระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำรรถ
แทก็ซี่ส  ำหรับคนพิกำรในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีชื่อว่ำ 
ระบบกำรให้บริกำรแทก็ซี่เพ่ือคนพิกำร (Taxi on Demand 
Information System : TODIS)  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล
กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบที่เกี่ยวข้องดงันี้  

ขอ้มูลความตอ้งการของระบบเชิงหนา้ท่ี 
ระบบ TODIS จะต้องถูกพัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำร

ของผู้ ใช้งำนระบบ โดยสำมำรถสรุปควำมต้องกำรของ
ระบบเชิงหน้ำที่ตำมรำยละเอยีด ดงันี้  

 เป็นระบบงำนทำงเวบ็ (Web Application) ที่
สำมำรถท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยอนิเตอร์เนต็ ทั้งบน
โทรศัพทม์อืถอืสมำร์ทโฟน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่จ ำกดัจ ำนวนผู้ใช้งำน 

 มีหน้ำจอกำรขอเข้ำใช้งำนระบบ (Login) โดยผู้ใช้
จะต้องระบุรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนก่อนกำรเข้ำใช้งำนทุก
ครั้ง และระบบจะต้องบันทึกรำยละเอียดกำรขอเข้ำใช้งำน
ในทุกคร้ัง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประมวลผลหรือสรุปผล
ข้อมูลในอนำคต 

 สำมำรถแสดงต ำแหน่งของผู้ขอใช้บริกำร (คน
พิกำร) พร้อมทั้งเงื่อนไขต่ำงๆ และส่งข้อมูลไปยังเครื่อง
แม่ข่ำยที่ ศูนย์ให้บริกำรรถแท็กซี่  (Call Center) ผ่ำน
โทรศัพทส์มำร์ทโฟน 

 เจ้ำหน้ำที่ที่ศูนย์ให้บริกำรรถแทก็ซี่ สำมำรถคลิกดู
รำยละเอียดข้อมูลจุดที่ส่งมำบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผ่ำน

 
 

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท) 
จ านวนคนพิการแยกตามประเภทที่ 2 3 และ 5 จ านวนรวม 

1 2 3 4 5 6 
เทศบำลต ำบลบ้ำนคลอง 6 30 90 4 - 1 131 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังน ำ้คู้ 6 43 185 9 1 - 244 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดจันทร์ 11 32 76 10 1 - 130 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดพริก 13 34 217 14 1 1 280 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธิ์ 11 47 125 6 - 1 190 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมอแข 19 38 158 21 - 1 237 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง 26 63 222 19 - 1 331 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนป่ำ 15 42 78 17 - - 152 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกโทก 19 20 82 2 - - 123 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมทอง 11 13 63 1 1 1 90 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกร่ำง 13 47 254 11 - - 325 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมะขำมสงู 14 49 90 5 - - 158 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงพระ 22 65 262 22 1 3 375 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ขอดอน 11 16 72 3 - - 102 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ วงำม 4 21 65 7 - - 97 

รวม 324 950 3506 264 9 23 5,076 
ที่มำ ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคงมนุษย์จังหวัดพิษณโุลก 
หมำยเหตุ  ควำมหมำยของตัวเลขแสดงประเภทคนพิกำร 

1 : คนพิกำรด้ำนทำงกำรมองเหน็  2 : คนพิกำรด้ำนกำรได้ยินหรือกำรสื่อควำมหมำย  
3 : คนพิกำรด้ำนกำยหรือกำรเคลื่อนไหว  4 : คนพิกำรด้ำนจิตใจหรือพฤติกรรม 
5 : คนพิกำรด้ำนสติปัญญำหรือกำรเรียนรู้  6 : คนพิกำรออทสิติก 
 

ส ำหรับข้อมูลเบื้ องต้นของแท็กซี่ที่ เปิดให้บริกำรใน
เมืองพิษณุโลกนั้น เป็นบริกำรของบริษัทแทก็ซี่พิษณุโลก 
จ ำกดั ที่เปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี 2553 ด้วยจ ำนวนรถแทก็ซี่ 
49 คนั ต่อมำเพ่ิมขึ้นเป็น 100 คนั และเพ่ิมขึ้นเมอืปลำยปี 
2557 เป็นจ ำนวน 105 คัน โดยมีเป้ำหมำยให้บริกำรกับ
เมืองพิษณุโลกเต็มระบบ 200 คัน ระบบกำรให้บริกำร
หลัก คือ ผู้โดยสำรโทรศัพท์เข้ำไปที่ศูนย์แทก็ซี่หมำยเลข 
055338888 พร้อมแจ้งพิกัดที่จะให้รถแทก็ซี่ไปรับและ
เป้ำหมำยที่ต้องกำรไปส่ง จำกนั้นศูนย์จะสั่งกำรด้วยวิทยุ
รับส่งไปยังรถแทก็ซี่คันที่อยู่ใกล้สื่อสำรกับผู้โดยสำรทำง
โทรศัพทม์อืถอื เพ่ือนัดหมำยและมข้ีอตกลงร่วมกนั 

 
กรอบแนวคิดในการด าเนินการ 

 
กรอบแนวควำมคิดในกำรด ำเนินงำนวิจัย เรื่อง “กำร

พัฒนำระบบเข้ำถึงและให้บริกำรแทก็ซี่เพ่ือคนพิกำรของ

เมืองพิษณโุลก” ดังรปูที่ 1 ข้ำงล่ำงนี้  เป็นกำรน ำเสนอโดย
ยึดหลักกำรส ำคัญในกำรให้บริกำรคนพิกำรอย่ำงทั่วถงึและ
เท่ำเทียม ตำมเป้ำหมำยในอนุสญัญำว่ำด้วยสทิธิคนพิกำร 
( CRPD:  Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) และสอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพชีวิต
คนพิกำรแห่งชำติฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 หลังจำกที่
ได้ก ำหนดหลักกำรส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว กรอบ
แนวควำมคิดกำรวิจัยจะได้ด ำเนินกำรไปตำมขั้นตอนที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประกำร คือ กำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรเดินทำงของคนพิกำร และกำรให้บริกำรของ
ผู้ป ระกอบกำร/คนขับแท็กซี่  กำรทบทวน เพ่ื อห ำ
ข้อก ำหนด/มำตรฐำนบริกำรเดินทำงของคนพิกำรนำนำ
ประเทศและประเทศไทย กำรวิเครำะห์หำควำมเหมำะสม
ของกำรสนับสนุนและอุดหนุนระบบบริกำรแทก็ซี่เพ่ือคน
พิกำร และกำรออกแบบและทดลองโปรแกรมระบบบริกำร
แทก็ซี่ เพ่ือคนพิกำร โดยในแต่ละขั้นตอนนอกจำกจะส่ง
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ผลลัพธ์ไปสู่ขั้นตอนต่อไป (ดังปลำยเส้นที่แสดงด้วย
วงกลม) แล้ว ยังจะมีกำรส่งผลลัพธจ์ำกกำรด ำเนินกำรเข้ำ

ไปตรวจสอบควำมสอดคล้องกบัเป้ำหมำย (ดังปลำยเส้นที่
แสดงด้วยหัวลูกศร) 

 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวควำมคิดในกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 
การวิเคราะหค์วามตอ้งการของระบบ (Functional 

Requirement Specification) 
จำกผลกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล แบบสอบถำม สมัภำษณ์

จำกผู้พิกำรที่สุ่มตัวอย่ำงมำและคนขับแทก็ซี่รวมถงึเจ้ำของ
ผู้ประกอบกำรรถแท็กซี่  เพ่ือน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ออกแบบและพัฒนำระบบในเบื้ องต้นนั้น ระบบสื่อสำร
ระห ว่ำงคนพิกำร ศูน ย์รถแท็กซี่ และคนขับที่ จะ ถูก
พัฒนำขึ้ น เพ่ือเป็นระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำรรถ
แทก็ซี่ส  ำหรับคนพิกำรในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีชื่อว่ำ 
ระบบกำรให้บริกำรแทก็ซี่เพ่ือคนพิกำร (Taxi on Demand 
Information System : TODIS)  โดยมีรำยละเอียดข้อมูล
กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของระบบที่เกี่ยวข้องดงันี้  

ขอ้มูลความตอ้งการของระบบเชิงหนา้ท่ี 
ระบบ TODIS จะต้องถูกพัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำร

ของผู้ใช้งำนระบบ โดยสำมำรถสรุปควำมต้องกำรของ
ระบบเชิงหน้ำที่ตำมรำยละเอยีด ดงันี้  

 เป็นระบบงำนทำงเวบ็ (Web Application) ที่
สำมำรถท ำงำนผ่ำนเครือข่ำยอนิเตอร์เนต็ ทั้งบน
โทรศัพทม์อืถอืสมำร์ทโฟน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
ไม่จ ำกดัจ ำนวนผู้ใช้งำน 

 มีหน้ำจอกำรขอเข้ำใช้งำนระบบ (Login) โดยผู้ใช้
จะต้องระบุรหัสผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนก่อนกำรเข้ำใช้งำนทุก
ครั้ง และระบบจะต้องบันทึกรำยละเอียดกำรขอเข้ำใช้งำน
ในทุกครั้ง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประมวลผลหรือสรุปผล
ข้อมูลในอนำคต 

 สำมำรถแสดงต ำแหน่งของผู้ ขอใช้บริกำร (คน
พิกำร) พร้อมทั้งเงื่อนไขต่ำงๆ และส่งข้อมูลไปยังเคร่ือง
แม่ข่ำยที่ ศูนย์ให้บริกำรรถแท็กซี่  (Call Center) ผ่ำน
โทรศัพทส์มำร์ทโฟน 

 เจ้ำหน้ำที่ที่ศูนย์ให้บริกำรรถแทก็ซี่ สำมำรถคลิกดู
รำยละเอียดข้อมูลจุดที่ส่งมำบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผ่ำน
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ระบบ Internet Map Server ซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ำยและ
รำยละเอยีดเงื่อนไขต่ำงๆ 

 เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตดิต่อและแจ้งรถแทก็ซี่ให้ไปรับผู้
ขอใช้บริกำรรวมทั้ งระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูลกำร
ให้บริกำรในเวลำเดยีวกนั 

เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำสนับสนุนกำรตัดสนิใจเชิง
พ้ื นที่ ค ร้ั งนี้  ผู้ วิจั ย ได้ เลือกใช้  Free and Open Source 
Software for Geospatial (FOSS4G) ในกำรพัฒนำระบบ
ทั้งหมด โดยระบบปฏิบัติกำรที่ใช้คือ Linux Mint 17, ใน
ส่ ว น ข อ ง  Web Server ใ ช้  Apache2.2.22, PHP5.5, 
Application Server ใ ช้  Apache Tomcat 7 แ ล ะ 
Geoserver 2.5.2, ร ะ บ บ ฐ ำ น ข้ อ มู ล เ ชิ ง พ้ื น ที่ ใ ช้ 
PostgreSQL 9.4, PostGIS 2.1 และ pgRouting 2.0 ใน
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล และในส่วนของ User Interface 
( Mapping Client)  ใ ช้  Openlayers 2. 13. 1 
(Choosumrong, Raghavan, &  Realini, 2010). 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ (System analysis 
and design) 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ ใช้เบื้ องต้นแล้ว 
ระบบ TODIS จะใช้แนวทำงกำรวิเครำะห์และออกแบบใน
รปูแบบของแบบดั้งเดิม  (The traditional approach) โดย
ใช้ แผนภ ำพ ข้อ มู ลกำรไห ลของ ข้อ มู ล  (Data flow 
diagram) และรูปแบบฐำนของระบบฐำนข้อมูลแบบ
สัมพันธ์ (Relational database) ร่วมกัน   ในระบบ เนื่อง
ด้วยผู้ใช้และผู้พัฒนำระบบต่อในอนำคตของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกบัระบบ TODIS มีช่วงวัย  ที่ครอบคลุมช่วงอำยุ
กำรท ำงำนทั้งหมด ซึ่งในเจ้ำหน้ำที่รุ่นเก่ำ และรุ่นกลำงเก่ำ
กลำงใหม่ จะคุ้นเคยกบัวิธกีำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
แบบดั้งเดมิอยู่แล้ว ท ำให้เมื่อต้องกำรพัฒนำต่อสำมำรถท ำ
ได้ง่ำยและสะดวกมำกย่ิงขึ้นกว่ำแบบกำรวิเครำะห์ออกแบบ
เชิงวัตถุ  (The object-oriented approach) 

ระบบ TODIS มีรูปแบบสถำปัตยกรรมระบบแบบแม่
ข่ำย-ลูกข่ำย (Server-Client)  ดังแสดงรำยละเอยีดในรูป
ที่ 2 ต่อไปนี้  

 

 
 

รูปท่ี 2 ภำพรวมสถำปัตยกรรมของระบบ TODIS 
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การออกแบบฐานขอ้มูล (Database design) 
ในส่วนของระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ระบบ TODIS ได้มกีำร

ใช้ระบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) ใน

รูปแบบโม เดลควำมสัม พั นธ์ระห ว่ำงข้อ มูล  ( ER-
DIAGRAM) โดยสำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ข้อมูลได้ดงัรปูที่ 3 ต่อไปนี้  

 
 

รูปท่ี 3 แสดงแผน Entity-Relationship: ER ของระบบ TODIS 
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การออกแบบการน าเขา้ วิเคราะห ์และแสดงผล (Input analyses and output Design) 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 กำรออกแบบระบบสื่อสำรส ำหรับกำรให้บริกำรแทก๊ซีส ำหรับคนพิกำรเมืองพิษณโุลก 

ตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลแทก๊ซ่ีที่จะเดินไปรับกลับไปยังลูกค้ำ 

สง่ข้อมลูและ
รายละเอียดของผู้ขอ
ใช้บริการไปยงัศนูย์สัง่
การ (Call center) 

 

 
 

จำกรปูที่ 4 กำรท ำงำนของระบบสื่อสำรในอตุสำหกรรม
แทก๊ซี มีขั้นตอนที่จะน ำเสนอให้มีกำรพัฒนำ ดังนี้  1) เริ่ม
จำกกรอบสเีขยีวคอื ผู้ใช้จะส่งข้อมูลต ำแหน่งปัจจุบนัพร้อม
ทั้งเงื่อนไขต่ำงๆไปยังฐำนข้อมูลของระบบ  จำกนั้น 2) 
ระบบท ำกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ ขอใช้บริกำรจำกรหัสผู้ ใช้ 
เมื่อทรำบรหัสผู้ ใช้ 3)ระบบจะท ำกำรจ ำแนกประเภทของ
คนพิกำรและ 4) เจ้ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกบัแทก๊ซีที่ 
 

เหมำะสมกบัคนพิกำรตำมที่ผู้ใช้บริกำรได้ร้องขอมำในข้อที่ 
1 และ 5)คนขับแท๊กซีตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ รวมถึง
ต ำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริกำร 6)แทก๊ซีไปรับผู้ใช้บริกำร 7)
แทก๊ซีไปส่งผู้ใช้บริกำรยังจุดหมำย และสดุท้ำย 8)แทก๊ซีท ำ
กำรบนัทกึข้อมูลกำรให้บริกำรลงในฐำนข้อมูลของระบบ 

การออกแบบการแสดงผลและการทดลองใชง้าน
ส าหรบัผูใ้ชบ้นอุปกรณโ์ทรศพัทส์มารท์โฟน 

(a)                (b)   (c)   (d)                          

       
(e)                (f)   (g)   (h)      

       
 

รูปท่ี 5 ภำพรวมของระบบ TODIS บนโทรศพัทส์มำร์ทโฟน 
 

รูปที่ 5 เป็นกำรแสดงภำพรวมของระบบ TODIS โดย 
รูปที่ 5(a) จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบที่แสดงแผนที่
โดยสำมำรถเรียกแผนที่จำก Google Maps service และ 
OpenStreetMap มำแสดงเป็นพ้ืนหลังได้ โดยรูปที่ 5(b) 

จะมีเคร่ืองมือรูปกล้องถ่ำยรูปที่เป็นเคร่ืองมือส ำหรับแจ้ง
ต ำแหน่งของตนเองเพ่ือเรียกใช้บริกำร หำกกดที่เคร่ืองมือ
รูปกล้องนี้ หน้ำจอที่จะปรำกฏขึ้ นมำจะแสดงอยู่ในรูปที่ 
5(c) ซึ่งในหน้ำจอนี้ ผู้ใช้จะท ำกำรใส่รำยละเอยีดพ้ืนฐำนที่
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จำกรปูที่ 4 กำรท ำงำนของระบบสื่อสำรในอตุสำหกรรม
แทก๊ซี มีขั้นตอนที่จะน ำเสนอให้มีกำรพัฒนำ ดังนี้  1) เริ่ม
จำกกรอบสเีขยีวคอื ผู้ใช้จะส่งข้อมูลต ำแหน่งปัจจุบนัพร้อม
ทั้งเงื่อนไขต่ำงๆไปยังฐำนข้อมูลของระบบ  จำกนั้น 2) 
ระบบท ำกำรตรวจสอบข้อมูลผู้ ขอใช้บริกำรจำกรหัสผู้ ใช้ 
เมื่อทรำบรหัสผู้ ใช้ 3)ระบบจะท ำกำรจ ำแนกประเภทของ
คนพิกำรและ 4) เจ้ำหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกบัแทก๊ซีที่ 
 

เหมำะสมกบัคนพิกำรตำมที่ผู้ใช้บริกำรได้ร้องขอมำในข้อที่ 
1 และ 5)คนขับแท๊กซีตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ รวมถึง
ต ำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริกำร 6)แทก๊ซีไปรับผู้ใช้บริกำร 7)
แทก๊ซีไปส่งผู้ใช้บริกำรยังจุดหมำย และสดุท้ำย 8)แทก๊ซีท ำ
กำรบนัทกึข้อมูลกำรให้บริกำรลงในฐำนข้อมูลของระบบ 

การออกแบบการแสดงผลและการทดลองใชง้าน
ส าหรบัผูใ้ชบ้นอุปกรณโ์ทรศพัทส์มารท์โฟน 

(a)                (b)   (c)   (d)                          

       
(e)                (f)   (g)   (h)      

       
 

รูปท่ี 5 ภำพรวมของระบบ TODIS บนโทรศพัทส์มำร์ทโฟน 
 

รูปที่ 5 เป็นกำรแสดงภำพรวมของระบบ TODIS โดย 
รูปที่ 5(a) จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบที่แสดงแผนที่
โดยสำมำรถเรียกแผนที่จำก Google Maps service และ 
OpenStreetMap มำแสดงเป็นพ้ืนหลังได้ โดยรูปที่ 5(b) 

จะมีเคร่ืองมือรูปกล้องถ่ำยรูปที่เป็นเคร่ืองมือส ำหรับแจ้ง
ต ำแหน่งของตนเองเพ่ือเรียกใช้บริกำร หำกกดที่เคร่ืองมือ
รูปกล้องนี้ หน้ำจอที่จะปรำกฏขึ้ นมำจะแสดงอยู่ในรูปที่ 
5(c) ซ่ึงในหน้ำจอนี้ ผู้ใช้จะท ำกำรใส่รำยละเอยีดพ้ืนฐำนที่
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ก ำหนดพร้อมทั้งระบุสถำนที่ที่ ต้องกำรไปเพ่ือแจ้งไปยัง
ศูนย์ให้บริกำรแทก็ซี่ทรำบ เมื่อส่งข้อมูลไปแล้ว รปูที่ 5(d) 
จะท ำกำรตรวจสอบสถำนะรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขอใช้
บริกำรและกำรให้บริกำร ณ เวลำนั้นๆ โดยหน้ำจอนี้ จะมำ
จำกกำรกดทีเครื่องหมำยค ำถำมในรูปที่ 5(b) รูปที่ 5(e,f 
และ g) เป็นกำรแสดงต ำแห น่ งผู้ ขอใช้บริก ำรโดย
แสดงออกด้ วยกำรใช้สัญ ลั กษณ์  2  แบบคื อ  สี ฟ้ ำ 
หมำยควำมว่ำผู้ขอใช้บริกำรท่ำนนั้นได้รับกำรให้บริกำร
เรียบร้อยแล้ว ส่วนสีแดงหมำยควำมว่ำผู้ขอใช้บริกำรท่ำน
นั้น ยังคงรอรับกำรให้บริกำรอยู่ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่สำมำรถที่จะ
กดดูรำยละเอียดของผู้ขอใช้บริกำรท่ำนนั้นได้จำกหน้ำจอ
โดยตรง ดงัที่แสดงในรปูที่ 5(h) 

การออกแบบการแสดงผลและการทดลองใชง้าน
ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี (Output Design) 

กำรออกแบบกำรแสดงผลของระบบ TODIS ได้มุ่งเน้น
กำรออกแบบให้แสดงข้อมูลที่สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและ
ชัดเจนของข้อมูลกำรให้บริกำรกำรเดินทำงคนพิกำร กำร

ออกแบบในส่วนนี้ ได้ท ำกำรออกแบบให้ข้อมูลถูกแสดง
ผ่ำนหน้ำจอได้ 2 รูปแบบ คือ 1) แสดงในรูปแบบแผนที่ 
และ 2) แสดงในรปูแบบข้อมูลโดยสรปุ ดงัรปูต่อไปนี้  

รูปที่ 6 จะเป็นหน้ำจอเวบ็หลักที่จะมีส่วนกำรแสดงผล
อยู่ 3 ส่วนคือ 1) ซ้ำยมือสุด จะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรถ
แทก็ซี่ที่ให้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Call Center สำมำรถเลือก
หมำยเลขแทก็ซี่และเลือกหมำยเลขผู้ขอใช้บริกำรจำกนั้น
กด ตกลง ระบบก็จะท ำกำรส่งข้อมูลไปเก็บบันทึกใน
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรว่ำแทก็ซี่คนใด ไปรับผู้โดยสำร
หมำยเลขใด ณ วัน เวลำที่ เท่ำไร จำกไหนไปไหน ฯลฯ 
(ตำมรำยละเอยีดในตำรำง taxiservice_his) 2) ส่วนกลำง
ของหน้ำเว้บจะแสดงข้อมูลชุดเดียวกันกับที่แสดงบน
หน้ำจอโทรศัพท์สมำร์ทโฟน และ 3) ในส่วนนี้ จะแสดง
สถำนะและจ ำนวนผู้ขอใช้บริกำร  

รูปที่ 7 จะเป็นหน้ำจอเว็บที่แสดงรำยละเอียดของ
ผู้โดยสำรที่รอรับบริกำรและตำรำงสถติิบนัทกึกำรให้บริกำร
ของคนขบัและผู้โดยสำร 

 

 
 

รูปท่ี 6 องค์ประกอบของหน้ำเวบ็หลัก 
 

ส่วนแสดงแผนท่ีต ำแหน่งและรำยละเอียดผูข้อใชบ้ริกำร 

ส่วนแสดงขอ้มูลจ ำนวนและ
สถำนะผูข้อใชบ้ริกำร 

ส่วนแสดงขอ้มูล
แทก็ซ่ีผูใ้ห้บริกำร 

 
 

 
รูปท่ี 7 หน้ำรำยละเอยีดกำรให้บริกำร 

 
อภิปรายผล 

 
จำกงำนวิจัยนี้ มีกำรจัดท ำระบบบน Mobile Web เพ่ือ

ขอใช้บริกำรแทก็ซี่ในเมืองพิษณุโลก ซึ่งรถแทก็ซี่ในเมือง
พิ ษณุ โลก  ยั ง ไม่มี แท็กซี่ ส  ำห รับคน พิ กำรโดยตรง
(Komkham, Yordpet, & Puttawong, 2006) ที่ เดินทำง
ด้วยรถเข็น  (วีลแชร์)  และยังไม่มีกำรท ำระบบแจ้ง 
ต ำแหน่งที่ชัดเจนให้กบักำรใช้บริกำรได้ (Chotkaew et al., 
2011) กรณทีี่มคีนพิกำรด้ำนกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 
และคนพิกำรด้ำนกำรมองเหน็ ขอใช้บริกำรแทก็ซี่ ระบบนี้
ยังมีกำรบันทึกข้อมูลคนพิกำร ข้อมูลกำรขอใช้บริกำรของ
คนพิกำรในแต่ละครั้งเพ่ือตรวจสอบและป้องกนักำรควำม
ปลอดภัยให้กับผู้ ใช้บริกำรอีกด้วย  (Ruangtananurak  
et al., 2012) 

ในกรุงเทพมหำนคร มีแทก็ซี่ เพ่ือคนพิกำร-ผู้สูงอำยุ 
กำรขนส่งสำธำรณะรูปแบบใหม่ที่ เกิดขึ้ นในกรุงเทพฯ 
ภำยใต้นโยบำย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ ว่ำฯ กทม. 
ร่วมมือกบับริษัท กรุงเทพธนำคม จ ำกดั ในฐำนะวิสำหกิจ 
กทม. ได้เปิดโครงกำร “รถบริกำรส ำหรับคนพิกำรและ
ผู้สงูอำยุ” ซึ่งเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยที่มรีถให้บริกำร
ขนส่งมวลชนเพ่ือผู้พิกำรและผู้สงูอำยุที่เดินทำงด้วยรถเขน็ 
(วีลแชร์) ในจังหวัดพิษณุโลกยังไม่สำมำรถจัดท ำกำรขนส่ง

ในรปูแบบนี้ ได้เพรำะบริษัทแทก็ซี่ในจังหวัดพิษณโุลกยังไม่
มงีบประมำณที่จะจัดท ำได้ 

  
    ทั้งนี้ ยังมีบริษัท All Thai Taxi จำกนครชัยแอร์ และ 
Grab Taxi (ประเทศไทย) ที่มีกำรจัดท ำแอพพลิเคชั่นใน
กำรขอใช้บริกำรแทก็ซี่ และแจ้งต ำแหน่งปัจจุบันที่แม่นย ำ
ส่งให้กับแทก็ซี่เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำผู้โดยสำร ปัญหำ
หลักที่ท ำให้ทั้งสองบริษัทนี้ ได้จัดท ำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมำ ก็
คอืปัญหำที่แทก็ซี่ปฏเิสธลูกค้ำ ระบบนี้ แตกต่ำงจำกระบบที่
ผู้วิจัยได้จัดท ำ คือระบบนี้ จัดท ำเป็นแอพพลิเคชั่น ระบบ 
Android OS แต่ระบบที่ ผู้วิจัยได้จัดท ำเป็น Mobile Web 
ซึ่งจะเข้ำระบบผ่ำนเบำร์เซอร์ และ สองระบบนี้ เป็นระบบที่
ขอใช้บริกำรแทก็ซี่และแจ้งต ำแหน่งปัจจุบันเท่ำนั้น ยังไม่มี
กำรรองรับเงื่อนไขต่ำงๆของคนพิกำรได้ ซึ่ งระบบของ
ผู้วิจัยมีกำรจัดท ำรูปแบบเงื่อนไงและข้อมูลส่วนตัวของคน
พิกำรส่งไปยังบริษัทแท็กซี่  เพ่ือแจ้งข้อมูลและเงื่อนไข
ต่ำงๆ ให้คนขับแท็กซี่ ได้ทรำบก่อนว่ำผู้โดยสำรเป็นตน
พิกำรประเภทอะไรและมีโรคประจ ำตัวหรือมีอุปกรณ์ใน
กำรเดินทำงอะไรบ้ำง เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรที่แท็กซี่
ปฏเิสธคนพิกำร 

พฤติกรรมการเดินทางของคนพกิาร 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจพบว่ำคนพิกำรส่วนใหญ่มีสถำนที่

ที่ต้องกำรเดนิทำงไป ล ำดบัที่ 1 คอื ไปวัดมำกที่สดุ จ ำนวน 
30 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมำ คอื ตลำดนัดหรือ
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พิ ษณุ โลก  ยั ง ไม่มี แท็กซี่ ส  ำห รับคน พิ กำรโดยตรง
(Komkham, Yordpet, & Puttawong, 2006) ที่ เดินทำง
ด้วยรถเข็น  (วีลแชร์)  และยังไม่มีกำรท ำระบบแจ้ง 
ต ำแหน่งที่ชัดเจนให้กบักำรใช้บริกำรได้ (Chotkaew et al., 
2011) กรณทีี่มคีนพิกำรด้ำนกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 
และคนพิกำรด้ำนกำรมองเหน็ ขอใช้บริกำรแทก็ซี่ ระบบนี้
ยังมีกำรบันทึกข้อมูลคนพิกำร ข้อมูลกำรขอใช้บริกำรของ
คนพิกำรในแต่ละครั้งเพ่ือตรวจสอบและป้องกนักำรควำม
ปลอดภัยให้กับผู้ ใช้บริกำรอีกด้วย  (Ruangtananurak  
et al., 2012) 

ในกรุงเทพมหำนคร มีแทก็ซี่ เพ่ือคนพิกำร-ผู้สูงอำยุ 
กำรขนส่งสำธำรณะรูปแบบใหม่ที่ เกิดขึ้ นในกรุงเทพฯ 
ภำยใต้นโยบำย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ ว่ำฯ กทม. 
ร่วมมือกบับริษัท กรุงเทพธนำคม จ ำกดั ในฐำนะวิสำหกิจ 
กทม. ได้เปิดโครงกำร “รถบริกำรส ำหรับคนพิกำรและ
ผู้สงูอำยุ” ซึ่งเป็นคร้ังแรกของประเทศไทยที่มรีถให้บริกำร
ขนส่งมวลชนเพ่ือผู้พิกำรและผู้สงูอำยุที่เดินทำงด้วยรถเขน็ 
(วีลแชร์) ในจังหวัดพิษณุโลกยังไม่สำมำรถจัดท ำกำรขนส่ง

ในรปูแบบนี้ ได้เพรำะบริษัทแทก็ซี่ในจังหวัดพิษณโุลกยังไม่
มงีบประมำณที่จะจัดท ำได้ 

  
    ทั้งนี้ ยังมีบริษัท All Thai Taxi จำกนครชัยแอร์ และ 
Grab Taxi (ประเทศไทย) ที่มีกำรจัดท ำแอพพลิเคชั่นใน
กำรขอใช้บริกำรแทก็ซี่ และแจ้งต ำแหน่งปัจจุบันที่แม่นย ำ
ส่งให้กับแทก็ซี่เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำผู้โดยสำร ปัญหำ
หลักที่ท ำให้ทั้งสองบริษัทนี้ ได้จัดท ำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมำ ก็
คอืปัญหำที่แทก็ซี่ปฏเิสธลูกค้ำ ระบบนี้ แตกต่ำงจำกระบบที่
ผู้วิจัยได้จัดท ำ คือระบบนี้ จัดท ำเป็นแอพพลิเคชั่น ระบบ 
Android OS แต่ระบบที่ ผู้วิจัยได้จัดท ำเป็น Mobile Web 
ซึ่งจะเข้ำระบบผ่ำนเบำร์เซอร์ และ สองระบบนี้ เป็นระบบที่
ขอใช้บริกำรแทก็ซี่และแจ้งต ำแหน่งปัจจุบันเท่ำนั้น ยังไม่มี
กำรรองรับเงื่อนไขต่ำงๆของคนพิกำรได้ ซึ่ งระบบของ
ผู้วิจัยมีกำรจัดท ำรูปแบบเงื่อนไงและข้อมูลส่วนตัวของคน
พิกำรส่งไปยังบริษัทแท็กซี่  เพ่ือแจ้งข้อมูลและเงื่อนไข
ต่ำงๆ ให้คนขับแท็กซี่ ได้ทรำบก่อนว่ำผู้โดยสำรเป็นตน
พิกำรประเภทอะไรและมีโรคประจ ำตัวหรือมีอุปกรณ์ใน
กำรเดินทำงอะไรบ้ำง เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรที่แท็กซี่
ปฏเิสธคนพิกำร 

พฤติกรรมการเดินทางของคนพกิาร 
ข้อมูลจำกกำรส ำรวจพบว่ำคนพิกำรส่วนใหญ่มีสถำนที่

ที่ต้องกำรเดนิทำงไป ล ำดบัที่ 1 คอื ไปวัดมำกที่สดุ จ ำนวน 
30 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมำ คอื ตลำดนัดหรือ
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ตลำดสด จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และ
สวนสำธำรณะ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
ตำมล ำดับ ขณะที่คนพิกำรส่วนใหญ่มีสถำนที่ที่ ต้องกำร
เดินทำงไป ล ำดับที่ 2 คือ ตลำดนัดหรือตลำดสดมำกที่สดุ 
จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รองลงมำ คือ 
โรงพยำบำลหรือคลินิกและสถำนที่อื่นๆ มีจ ำนวนเท่ำกัน 
คือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และวัด จ ำนวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตำมล ำดับ และคนพิกำรส่วนใหญ่มี
สถำนที่ที่ต้องกำรเดินทำงไป ล ำดับที่ 3 คือ โรงพยำบำล
หรือคลินิกมำกที่สุด จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
รองลงมำ คือ วัดและสถำนีขนส่ง จ ำนวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.75 และตลำดนัดหรือตลำดสด จ ำนวน 5 คน 
คดิเป็นร้อยละ 6.25 ตำมล ำดบั 

 
ตารางที่ 1 ล ำดับสถำนที่ที่คนพิกำรต้องกำรเดินทำงไปยังจุดหมำยต่ำงๆ 3 ล ำดับ 

สถานที่ที่ตอ้งการเดินทาง ล าดบัท่ี 1 ล าดบัท่ี 2 ล าดบัท่ี 3 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

วัด 30 37.50 7 8.75 7 8.75 
สวนสำธำรณะ 8 10.00 5 6.25 4 5.00 
ตลำดนัดและตลำดสด 13 16.25 14 17.50 5 6.25 
โรงพยำบำลและคลินิก 4 5.00 10 12.50 9 11.25 
ศำลำประชำคม 2 2.50 5 6.25 3 3.75 
สถำนีขนส่ง 1 1.25 2 2.50 7 8.75 
อื่นๆ 12 15.00 10 12.50 12 15.00 
ไม่มี 10 12.50 27 33.75 33 41.25 
รวม 80 100.00 80 100.00 80 100.00 
ที่มา กำรส ำรวจ วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 
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ตารางที่ 2 ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงกำรเดินทำงโดยยำนพำหนะส่วนตัวและลักษณะกำรขับขี่ของผู้พิกำร 

ยำนพำหนะส่วนตัว 
ลักษณะกำรขับขี่ของผู้พิกำร (จ ำนวน: คน) 

ขับเอง มีคนขับ ไม่มี ร้อยละ 
จักรยำนยนต ์ 36 0 0 45.00 
รถยนต์นั่ง 0 4 0 5.00 
จักรยำน 0 3 0 3.75 
รถกระบะ 0 3 0 3.75 
สำมล้อเคร่ือง 0 1 0 1.25 
ไม่มี 0 0 31 38.75 
อื่นๆ 0 2 0 2.50 

รวม 36 13 31 100.00 
ที่มา กำรส ำรวจ วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 
 
ตารางที่ 3 กำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะของคนพิกำร 

กำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะ จ ำนวน ร้อยละ 
รถตู้ 9 11.25 
รถเมล ์ 7 8.75 
แทก็ซ่ี 8 10.00 
จักรยำนยนต์รับจ้ำง 6 7.50 
รถสองแถว 4 5.00 
สำมล้อเคร่ือง 1 1.25 
ไม่มีข้อมูล 45 56.25 

รวม 80 100.00 
ที่มา กำรส ำรวจ วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

ระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำร
เพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่ ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน จัดท ำ
ขึ้นมำเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลของคนพิกำร และ แจ้งต ำแหน่ง
และเงื่อนไขต่ำงๆ ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่
ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟนซึ่งกำรให้บริกำรนั้นจะผ่ำนทำง
Mobile Web โดยอำศัยเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็  ในส่วนของ
หน้ำเว็บจะเป็นกำรลงทะเบียนก่อนใช้บริกำรและ ข้อมูล
ต ำแหน่งที่ อ ยู่ของคนพิกำรซึ่ ง เป็น ข้อมูลที่ดึ งมำจำก
ฐำนข้อมูล  PostgreSQLเมื่อมีกำรใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์
สมำร์ทโฟนข้อมูลจะถูกส่งลงฐำนข้อมูล  PostgreSQLของ
ศูนย์บริกำรแทก็ซี่ 

กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรสื่อสำรและให้บริกำร
นี้  เ รี ย ก ว่ ำ  TODIS:  Taxi on Demand Information 

System มุ่งเน้นกำรออกแบบให้แสดงข้อมูลที่สำมำรถเข้ำใจ
ได้ง่ำยและชัดเจนของข้อมูล กำรออกแบบในส่วนนี้ ได้ท ำ
กำรออกแบบให้ข้อมูลถูกแสดงผ่ำนหน้ำจอได้ 2 รูปแบบ 
คือ 1) แสดงในรูปแบบแผนที่ และ 2) แสดงในรูปแบบ
ข้อมูลโดยสรปุ โดยส่วนหน้ำจอเวบ็หลักมสี่วนกำรแสดงผล
อยู่ 3 ส่วนคือ 1) ซ้ำยมือสุด เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรถ
แทก็ซี่ที่ให้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Call Center สำมำรถเลือก
หมำยเลขแทก็ซี่และเลือกหมำยเลขผู้ขอใช้บริกำรจำกนั้น
กด ตกลง ระบบก็จะท ำกำรส่งข้อมูลไปเก็บบันทึกใน
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรว่ำแทก็ซี่คนใด ไปรับผู้โดยสำร
หมำยเลขใด ณ วัน เวลำที่ เท่ำไร จำกไหนไปไหน ฯลฯ  
(ตำมรำยละเอยีดในตำรำง taxiservice_his) 2) ส่วนกลำง
ของหน้ำเวบ แสดงข้อมูลชุดเดียวกนักบัที่แสดงบนหน้ำจอ
โทรศัพทส์มำร์ทโฟน และ 3) กำรแสดงสถำนะและจ ำนวน
ผู้ขอใช้บริกำร  
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ตารางที่ 2 ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงกำรเดินทำงโดยยำนพำหนะส่วนตัวและลักษณะกำรขับขี่ของผู้พิกำร 

ยำนพำหนะส่วนตัว 
ลักษณะกำรขับขี่ของผู้พิกำร (จ ำนวน: คน) 

ขับเอง มีคนขับ ไม่มี ร้อยละ 
จักรยำนยนต ์ 36 0 0 45.00 
รถยนต์นั่ง 0 4 0 5.00 
จักรยำน 0 3 0 3.75 
รถกระบะ 0 3 0 3.75 
สำมล้อเคร่ือง 0 1 0 1.25 
ไม่มี 0 0 31 38.75 
อื่นๆ 0 2 0 2.50 

รวม 36 13 31 100.00 
ที่มา กำรส ำรวจ วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 
 
ตารางที่ 3 กำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะของคนพิกำร 

กำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะ จ ำนวน ร้อยละ 
รถตู้ 9 11.25 
รถเมล ์ 7 8.75 
แทก็ซ่ี 8 10.00 
จักรยำนยนต์รับจ้ำง 6 7.50 
รถสองแถว 4 5.00 
สำมล้อเคร่ือง 1 1.25 
ไม่มีข้อมูล 45 56.25 

รวม 80 100.00 
ที่มา กำรส ำรวจ วันที่ 25-29 พฤษภำคม 2558 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

ระบบแจ้งต ำแหน่งและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับคนพิกำร
เพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่ ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟน จัดท ำ
ขึ้นมำเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลของคนพิกำร และ แจ้งต ำแหน่ง
และเงื่อนไขต่ำงๆ ส ำหรับคนพิกำรเพ่ือขอใช้บริกำรแทก็ซี่
ผ่ำนโทรศัพท์สมำร์ทโฟนซ่ึงกำรให้บริกำรนั้นจะผ่ำนทำง
Mobile Web โดยอำศัยเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็  ในส่วนของ
หน้ำเว็บจะเป็นกำรลงทะเบียนก่อนใช้บริกำรและ ข้อมูล
ต ำแหน่งที่ อ ยู่ของคนพิกำรซึ่ ง เป็น ข้อมูลที่ดึ งมำจำก
ฐำนข้อมูล  PostgreSQLเมื่อมีกำรใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์
สมำร์ทโฟนข้อมูลจะถูกส่งลงฐำนข้อมูล  PostgreSQLของ
ศูนย์บริกำรแทก็ซี่ 

กำรออกแบบระบบฐำนข้อมูลกำรสื่อสำรและให้บริกำร
นี้  เ รี ย ก ว่ ำ  TODIS:  Taxi on Demand Information 

System มุ่งเน้นกำรออกแบบให้แสดงข้อมูลที่สำมำรถเข้ำใจ
ได้ง่ำยและชัดเจนของข้อมูล กำรออกแบบในส่วนนี้ ได้ท ำ
กำรออกแบบให้ข้อมูลถูกแสดงผ่ำนหน้ำจอได้ 2 รูปแบบ 
คือ 1) แสดงในรูปแบบแผนที่ และ 2) แสดงในรูปแบบ
ข้อมูลโดยสรปุ โดยส่วนหน้ำจอเวบ็หลักมสี่วนกำรแสดงผล
อยู่ 3 ส่วนคือ 1) ซ้ำยมือสุด เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลรถ
แทก็ซี่ที่ให้บริกำร โดยเจ้ำหน้ำที่ Call Center สำมำรถเลือก
หมำยเลขแทก็ซี่และเลือกหมำยเลขผู้ขอใช้บริกำรจำกนั้น
กด ตกลง ระบบก็จะท ำกำรส่งข้อมูลไปเก็บบันทึกใน
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรว่ำแทก็ซี่คนใด ไปรับผู้โดยสำร
หมำยเลขใด ณ วัน เวลำที่ เท่ำไร จำกไหนไปไหน ฯลฯ  
(ตำมรำยละเอยีดในตำรำง taxiservice_his) 2) ส่วนกลำง
ของหน้ำเวบ แสดงข้อมูลชุดเดียวกนักบัที่แสดงบนหน้ำจอ
โทรศัพทส์มำร์ทโฟน และ 3) กำรแสดงสถำนะและจ ำนวน
ผู้ขอใช้บริกำร  
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จำกกำรสัมภำษณ์โดยใช้แบบสอบถำมควำมต้องกำร
เดินทำงของคนพิกำรและทัศนคติที่ มี ต่อกำรขน ส่ง
สำธำรณะในเมืองพิษณุโลก ด้ำนควำมต้องกำรกำรเดินทำง 
พบว่ำคนพิกำรส่วนใหญ่มีกำรเดินทำงโดยรถสำธำรณะเป็น
ส่วนใหญ่  และแท็กซี่ ก ็เป็นหนึ่ งที่ คนพิกำรใช้บริกำร 
ทัศนคติของคนพิกำรที่มีต่อกำรขนส่งสำธำรณะควำม
คิด เห็น ของผู้ พิ ก ำร ใน ด้ ำน รำคำค่ ำโดยสำร และ 
พฤติกรรมของคนขับ อยู่ในเกณฑ์ดี รำคำค่ำโดยสำรผู้
พิกำรสำมำรถจ่ำยได้ ส่วนในด้ำนควำมปลอดภัย คนพิกำร
มีควำมเห็น ว่ำรถสำธำรณะส่วนใหญ่ ไม่ ค่อยมีควำม
ปลอดภัยเท่ำที่ควร 

งำนวิจัยนี้  จะสำมำรถช่วยเหลือคนพิกำรในกำรเดนิทำง
โดยรถแทก็ซี่ได้สะดวกมำกย่ิงขึ้น ลดปัญหำในกำรเลือกรับ
ผู้โดยสำรที่เป็นคนพิกำร ที่เป็นคนพิกำรกำยอุปกรณ์ โดย
กำรที่คนขับแทก็ซี่จะทรำบก่อนว่ำผู้โดยสำรที่จะไปรับเป็น
คนพิกำรประเภทไหน นอกจำกนี้  ระบบนี้ ยังใช้ได้กับคน
ต่ำงพ้ืนที่ที่จะใช้บริกำรแทก็ซี่พิษณุโลก แต่ไม่สำมำรถบอก
ต ำแหน่งปัจจุบันของตนเองได้  ระบบนี้ จะท ำกำรส่ง
ต ำแหน่งที่แม่นย ำไปยังศูนย์บริกำรแทก็ซ่ี 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

หำกมีกำรพัฒนำระบบต่อไปควรพัฒนำระบบให้
คนขับรถแทก็ซี่สำมำรถใช้งำนระบบได้เองผ่ำนโทรศัพท์
สมำร์โฟน โดยที่ไม่ต้องผ่ำนผู้ดูแลระบบ และควรเพ่ิมกำร
ค ำน วณ ระยะท ำง  pgRouting เ ข้ ำสู่ ร ะบ บ เพ่ื อ เพ่ิ ม
ควำมสำมำรถในกำรหำระยะทำงและเพ่ิมควำมสะดวกมำก
ยิ่งขึ้น   

แผนที่แสดงบ้ำนควรแยกประเภทคนพิกำรเพ่ือที่จะ
เห็นได้ว่ำคนพิกำรแต่ละประเภทพักอำศัย อยู่ที่ต ำแหน่ง
ไหนเพ่ือที่จะสะดวกในกำรใช้ข้อมูลไปศึกษำต่อ 

ควรมีกำรพัฒนำระบบให้มำกขึ้น เช่น เพ่ิมฟังก์ชั่นใน
กำรหำเส้นทำงในกำรไปรับไปส่ง รวมไปถึงพัฒนำระบบให้
มกีำรใช้งำนได้ง่ำย และสะดวกต่อผู้ใช้  
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