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การพัฒนาแอนดรอยดแ์อพพลิเคช่ันตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ และเส้นทาง 
Development of the Android Application for Check Taxi Meter Fare and 
Route 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ และเส้นทางบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประชาชนนิยมใช้บริการแท็กซี่ แต่รถแท็กซี่บางคันปรับเปลี่ยนมิเตอร์เพื่อโกงประชาชน 
การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบค่าโดยสารรถแท็กซี่เพื่อลดปัญหาการโกง และตรวจสอบเส้นทาง การออกแบบพัฒนา
แอพลิเคชั่นมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรกค านวณหาค่าโดยสารแบบออฟไลน์ และแบบเรียลไทม์ (โดยใช้ต าแหน่งจีพีเอส 
(GPS) หาระยะห่างระหว่างสองจุดทุก 1 วินาที และน าระยะทางแต่ละช่วงที่ใช้ค านวณหาค่าบริการรถแท็กซี่ ) ส่วนที่
สองเก็บต าแหน่งของจีพีเอสแต่ละจุดที่ได้น ามาลากเส้นทางรถที่แท็กซี่วิ่งผ่าน แสดงผลการทดสอบค่าโดยสารจาก
ระยะทางจริง เปรียบเทียบกับระยะทางที่ได้รับจากจีพีเอส  
 
ค าส าคัญ: แท็กซี่ แอพพลิเคชั่น แอนดรอยด์ จีพีเอส ละติจูด ลองจิจูด 
 
ABSTRACT 
 This paper proposes the android application for check fare and route of taxi-meter to solve 
these problem. Many people use TAXI-Meter in a daily life but some problems are occur, i.e. drivers 
have adapted meter to raise fares, drivers cheat passenger by using indirect way, etc. The application 
include 2 sections, firstly is to calculate the fare both offline and real-time (cause GPS to plot location 
between 2 point and calculate the distance and the fare). Secondly, collect each of GPS location 
and plot the route on Google Map. Then compare the fare base on real distance and from GPS. 
 
KEYWORDS: Taxi, Application, Android, GPS, Latitude, Longitude 
 
บทน า 
 แท็กซี่เป็นรถโดยสารส าหรับให้บริการผู้ที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัว หรือเป็นกลุ่ม พนักงานขับแท็กซี่เป็นผู้ท า
หน้าที่ส่งผู้โดยสารระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง (ตาม
ความต้องการของผู้โดยสาร หรือขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้ง
สองฝ่าย) ยุคแรกอัตราค่าโดยสารขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ (ตกลงในราคาทีท่ั้งสองฝา่ย
รับได้) แต่ปัญหาการโก่งราคาของผู้ให้บริการ ไม่เป็นธรรม
ส าหรับผู้รับบริการจึงมีการออกกฎหมายให้รถแท็กซี่ทุกคัน
ติดตั้งมิเตอร์ เพื่อก าหนดอัตราค่าบริการให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ (ภุมรินทร,์ 2557) 

 ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการแท็กซี่ (อลิศรา, 
ม.ป.ป.; หทัยพร, 2556; อนุภาค และคณะ, 2554) แต่มี
มิจฉาชีพแฝงตัวหาผลประโยชน์จากการโกงมิเตอร์ ส่งผลให้
ผู้โดยสารที่ไม่รู้ว่าตนเองถูกโกง จะต้องจ่ายค่าบริการที่เกิน
จริง การโกงมิเตอร์ของรถแท็กซี่ใช้วธิีการเพิ่มค่าโดยสารโดย
ใช้การกดปุ่มจากการดัดแปลงกล่องมิเตอร์ (สามารถสังเกต
ได้ข้างพวงมาลัย ข้างไฟเลี้ยว หรือต าแหน่งอื่นๆ) วิธีการ
สังเกตเบื้องต้นให้ดูพฤติกรรมของพนักงานขับแท็กซี่ขณะ
ขับรถอาจจะมีการใช้มือกดปุ่มเร่งจังหวะอัตราค่าโดยสาร 
หรือสังเกตจากค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปัญหา
ที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาแอพพลเิคชั่นส าหรับตรวจสอบ
ค่าโดยสารรถแท็กซี่จึงถูกพัฒนาขึ้นมี 2 แบบ คือ แบบ



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 53 
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ออฟไลน์ (วิธีคิดเป็นการประมาณค่าบริการรถแท็กซี่โดยน า
ระยะทางไปคูณกับอัตราค่าบริการตามช่วงระยะทาง) และ
แบบเรียลไทม ์(วิธีคิดเริ่มต้นค านวณระยะทางโดยใช้จีพีเอส 
จุดที่ 2-จุดที่ 1 และน าค่าระยะทางที่ได้ไปคูณกับระยะทาง
ตามช่วงราคาที่ก าหนด รวมค่าโดยสารไปจนกว่าจะถึง
จุดหมายปลายทาง) เมื่อเริ่มต้นเดินทางตัวโปรแกรมก็จะเริ่ม
ค านวณระยะทางพร้อมค่าโดยสารไปพร้อมกับมิเตอร์ของ
แท็กซี่) โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะอ้างอิงอัตราค่าโดยสารที่
ประกาศใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 (กรมการขนส่ง, 
2558) 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมค านวณ
อัตราค่าโดยสารแท็กซี่แบบออฟไลน์ และแบบเรียลไทม์ 
  2. เพื่อตรวจสอบอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่
เบื้องต้น เปรียบเทียบค่าบริการโดยสารรถแท็กซีม่ิเตอร ์
  3. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ 
ในการตรวจสอบอัตราค่าโดยสารในการเดินทาง (re-
check) เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
 
สมมติฐาน 
 ทดสอบการเคลื่อนที่ของรถแท็กซี่ โดยใช้จีพีเอ
สระบุต าแหน่งเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถแท็กซี่  
โดยทั่วไปรถแท็กซี่ใช้การวัดระยะทางโดยกระบวนการ
ทางกายภาพ (เช่น วัดความเร็วจากการหมุนเฟืองเกีย ร์ 
ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วจากเพลา อ่ืนๆ) ดังนั้น
อัตราค่าบริการโดยสารที่ได้จากการวัดระยะทางโดยใช้ 
จีพีเอสควรจะมีค่าใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการโดยสาร
แท็กซี่มิเตอร์ โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับความเร็ว
ในการตรวจจับต าแหน่งที่อยู่ขณะรถเคลื่อนที่ หรือจอด
อยู่นิ่งกับที่ (รถติดไฟแดง สภาวะรถติดอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อ่ืน ๆ ) เงื่อนไขการใช้งานต้องอยู่
ภายใต้จุดที่มีสัญญาณจีพีเอส แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น
มาจะสามารถช่วยตรวจสอบค่าโดยสารรถแท็กซี่ได้จริง 
จนท าให้การโกงค่าโดยสารแท็กซี่ลดน้อยลง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถใช้
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบค่าโดยสารแท็กซี่ได้ตลอดเวลา 
ผู้ใช้สามารถค านวณหาค่าอัตราค่าโดยสารแท็กซี่ได้แบบ
ออฟไลน์ หรือใช้ตรวจสอบค่าบริการรถแท็กซี่แบบ
เรียลไทม์ หลังจากถึงจุดหมายปลายทาง เปรียบเทียบ

ค่าบริการที่ได้จากแอพพลิเคชัน ใกล้เคียงกันหรือไม่ 
และตรวจสอบเส้นทางการวิ่งของแท็กซี่ เพื่อตรวจสอบ
การขับถ่วงเวลาหรือขับออกนอกเส้นทาง เพื่อเพิ่ม
ระยะทางของรถแท็กซี ่
 
องค์ประกอบของระบบจีพีเอส 
 ต าแหน่งพิกัดบนโลก อ้างอิงได้จาก 2 ส่วน คือ 
ละติจูดและลองจิจูด (ละติจูด : ออนไลน์; ลองจิจูด: 
ออนไลน์) 
 ละติจูด (latitude) คือ พิกัดที่ใช้บอกต าแหน่ง
บนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัดจากเส้น
ศูนย์สูตร แบ่งซีกโลกบนออกและซีกโลกล่างออกเป็น 
90 องศา (รูปที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เส้นละติจดู 
 
 ลองจิ จู ด  ( longitude) คื อพิ กั ดที่ ใ ช้ บ อก
ต าแหน่งบนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัด
จากเส้นศูนย์สูตร แบ่งซีกโลกตะวันออกและซีกโลก
ตะวันตกออกเป็น 90 องศา (รูปที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เส้นลองจิจูด 
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 ส่วนประกอบของระบบ GPS สามารถแบ่งได้
ออกเป็น  3 ส่ วนหลัก  คือ  ส่ วนอวกาศ (Advance 
Tracking Service Co., Ltd: ออนไลน์ )  ส่วนควบคุม 
และส่วนผู้ใช้งาน 
1. ส่วนอากาศ (Space Segment) 
 ส่ วนอวกาศ  ประกอบไปด้ วย เครื อข่ า ย
ดาวเทียม 3 ค่าย คือ อเมริกา ยุโรป และรัสเซีย 
 อ เ ม ริ ก า  ใ ช้ ชื่ อ  NAVSTAR (Navigation 
Satellite Timing and Ranging GPS)  
 ยุโรป ใช้ชื่อ Galileo  
 รั ส เ ซี ย  ใ ช้ ชื่ อ  GLONASS ห รื อ  Global 
Navigation Satellite 

2. ส่วนควบคุม (Control Segment) 
 ส่วนควบคุม ประกอบไปด้วยสถานีตรวจสอบ
ดูแลการท างานของดาวเทียมใช้สัญญาณเรดาร์ส่งไปยัง
ดาวเทียม เพื่อควบคุมดาวเทียมให้อยู่ในวงโคจรในความ
สูง ความเร็ว และต าแหน่งที่ถูกต้อง ในทิศทางตรงกัน
ข้าม สถานที่เหล่านี้ท าหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียม 
และส่งข้อมูลไปยังเครื่องลูกข่ายจีพีเอส เพื่อบอกข้อมูล
ต าแหน่ง 
 สถานีส าหรับควบคุมดาวเทียมมี 5 แห่ง คือ 
สถานีหลักที่  Colorado สถานีบนเกาะ  Ascension
สถานี  Diego Garcia สถานี  Kwajalein และ  สถานี
Hawaii (รูปที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 สถานีควบคุมดาวเทียม 
 
3. ส่วนผู้ใช้งาน (User Segment) 
 ส่วนผู้ใช้งาน ประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณ 
หรือเครื่องรับจีพีเอส แบบมือถือที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป 
(ปัจจุบันน ามาใช้ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น เพื่อ
ตรวจสอบต าแหน่งของโทรศัพท์มือถือ) เครื่องรับจีพีเอส 
ถูกโปรแกรมมาเพื่อให้ค านวณหาค่าจากต าแหน่ง
ดาวเทียมอยู่ในต าแหน่งใด โดยเครื่องรับจีพีเอส ท าการ
ค านวณ ตรวจสอบ และถอดรหัสสัญญาณที่ได้จาก
ดาวเทียม หลังจากได้รับข้อมูลจะน าไปประมวลผลโดย
โปรแกรม และส่งข้อมูลออกมาทางหน้าจอของเคร่ืองรับ
จีพีเอส เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ได้ทราบข้อมูล โดยรูปแบบการ
แสดงผลนั้นต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรมเครื่องรับจีพีเอส 
แต่ละรุ่น และแต่ละยี่ห้อ 
 เครื่องรับจีพีเอส มีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 
ส่วน คือ เครื่องรับจีพีเอส (GPS Receiver) และสถานีผู้
ให้บริการท าหน้าที่คอยดูแล เพื่อให้ระบบนั้นสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการท างานของระบบจีพีเอส 
 หลักการของเครื่องรับจีพีเอส คือ การค านวณ
ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับจีพีเอส ซึ่ง
จะต้องร้องขอระยะทางจากดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวง 
เพื่ อใช้ ในการอ้าง อิงต าแหน่งที่ แน่นอน  หลั งจาก
เครื่องรับจีพีเอส สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ 3 
ต าแหน่งแล้ว สามารถท าการค านวณหาระยะทางจาก
ดาวเทียมถึงเครื่องรับจีพีเอส โดยใช้สมการดั้งนี้ 
 

ความเร็ว X เวลา = ระยะทาง  (1) 
 

 ดาวเทียมทั้ ง  3 ดวงท าการส่ งสัญญาณที่
เหมือนกันมายังเครื่องรับจีพีเอส โดยความเร็วแสงแต่
ระยะเวลาในการรับสัญญาณดาวเทียมแต่ละดวงไม่
เท่ากัน เนื่องมาจากระยะทางจากต าแหน่งบนพื้นโลกไป
ยังดาวเทียมแต่ละดวงไม่เท่ากัน (รูปที่ 4) เช่น 
  ดาวเทียม 1 : ระยะเวลาในการส่งสัญญาณ
จากดาวเทียมดวงที่ 1 ถึงเครื่องรับจีพีเอส คือ 0.09 
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         1

         3

         2

วินาที ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับจพีีเอส คือ 16,740 
ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.9 วินาที = 16,740 
ไมล์) ดังนั้นต าแหน่งปัจจุบันก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้
ในวงกลมที่มีรัศมี 16,740 ไมล์ ซึ่งจะเห็นว่าดาวเทียม
เพียงดวงเดียวยังไม่สามารถบอกต าแหน่งที่แน่นอนได้ 
  ดาวเทียม 2 : ระยะเวลาในการส่งสัญญาณ
จากดาวเทียมดวงแรกถึงเครื่องรับจีพีเอส คือ 0.11 
วินาที ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับจพีีเอส คือ 20,460 
ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.11 วินาที = 20,460 
ไมล์) ดังนั้นต าแหน่งปัจจุบันก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้
ในจุด พื้นที่เหมือนกัน (intersect) ระหว่างวงกลมจาก
ดาวเทียมดวงแรกกับดาวเทียมดวงที่ 2 
  ดาวเทียม 3 : ระยะเวลาในการส่งสัญญาณ
จากดาวเทียมดวงแรกถึงเครื่องรับจีพีเอส คือ 0.07 
วินาที ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับจพีีเอส คือ 13,020 
ไมล์ (186,000 ไมล์ต่อวินาที X 0.07 วินาที = 13,020 
ไมล์) ดังนั้นต าแหน่งปัจจุบันก็จะสามารถเป็นจุดใดก็ได้
ในจุดพื้นที่เหมือนกัน ระหว่างวงกลมจากดาวเทียมทั้ง 3 
ดวง 
 จากพื้นที่ตัดกันทั้ง 3 ส่วนมีพื้นที่ที่อยู่บนโลก
และอยู่ในอวกาศ ส่วนที่เป็นพื้นที่ในอวกาศให้ตัดทิ้ง
ออกไป ดังนั้นต าแหน่งบนโลกที่ผู้ทดสอบอ้างอิงได้ ก็คือ
ต าแหน่งบนพื้นผิวโลก จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นได้ว่า 
ถ้าหากดาวเทียมของผู้ทดสอบมีหลายดวงความถูกต้อง
แม่นย าในการอ้างอิงต าแหน่งก็จะมากขึ้นตามไปด้วย 
ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ที่รองรับในอุปกรณ์
เครื่องรับจีพีเอส ดังนั้นการใช้งานควรใช้ดาวเทียม
มากกว่า 3 ดวงขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ต าแหน่งดาวเทียมทั้ง 3 ดวง 
 
โปรโตคอลของระบบจีพีเอส 
 GPS Module ท าหน้าที่เป็นตัวประมวลผลข้อมูล
ที่ ได้รับมาจากดาวเทียม ข้อมูลต าแหน่งที่ตัวจีพี เอส 
Module ประมวลผลส่งออกมาเป็นเป็นพิกัดละติจูด 
พิกัดลองจิจูด วัน/เวลา ความเร็ว และสถานะการ
ประมวลของเครื่องรับจีพีเอส ข้อมูลรายละเอียดที่กล่าว
มาน ามาจัดเรียงอยู่ให้อยู่ในรูปแบบของโปรโตคอลที่
เรียกว่า โปรโตคอล NMEA-0183 มีรูปแบบการจัดเรียง
รายละเอียดข้อมูลของเครื่องจีพีเอส Module ท าการ
ประมวลผลมา ซึ่งแตกต่างกันออกไป มีรูปแบบข้อมูล
แสดงรายละ เ อียด  ดั งตารางที่  1 และแสดงรูป
รายละเอียดของจีพีเอส ดังตารางที่ 2 
  ตัวอย่าง $GPRMC, 161229.487, A, 3723.2475, 
N, 12158.3416, W, 0.13, 309.62, 120598, 9 ,*10 

 ตารางที ่1 รูปแบบโปรโตคอล NMEA-0138 
รูปแบบ ค าอธิบาย 
GGA Standard output message for detailed position 
GLL Information. 
GSA Older message for simple position information only. 
GSV List of satellites used in solution 
RMC Detailed satellites information including signal 
VTG Strengths. 
ZDA Combination message of position and velocity. 
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X        

Y          

Gps1 (X1,Y1)

Gps2 (X2,Y2)

ตารางที ่2 รูปแบบข้อมูลของ RMC 
ชื่อ ตัวอย่าง หน่วย ค าอธิบาย 

Message ID  $GPRMC  RMC protocol header 
UTD Position  161229.487  hhmmss.sss 
Status  A  A= data valid or V= Not 
Latitude  3723.2475  ddmm.mmmm 
N/s Indicator N  N= north or S= south 
Longitude 12158.3416  dddmm.mmmm 
E/W Indicator W  E= east or W= west 
Speed Over Ground 0.13 knots   
Course Over Ground 309.62 degrees  True 
Data  120598  ddmmyy 
MSL Altitude 9 meters   
Magnetic Variation  degrees  E= east or W= west 
Checksum  *10    
<CR><LF>    สิ้นสุดข้อความ 

 
การแปลงพิกัดให้อยู่ในรูปของ Decimal Degree 
 ค่าพิกัดที่ได้รับจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส
( Chamberlain: online; Differential GPS: Global 
Positioning System: online) อยู่ในรูปแบบของละติจูด 
ddmm.mmmm และลองจิจูด dddmm.mmmm ซึ่งค่า
ของ  d คื อ  องศา  (degree) และค่ าของ  m คื อ  เวลา 
(minute) แต่เนื่องจากในการค านวณค่าจะต้องท าการแปลง
ค่าให้อยู่ในรูปของ decimal degree จึงน าส่วนที่แสดงผล
ของเวลา mm.mmmm น าออกมาหารด้วย 60 เพื่อให้มีค่า
เป็น dd.dddd น าค่าที่ได้มาบวกกับค่า decimal เช่น เมื่อ
ท าการส ารวจภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริเวณสนามฟุตบอล มีค่าละติจูดเท่ากับ 1350.74398N 
ค่าลองจิจูด คือ 10051.37428E โดยใช้วิธีการค านวณ
ละติจูด และลองจิจูด ดังนี้ 
 

.

60

mm mmmm
Latitude dd

  
   

      (2) 
 

.

60

mm mmmm
Longitude ddd

  
   

     (3) 
 

  ผลจากการค านวณพิกัดละติจูด และลองติจูดทีไ่ด้
จากบริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
13.845733 องศาเหนือ ลองจิจูดที่  100.856238 องศา
ตะวันออก 
 

วิธีหาระยะห่างระหว่าง 2 จุด 
 วิธีการค านวณหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด
(SparkFun, How Does GPS Work: online; Real 
Time Kinematic satellite navigation: online; วิชั ย , 
2549) โดยใช้ทฤษฏีของพีทากอรัส เข้ามาช่วยในการ
ค านวณหาค่าความต่างของระยะห่างทั้งสอง (รูปที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ต าแหน่งจีพีเอส1 และจพีีเอส2 
 
 สมการพีทากอรัส ถูกน ามาใช้เพื่อแก้สมการ 
โดยมีรูปแบบของสมการดังนี้  (รูปที่ 6) 
 
 



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 57 

 

Y

X

Z

 

Y

X

Z

X1,Y1

X2,Y2

d (        )

         

      

       

        

        1 (60,0->60,50)

        2 (0,0->0,50)

60,50

60,0

0,0
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รูปที่ 6 สามเหลี่ยมพีทากอรัส 
 

2 2 2Z X Y                      (4) 
2 2Z X Y             (5) 

 

  จากสมการพีทากอรัสน ามาประยุกต์ใช้หา
ระยะทางจึงได้ดังนี้ (รูปที่ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ระยะห่างโดยใช้สามเหลี่ยมพีทากอรัส 
 

2 2 2

2 1 2 1( ) ( )d X X Y Y          (6) 

2 2

2 1 2 1( ) ( )d X X Y Y       (7) 
 

  จากสมการที่ได้ไม่สามารถน ามาใช้กับการหา
ระยะห่างบนโลกได้ เนื่องจากโลกเป็นทรงกลม วิธีการ
ค านวณหาระยะทางจึงต้องปรับปรุงสมการ เพื่อให้ได้ผลการ
หาค่าระยะทางได้อย่างถูกต้องตามระยะทางที่เป็นจริง 

(เหมาะสมตามความโค้งของโลก) ใส่ตัวแปรเพิ่มค่าความ
คลาดเคลื่อนลงไป เมื่อละติจูดมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 1 
องศา จึงได้สมการใหม่ดังนี้ (รูปที่ 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ระยะห่างระหว่างจุดบนโลก 
 
  จากรูปที่ 8 ระยะห่าง 1 และระยะห่าง 2 มี
ความยาวไม่เท่ากัน  จึงน าสมการมาประยุกต์ใหม่ได้ดังนี้ 
 

2 2

2 2 1 1 2 2 1 1( * * ) ( * * ) (8)d X a X a Y b Y b     

 

a1=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจดูของ gps1 
a2=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นละติจดูของ gps2 
b1=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดของ gps1 
b2=ค่าการเปลี่ยนระยะทางของเส้นลองจิจูดของ gps2 
 
อ้างอิงจากตารางค่าความแตกต่างของละติจูด และ
ลองจิจูดในแต่ละสถานที่ได้ตามตารางที่ 3 
 

 

ตารางที ่3 ค่าการเปลี่ยนแปลงละติจูดและลองจิจูด 

Latitude 
N-S radius of 

curvature M (km) 
Surface distance of 

curvature (km) 
E-W radius of 

curvature N (km) 
Surface distance per 1o 

change in longitude 
0o 6335.44 110.574 6378.14 111.320 
15o 6339.70 110.649 6379.57 107.551 
30o 6351.38 110.852 6383.48 96.486 
45o 6367.38 111.132 6388.84 78.847 
60o 6383.45 111.412 6394.21 55.800 
75o 6395.26 111.618 6398.15 28.902 
90o 6399.59 111.694 6399.59 0.000 
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เลือก MENU OFFLINE

แสดง MENU

เลือก MENU REALTIME

เลือก MENU MAPS

เลือก MENU MANUAL

การท างานในส่วนของ 
OFFLINE

การท างานในส่วนของ 
REALTIME

การท างานในส่วนของ 
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คู่มือการใช้งาน

End

T

F

T
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T

F

T

F

Exit

T
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การออกแบบ 
 ขั้นตอนการออกแบบโดยก าหนดการท างานดงั
รูปที่ 9 แสดงแผนผังการท างานรวมของแอพพลิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ผังการท างานของแอพพลิเคชั่น 
 

 1. ผังการท างานของแอพพลิเคชั่นในส่วนของ
ออฟไลน์ 
 การท างานของแอพพลิเคชั่นในรูปที่ 10 เป็นส่วน
การท างานของออฟไลน์  เริ่มต้นแอพพลิ เคชั่ นเข้าสู่
กระบวนการรับค่าระยะทาง และรับค่าเวลารถหยุดนิ่งโดย
ให้ผู้ใช้กรอก จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบผู้ใช้กดปุ่ม 
CALCULATE หรือไม่ ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม CALCULATE ก็จะเข้า
สู่กระบวนการตรวจสอบโดยการเช็คระยะทางที่ผูใ้ช้กรอกวา่
อยู่ในช่วงกิโลเมตรที่เท่าไหร่โดยกระบวนการตรวจสอบแรก 
ให้ตรวจสอบว่าถ้าระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 หรือไม่ 
ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้ท าการประมวลผลโดย ค่า
ระยะทาง = 35 แต่ถ้าค่าระยะทางมากกว่า 1 ให้เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบที่ 2 ตรวจสอบถ้าระยะทางน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 10 ให้ท าการประมวลผลค่าระยะทางเท่ากับ 35 
+ ((ค่าระยะทาง - 1)*5.5) แต่ถ้าระยะทางมากกว่า 10 ให้
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่ 3  โดยตรวจสอบระยะทาง
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 ให้ท าการประมวลผลค่าระยะทาง
เท่ากับ 35 + (9*5.5) + ((ค่าระยะทาง -10)*6.5) แต่ถ้าค่า
ระยะทางมากกว่า 20 ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่ 4 

โดยตรวจสอบถ้าระยะทางน้อยกว่า หรือเท่ากับ 40 ให้ท า
การประมวลผลค่าระยะทางเท่ากับ 35 + (9*5.5) + (10*6.5) 
+ ((ค่าระยะทาง - 20)*7.5) แต่ถ้าค่าระยะทางมากกว่า 40 
ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่  5 โดยตรวจสอบ ถ้า
ระยะทางน้อยกว่า หรือเท่ากับ 60 ให้ท าการประมวลผลค่า
ระยะทางเท่ากับ 35 + (9*5.5) + (10*6.5) + (20*7.5) + 
((ค่าระยะทาง - 40)*8) แต่ถ้าค่าระยะทางมากกว่า 60 ให้
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่ 6 โดยตรวจสอบ ถ้าระยะทาง
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 80 ให้ท าการประมวลผลค่าระยะทาง
เท่ ากับ 35 + (9*5.5) + (10*6.5) + (20*7.5) + (20*8) + 
((ค่าระยะทาง – 60)*9) แต่ถ้าค่าระยะทางมากกว่า 80 ให้
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบที่ 7 โดยตรวจสอบ ถ้าระยะทาง
มากกว่า 80 ให้ท าการประมวลผลโดยค่าระยะทางเท่ากับ 
35 + (9*5.5) + (10*6.5) + (20*7.5) + (20*8) + (20*9) + 
((ค่าระยะทาง – 80 )*10.5) จากนั้นให้น าค่าระยะทางมาปดั
เศษ และท าการตรวจสอบค่าระยะทางเป็นเลขคู่หรือไม่ ถ้า
ตรวจสอบแล้วค่าระยะทางเปน็เลขคู่ให้บวกเพิ่มค่าระยะทาง
อีก 1 บาท (เนื่องจากส่วนของระยะทาง มิเตอร์ค านวณค่า
โดยสารได้เท่าไร จะปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดขึ้นไป) 
จากนั้นให้เข้าสู่กระบวนการประมวลผล คิดราคาเวลารถ
หยุดนิ่งโดย ราคาเวลารถหยุดนิง่ = เวลารถหยุดนิ่ง x 2 และ
เข้าสู่การประมวลผลค่าโดยสารรวมโดย ค่าโดยสารเท่ากับ 
ราคาระยะทาง + ราคาเวลารถหยุดนิ่ง ท าการแสดงผล
จ านวนเงินที่ได้จากระยะทาง แสดงจ านวนเงินที่ได้จากเวลา
ที่รถหยุดนิ่ง และแสดงค่าโดยสารทั้งหมดที่ต้องจ่าย จากนัน้
จะตรวจสอบว่าผู้ใช้กดปุ่ม CLEAR หรือไม่ ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม 
CLEAR ให้ท าการเคลียร์ค่าทั้งหมด จบการท างาน อ้างอิง
อัตราคา่บริการรถแท็กซี่อ้างอิงจากตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การคิดอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ 
อัตราค่าบริการโดยสารแท็กซีม่ิเตอร์ 2557 

ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ระยะทาง อัตราเดมิ อัตราใหม ่

1 กม. แรก 35 35 
10 > กม. >1 5 5.5 
20 > กม. > 10 5.5 6.5 
40 > กม. > 20 6 7.5 
60 > กม. > 40 6.5 8 
80 > กม. > 60 7.5 9 
กม. > 80 8.5 10.5 
ความเร็ว<6กม./ชม. 1.5 2 
เรียกผ่านศูนย ์ 20 20 
เรียกในสนามบิน 50 50 
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 2. ผังการท างานของแอพพลิเคชั่นในส่วนของ
เรียลไทม์ (รูปที่ 11) 
 การท างานของแอพพลิ เคชั่นในส่วนของ
เรียลไทม์จากรูปที่  11 เริ่มต้นแอพพลิ เคชั่ น เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบว่าผู้ใช้กดปุ่ม Start  หรือไม่ ถ้า
ผู้ใช้กดปุ่ม Start ก็จะเข้าสู่กระบวนการ เชื่อมต่อกับ 
Google Api Client เ พื่ อ ใ ช้ ง า น  Google Location 
Services API จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ ก าหนดรูปแบบ
การท า ง าน  ของ  Location Provider ต่ อมา เข้ าสู่
กระบวนการท าให้ Location Provider ท างาน จากนั้น
รับค่าต าแหน่งปัจจุบัน ความเร็วในการเคลื่อนที่ และรับ
พิกัดต้นกับพิกัดปลายทางเพื่ อ เข้ าสู่ การค านวณ

ระยะทาง (โดยค่าที่ได้จะเป็นระยะขจัด) ท าการเปลี่ยน
จุดปลายทางเป็นจุดต้นทาง จากนั้นเข้าสู่กระบวนการ
คิดค่าเวลาที่รถติด และค านวณค่าโดยสาร แล้วท าการ
แสดงค่าละติจูด ลองติจูด แสดงความเร็วในการเคลื่อนที่ 
(หน่ วย เป็น km/hr)  แสดงระยะทาง (หน่ วยเป็น
กิโลเมตร) แสดงค่าเวลารถติด แสดงค่าโดยสารปัจจุบัน 
หลังจากนั้นเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบว่าผู้ใช้กดปุ่ม 
Stop หรือไม่ ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม Stop ก็จะท าการเก็บข้อมูล
ละติจูด ลองจิจูดแล้วท าการหยุดการเชื่อมต่อ Google 
Api Client จากนั้นจะตรวจสอบว่าผู้ใช้กดปุ่ม Clear 
หรือไม่ ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม Clear ให้ท าการเคลียร์ค่าทั้งหมด 
จากนั้นจบการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ผังการท างานของแอพพลิเคชั่นในส่วนของเรียลไทม ์
 
 3. ผังการท างานในส่วนของเส้นทางการวิ่งของ
แท็กซี ่(รูปที่ 12) 
 จากรูปที่ 12 ผังการท างานของแอพพลิเคชั่น
เส้นทางการวิ่ งแท็กซี่ท าการตรวจสอบว่ามีข้อมูล
ต าแหน่งละติจูด และลองจิจูดที่บันทึกหรือไม่ ถ้าไม่มี

ข้อมูลละติจูด ลองจิจูด ให้แสดงแผนที่เปล่า แต่ถ้ามี
ข้อมูลที่บันทึก ให้ท าการดึงข้อมูลละติจูด และลองจิจูดที่
บันทึก มาท าการลากเส้นบนแผนที่ตั้งแต่ต้นทางไปยัง
ปลายทาง แล้วท าการแสดงผล จบการท างาน 
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 การท างานในส่วน
ของ MAPS

ไม่มีข้อมูลละติจูด 
ลองติจูดที่บันทึก

แสดง Maps ไม่มีการโชว์เส้นทาง

ข้อมูลละติจูด ลองติจูด

ดึงข้อมูลละติจูด 
ลองติจูดที่เก็บไว้

ลากเส้นตั งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง

แสดง Maps ที่มีการลากเส้นทาง
ตั งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง
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รูปที่ 12 ผังการท างานของแอพพลิเคชั่นเส้นทางการวิ่ง
แท็กซี ่
 
วิธีการทดลอง 
  การทดลองใช้โทรศัพท์มือถือ ZenFone 5 รุ่น 
A501CG ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น คิทแคท 
4.4 ติดตั้งแอพลิเคชั่นที่ เขียนขึ้นมาท าการทดสอบ 
ก าหนดเส้ นทางส าหรับการทดสอบโดย ท าการ
เปรียบเทียบระยะทางจริงกับระยะทางที่ จีพี เอส 
สามารถค านวณออกมาได้ หลังจากนั้นน าค่าที่วัดได้จาก
จีพีเอส น าไปเข้าสู่กระบวนการหาค่าอัตราค่าบริการรถ
แท็กซี่ จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น มี 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นส่วนออฟไลน์ ใช้การค านวณระยะทางคร่าวๆ 
โดยก าหนดค่าระยะทางที่ผู้ใช้งานรู้เข้าไปเพื่อค านวณ
ค่าบริการแท็กซี่ก่อนที่จะใช้งาน ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่
ค านวณค่าบริการแบบเรียลไทม์ โดยเพิ่มระยะทางที่รถ
แท็กซี่วิ่งตามจริง จากการทดลองนี้ผู้ใช้งานจ าลองจาก
การใช้รถส่วนตัวท าการวิ่งเปรียบเทียบระยะทางหลัก
กิโลที่อยู่ข้างถนน กับแอพลิเคชั่นวัดระยะทางที่ผู้พัฒนา
สร้างขึ้นมา แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 13-17 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 แสดงการจ าลองเสน้ทางการทดสอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างฟังชั่นแอพพลิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 แสดงการค านวณคา่แท็กซี่แบบออฟไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 แสดงการค านวณคา่แท็กซี่แบบเรียลไทม ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 แสดงเส้นทางจากการวิ่งบนถนนจริง 
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กิโลเมตร

เปรียบเทียบระยะทาง

ระยะทางจริง (กิโลเมตร) GPS (กิโลเมตร)

35 41 46 53 57
35 41 46 52 57

1 2 3 4 5
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ค่า
โด

ยส
าร

กิโลเมตร

เปรียบเทียบค่าบริการ

ค่าบริการรวม GPS ค่าบริการระยะทางจริง

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

1 2 3 4 5

อัต
รค

วา
มผิ

ดพ
ลา

ด

กิโลเมตร

เปอร์เซนต์ความผิดพลาด

สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบหาค่าอัตราค่าบริการของรถ
แท็กซี่ ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบถนนที่ใช้ในการ
ทดสอบระยะทางจากจุดเริ่มต้น และท าการบันทึกค่าที่
ได้ เปรียบเทียบกับระยะทางแต่ละจุด เริ่มต้นจาก

ต า แหน่ ง เ ริ่ ม ต้ น  ถึ ง  5 กิ โ ล เมตร  แสดงผลการ
เปรียบเทียบแต่ละจุด ค่าที่ได้มีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จากการวัด หรือใช้การอ้างอิงจากหลักกิโลเมตร ความ
ผิดพลาดส่งผลจากการร้องขอต าแหน่งบางจุดไม่ได้ 
(ตารางที่ 5) 

 
 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบระยะทางจริงกับจีพีเอส 

ระยะทางจริง (กิโลเมตร) 1 2 3 4 5 
จีพีเอส (กิโลเมตร) 1.08 2.01 3.02 4.22 5.02 
ค่าบริการเกิดข้ึนจีพีเอส 0.44 5.53 11.10 17.72 22.14 
ค่าบริการรวมจีพีเอส 35 41 46 53 57 
ค่าบริการระยะทางจริง 35 41 46 52 57 
เปอร์เซนต์ความผิดพลาด 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 เปรียบเทียบระยะทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 19 เปรียบเทียบอัตราค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 เปรียบเทียบอัตราความผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการทดสอบการใช้งานจีพีเอส เพื่อตรวจสอบ
ค่าบริการโดยสารรถแท็กซี่ และตรวจสอบการวิ่งวนของรถ
แท็กซี่ โดยวิธีการทดสอบนี้ใช้การอ้างอิงต าแหน่งรถซึ่ง
อยู่บนถนนไปยังดาวเทียม จึงยังท าให้ค่าที่ออกมายังคงมี
ความคลาดเคลื่อน อันเนื่องมาจากบางช่วงรถวิ่งผ่านจุด
ที่ ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจีพี เอสได้  ส่ งผลให้
ค่าบริการอัตราค่าโดยสารของรถแท็กซีม่ีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าบริการจริง แต่ก็สามารถเป็นแนวทางที่จะพัฒนาให้ดขีึน้
โดยช่วงเวลาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณจีพีเอสได้ให้
ท าการจ าลองต าแหน่งขึ้นมาจากสถิติข้อมูลที่เก็บไว้ หรือ
สามารถน า ไปประยุ กต์ ใช้ ง านในด้ าน อ่ืน ๆ  เช่น 
ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถใน
อนาคต 
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