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การทาวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเภท
คมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย เพื่อให้นกั ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่ งทางบกและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูใ้ ช้งานโมบายแอป
พลิเคชันด้านคมนาคมขนส่ งทางบก เพื่อให้ทราบถึ งความต้องการของผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การอย่างแท้จริ ง จากผล
การศึกษาทาให้ทราบความคิดเห็นจากผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกแบบและพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศไทย ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านการขนส่ งคมนาคมทางบก 2) ปั จจัยด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และ 3) ปั จจัยด้านโมบายแอปพลิเคชัน จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการใช้งานและทาให้ผใู ้ ช้เกิดความ
พึงพอใจในการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันด้านคมนาคมขนส่งทางบกมากที่สุด
Abstract
The study purposes were to examine and suggest the Mobile Application Development in Public
Transportation Service of Thailand. This study can be employed to support the Mobile Application designer and
developer with useful recommendation. The methods employed for data collection were 1) In-Depth Interview from the
expert on Public Transportation and the expert on Mobile Application Development; 2) Focus Group from Public
Transportation Mobile Application User in order to analyze and approach the expectation in provider needs and user
needs. The result of this study indicated that Transportation factor, Information factor and Mobile factor had an impact on
Mobile Application Development in Public Transportation Service of Thailand and the levels of efficiency and
satisfaction of Mobile Application user is at a high level.

1. บทนา
สมาร์ ตโฟนและสมาร์ ตแท็บเล็ต ได้รับความนิ ยมเป็ น
อ ย่ า ง ม า ก [1] ซึ่ ง ใ น อ น า ค ต ข้ า ง ห น้ า นี้ ผู ้ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ
มากขึ้ น หน่ วยงานที่ ให้บริ การด้านการคมนาคมขนส่ ง
(Transportation) จึ ง มี ก ารพัฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชัน
เพื่อให้ข่าวสารแก่ ผูใ้ ช้บริ การ เนื่ องจากมี ความสะดวก
รวดเร็ ว และเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคได้ ม ากที่ สุ ด โดย
ผูใ้ ช้งานสามารถใช้โมบายแอปพลิ เ คชัน ในการค้นหา
เส้น ทาง ตรวจสอบปริ ม าณจราจร ตรวจสอบราคาค่ า
โดยสาร และใช้คน้ หาสถานที่ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการเดินทาง
ไปยังจุ ดหมาย จะช่ วยให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทางได้มากยิ่งขึ้ น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะ
ศึ กษาแนวทางการพัฒนาโมบายแอปพลิ เคชันประเภท
การคมนาคมขนส่งทางบก ซึ่งจะช่วยให้นกั พัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันนามาเป็ นต้นแบบในการพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ และเสนอคาแนะนาแนวทางของโมบายแอป
พลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

2. ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวการจัดทาข้ อเสนอแนะ (Guideline) [2]
2.1.1 การจั ด ท าข้อ เสนอแนะที่ ดี ค วรมุ่ ง เน้ น ที่
ผลลัพ ธ์ ทราบว่ า ผลลัพ ธ์ ที่ ต ้อ งการคื อ อะไร และมี
ประสิ ทธิภาพดีเพียงพอที่จะทาให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์
2.1.2 ต้อ งมี ห ลัก ฐานอ้า งอิ ง สิ่ ง ที่ เ สนอแนะใน
ข้อ เสนอแนะต้อ งจัด ล าดับ น้ าหนั ก ของหลัก ฐานว่ า
น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
2.1.3 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- สร้างเป้ าหมายของการวิเคราะห์
- ระบุแหล่งข้อมูลว่าได้มาจากไหน เช่น จากตารา
วารสาร อินเทอร์เน็ต หรื อบุคคล
- วิธี ก ารเลื อ กข้อ มู ล จากแหล่ ง ดัง กล่ า ว น ามา
ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่หาได้

- ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์น้ นั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
อย่างไร
- คุณภาพและปริ มาณของข้อมูล
- บทสรุ ปของข้อมูลทั้งหมด
2.1.4 ค ว ร ชั่ ง น้ า ห นั ก ร ะ ห ว่ า ง ข้ อ ดี ข้ อ เ สี ย
(Risk/Benefit) เพื่ อ ช่ ว ยให้ผูใ้ ช้ต ัด สิ น ใจได้ว่า จะคุ ้ม
หรื อไม่
2.1.5 ในการจัดทาข้อเสนอแนะนั้นต้องการมุมมอง
ที่หลากหลาย ดังนั้น ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาข้อเสนอแนะ เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะที่ออกมา
นั้นสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
2.1.6 ข้อเสนอแนะที่ ดีควรมี ความยืดหยุ่นเพื่อให้
ปรั บ ใช้ไ ด้ต ามสถานการณ์ ควรระบุ ต ัว เลื อ กในการ
ปฏิ บัติ ที่ เ หมาะส าหรั บ ประชากรเป้ า หมายที่ มี ค วาม
แตกต่ า งกั น ทางด้ า นเชื้ อชาติ อายุ เพศ และสภาพ
เศรษฐกิจ
2.1.7 การทาข้อเสนอแนะต้องคานึงถึงข้อจากัดของ
ผูใ้ ช้ เช่น มีเครื่ องมือมากน้อยเพียงใด มีเฉพาะผูใ้ ช้ทวั่ ไป
หรื อมีผูช้ านาญเฉพาะด้านรวมอยู่ดว้ ย และวิเคราะห์ให้
เห็ นถึงความคุม้ ของวิธีการแต่ละวิธีว่ามีความคุม้ ค่ามาก
น้อยเพียงใด
2.1.8 ต้องมี การสนับสนุ นให้เห็ นคุ ณค่าของการ
ปฏิ บตั ิตามข้อเสนอแนะว่าจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานได้อย่างไร เป็ นการบริ หารทรั พยากรให้ได้
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้น ข้อเสนอแนะที่ดีตอ้ งมีการ
นาไปใช้จริ ง
2.1.9 เมื่อมีการนาไปใช้แล้วต้องมีการประเมินถึง
ข้อ ดี แ ละข้อ บกพร่ อ งของข้อ เสนอแนะเป็ นระยะ ๆ
วิเคราะห์ว่าข้อเสนอแนะที่ ออกไปแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่
คาดหวังไว้หรื อไม่ มีขอ้ จากัดหรื อมีอุปสรรคในการใช้
ข้ อ เสนอแนะมากน้ อ ยเพี ย งใด หรื อเพราะเหตุ ใ ด
ข้อเสนอแนะที่ ออกมาแล้วไม่ถูกนาไปใช้ในทางปฏิ บตั ิ
ควรเปิ ดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ขอ้ เสนแนะจากผู ้
ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ ายรวมทั้งผูใ้ ช้บริ การ

2.1.10 ในการจัดทาข้อเสนอแนะนั้นจะต้องมีการ
ปรั บปรุ งเป็ นระยะ ๆ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิ น 5 ปี
เพื่อให้ทนั กับองค์ความรู ้ใหม่
2.2 การขนส่ ง (Transportation)
การขนส่ ง (Transportation) คื อ การเคลื่ อ นย้า ยคน
(People) สิ นค้า (Goods) หรื อบริ การ (Services) จาก
ตาแหน่ ง หนึ่ ง ไปยัง อี ก ต าแหน่ ง หนึ่ ง [3] การขนส่ ง ใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย
2.2.1 การขนส่ ง ทางบก แบ่ ง ออกเป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่ 1) การขนส่ งทางถนน ทาได้โดยการใช้
รถบรรทุ ก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรื อมากกว่า 10 ล้อ เป็ น
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า และ 2) การขนส่ ง
ทางราง สิ นค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็ นสิ นค้าที่มีการขน
ย้ายครั้งละมาก ๆ เช่น ข้าว น้ าตาล ปูนซี เมนต์ ถ่านหิ น
ก๊าซ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
2.2.2 การขนส่ ง ทางน้ า เป็ นการขนส่ ง ที่ มี
ต้นทุนต่ าที่ สุด เนื่ องจากสามารถใช้เส้นทางที่ มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ แต่เป็ นการขนส่งที่ชา้ ที่สุด จึงเหมาะกับสิ นค้า
ที่ ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องระยะเวลาส่ งมอบสิ นค้า การขนส่ ง
ทางน้ าแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) การขนส่ งทาง
ลาน้ า หมายถึง การขนส่ งทางน้ าที่ ใช้สายน้ าในแผ่นดิ น
เป็ นเส้นทางขนส่งสิ นค้า ได้แก่ การขนส่ งผ่านคลองและ
แม่น้ า และ 2) การขนส่ งทางทะเล หมายถึง การขนส่ ง
ทางน้ า ที่ ผ่ า นทะเลและมหาสมุ ท ร โดยจะต้อ งใช้เ งิ น
ลงทุ น มากในการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งสาธารณู ป โภค
พื้นฐาน เช่ น ท่ าเรื อ และจุ ดเชื่ อมต่อกับ การขนส่ งทาง
ถนนและทางราง
2.2.3 การขนส่ งทางอากาศ เป็ นรู ป แบบการ
ขนส่ งที่ไปได้ไกลที่ สุดและรวดเร็ วที่สุด แต่มีตน้ ทุนต่อ
หน่ วยแพงที่ สุ ด จ าเป็ นต้ อ งก่ อสร้ า งโครงสร้ า ง
สาธารณู ปโภคจานวนมหาศาลเพื่อรองรั บรู ปแบบการ
ขนส่งทางอากาศทั้งระบบ

2.2.4 การขนส่ งทางท่อ เป็ นระบบการขนส่ งที่
มี ล ัก ษณะเฉพาะเนื่ อ งจากสิ น ค้า ที่ ข นส่ ง ต้อ งอยู่ใ นรู ป
ของเหลว เป็ นการขนส่ งทางเดี ยวจากแหล่งผลิ ตไปยัง
ปลายทาง ไม่มีการขนส่ งเที่ ยวกลับสิ นค้าที่ นิยมขนส่ ง
ทางท่ อ ได้แก่ น้ า น้ ามันดิ บ ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยมและ
ก๊าซธรรมชาติ
2.3 การใช้ งาน (Usability)
การใช้งาน (Usability) คื อ ความมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ความพึงพอใจที่ ผูใ้ ช้งานผูน้ ้ ันได้บรรลุถึ งเป้ าหมายใน
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ [4] การใช้งานมีคุณภาพในการชี้วดั
5 ประการ[5] ได้แก่
2.3.1 ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ไ ด้
(Learnability) ผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยนรู ้วิธีการใช้งานได้
อย่างรวดเร็ ว
2.3.2 ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน (Efficiency)
ผูใ้ ช้สามารถใช้งานได้รวดเร็ วผ่าน Shortcut
2.3.3 การจดจาได้ (Memorability) ผูใ้ ช้สามารถ
จดจาลักษณะการใช้งานของระบบได้เป็ นอย่างดี
2.3.4 ความผิ ด พลาดในการใช้ง าน (Error)
ระบบที่ดีผใู ้ ช้จะต้องพบกับข้อผิดพลาดน้อย และเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นในระบบ ระบบต้องเสนอทางออกให้กบั
ผูใ้ ช้งานเสมอ
2.3.5 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ระบบที่
ผูใ้ ช้งานแล้วมีความพอใจ หากเป็ นระบบงานก็สามารถ
ทางานได้ลุล่วง และผูใ้ ช้จ ะต้องใช้แล้วมี ความรู ้ สึกไม่
กดดัน หรื อว่าระบบใช้ยาก

2.4 กรอบงานวิจยั
INPUT

ลองใช้ งาน application

OUTPUT

Document
- โมบายแอป
พลิเคชัน
- เอกสาร
งานวิจยั

ทฤษฎี : usability,
mobile application
เพื่อจะได้เห็น feature
ทางเทคนิคและทางการ
บริ การของแต่ละแอป
พลิเคชัน

แนวทางโม
บายแอป
พลิเคชัน
ประเภท
คมนาคม
ขนส่งทางบก
ของประเทศ
ไทย

ข้ อมูลองค์ กร
Interview
transcript
การ
สัมภาษณ์

วิเคราะห์ กลุ่มของ
ฟังก์ ชันตาม business
logic จากข้ อมูลบริษัท
ทฤษฎี :
Transportation
เพื่อเห็นความสอดคล้อง
ของการให้บริ การแต่ละ
ฟังก์ชนั กับลักษณะ
ธุ รกิจแต่ละองค์กร
ศึกษาการเขียน
Guideline ของโมบาย
แอปพลิเคชันและการ
คมนาคมขนส่ งทางบก
จากข้ อมูลบริษัท

ข้อเสนอแนะ
แนวทางของ
โมบายแอป
พลิเคชัน
ประเภท
คมนาคม
ขนส่งทางบก
ของประเทศ
ไทย

ทฤษฎี : Guideline
เพื่อจะได้ทราบหลักการ
เขียน Guideline ที่
ถูกต้อง

รู ปที่ 1 กรอบงานวิจยั

3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิ จัย นี้ เป็ นงานวิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพมี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
ได้ผลการศึ กษาและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริ ง
ดัง นั้น การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งจึ ง ใช้วิธี ก ารแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพราะต้องการผูม้ ีประสบการณ์
ในการให้คาแนะนา และกลุ่มตัวอย่างต้องเป็ นกลุ่มแบบ
หลากหลาย (Variant Sampling) โดยคัด เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างออกเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผูใ้ ช้งานโมบาย
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ป ร ะ เ ภ ท ค ม น า ค ม ข น ส่ ง ท า ง บ ก

2) ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการคมนาคมขนส่ ง ทางบก และ
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโมบายแอปพลิเคชัน
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
3.2.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ผูร้ วบรวม
ข้อมูลต้องคัดเลือกก่อนว่าเอกสารหลักฐานเหล่านั้นให้
ข้อมูล ที่ มีคุ ณภาพหรื อ ไม่ และต้องศึ กษาเอกสารอย่า ง
ละเอี ยด แล้วท าการบันทึ กข้อมู ล ซึ่ ง อาจใช้วิธีการจด
บันทึ กอย่างละเอียด หรื อเลือกบันทึ กเฉพาะประเด็นที่
สนใจตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และถูกต้องตรง
ตามความเป็ นจริ ง [6]
3.2.2 การสัมภาษณ์เชิ งลึก เป็ นวิธีการรวบรวม
ข้อ มู ล โดยการสนทนา ซัก ถามและโต้ต อบระหว่า งผู ้
สั ม ภาษณ์ กับ ผู ้ถู ก สั ม ภาษณ์ ซึ่ งผู ้สั ม ภาษณ์ มี โ อกาส
สังเกตบุ คลิ กภาพ อากัปกิ ริยา ตลอดจนพฤติ กรรมทาง
กายและวาจา ขณะสัมภาษณ์ ซ่ ึ ง อาจใช้เ ป็ นข้อ มูล ที่ ใ ช้
ตีความหมายพฤติ กรรมของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ประกอบคา
สัมภาษณ์ได้ดว้ ย
3.2.3 คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เนื่ องจากต้องการข้อมูลที่
มีความลงลึกในรายละเอียด และต้องการทาความเข้าใจ
กับประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละด้านอย่างจริ งจัง
นอกจากนี้ มี ก ารใช้ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้ า ง
เนื่ องจากมี แนวค าถามที่ ชัด เจน แต่ ก็ เปิ ดกว้า งส าหรั บ
ข้อมูลที่ หลากหลายและเปิ ดโอกาสให้ผูโ้ ดนสัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นนาผลการสัมภาษณ์
เชิงลึกมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม NVIVO11 และนา
ข้ อ มู ล มาสอบทานกั บ ทฤษฎี งานวิ จั ย บทความที่
เกี่ ยวข้อง และสรุ ปผล เพื่อนามาเสนอเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันประเภทคมนาคมทางบก
ของประเทศไทย

4. สรุ ปผลการวิจยั

4.1.3 Confidence หากระบบขนส่ ง มวลชนมี
มาตรฐาน ทาให้ผใู ้ ช้งานมีความมัน่ ใจในการใช้บริ การ ก็
อาจทาให้ลดสภาพจราจรติดขัดได้มากขึ้น เช่น มีระบบ
GPS ในการติ ดตามและระบุตาแหน่ งการเดิ นของรถ
โด ยสาร มวลชน เ พื่ อ ให้ ป ร ะชาชนสามาร ถใ ช้
Application ในการค้นหาและคาดการณ์เวลาได้แม่นยา
มากขึ้น ประชาชนก็จะมีความมัน่ ใจในการใช้บริ การมาก
ยิง่ ขึ้น

รู ป ที่ 2 แนวทางในการพัฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชั น
ประเภทคมนาคมขนส่ งทางบกสาหรับนักออกแบบและ
พัฒนา

4.2 ข้ อมูลสารสนเทศ (Information)
การให้ขอ้ มูลในการให้บริ การโมบายแอปพลิเคชัน ยังให้
ข้อมูลที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ในการ
ให้ บ ริ ก ารโมบายแอปพลิ เ คชัน จึ ง มี ปั จ จัย ย่อ ย ๆ ได้
กล่าวถึงในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการให้ขอ้ มูล โดยแบ่งได้
ดังนี้
4.2.1 Security การเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
เป็ นสิ่ งที่ สาคัญ เช่น ข้อมูลของฝั่ งผูใ้ ห้บริ การคมนาคม
ควรมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้ องกันผูไ้ ม่หวังดีเข้ามาแฮก
หรื อสร้ า งความเสี ยหายแก่ ร ะบบ นอกจากนี้ ฝั่ ง
ผูใ้ ช้บริ การก็ควรมี การกาหนดให้มีรหัสผ่านเพื่อใช้ใน
การเข้า ถึ ง ข้อมู ล หรื อ มี ก ารก าหนดสิ ท ธิ ใ นการเข้า ใช้
ข้อมูลที่ แตกต่างกันในส่ วนของเจ้าหน้าที่ จัดการระบบ
และประชาชนผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
4.2.2 Up-to-date ข้อ มู ล จะต้อ งมี ค วามเป็ น
ปั จจุบนั ควรมีการรายงานอุบตั ิเหตุหรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นแบบ Real Time เช่น ประชาชนสามารถดูกล้อง
CCTV ในเส้นทางต่าง ๆ ได้แบบ Real Time หรื อหากมี
การอัปเดตข้อมูลการให้บริ การเส้นทางหรื อค่าใช้จ่ายใน
การใช้ บ ริ การ ผู ้ใ ห้ บ ริ การแอปพลิ เ คชั น ควรมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และเชื่อถือได้
4.2.3 Integration ข้อมูลควรมีการเชื่ อมโยงกัน
กับแอปพลิเคชันประเภทอื่น เพื่อให้ผใู ้ ช้งานสามารถใช้
งานได้ส ะดวกและง่ า ยขึ้ น ไม่ ต ้อ งติ ด ตั้ง แอปพลิ เ คชัน
จานวนหลายแอปพลิเคชัน เช่น สร้างแอปพลิเคชันที่ให้
ข้อ มู ล ส่ ว นอื่ น ๆ ในแอปพลิ เ คชัน ประเภทคมนาคม

ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลให้การออกแบบและพัฒ นาโมบายแอป
พลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่ งทางบกมีประสิ ทธิ ภาพ
และท าให้ ผู ้ใ ช้ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจ ได้แ ก่ ระบบ
คมนาคมขนส่ งทางบก ข้อ มูลสารสนเทศ และโมบาย
แอปพลิเคชัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 การขนส่ ง (Transportation)
ผูเ้ ชี่ ย วชาญและผู ้ใ ช้ง านโมบายแอปพลิ เ คชัน มี ค วาม
คิดเห็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันว่า การคมนาคมขนส่ งใน
ประเทศไทยนั้น พัฒนาล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนหลัก ๆ ที่มีการกล่าวถึง ได้แก่
4.1.1 Integration การเชื่ อมต่อการเดิ นทางทุ ก
ระบบให้ เ ป็ นเครื อข่ า ยที่ ง่ า ยต่ อ การเดิ น ทางของ
ประชาชน เช่น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทา API รวม
ทุกการเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ นรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้
ดิน รถเมล์ ทางพิเศษ ไว้ใน Application เดียว เพื่อความ
สะดวกของประชาชนในการค้น หาเส้ น ทางและใช้
บริ การ
4.1.2 Traffic Management ควรมีหน่วยงานที่
คอยดูแลในส่ วนการควบคุมปริ มาณจราจรอย่างจริ งจัง
เช่น มีการใช้ Application ที่คอยมอนิ เตอร์ สภาพจราจร
ในส่ ว นที่ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ หากมี อุ บัติ เ หตุ ห รื อ
เหตุการณ์ผิดปกติ สามารถจัดการได้อย่างทันท่วงที

ขนส่ ง ทางบก เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้ง านสามารถค้น หาข้อ มู ล ที่
เชื่ อ มโยงกัน ได้ง่ า ยขึ้ น ไม่ ว่า จะเป็ นข่ า ว ร้ า นอาหาร
โรงพยาบาล ธนาคาร สถานีตารวจ อู่ซ่อมรถ เป็ นต้น
4.2.4 Precision ข้อมูลควรมีความถูกต้องและ
ความแม่นยา ไม่วา่ จะเป็ นในส่วนของแผนที่หรื อเส้นทาง
ต่าง ๆ โดยสามารถนาข้อมูลจาก Google Map ที่มีอยูม่ า
ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ตอ้ งเก็บข้อมูลใหม่ เนื่ องจาก
ข้อมูลจาก Google Map มีความถูกต้องและแม่นยาใน
ระดับนึง
4.3 โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
หน่ วยงานต่าง ๆ หันมาให้ความสาคัญกับการให้ขอ้ มูล
ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน เนื่ องจากผูใ้ ช้งานหันมาใช้
สมาร์ ตโฟนกันแทบทุกคน จึ งทาให้เป็ นช่องทางในการ
ให้ขอ้ มูลและบริ การแก่ผูใ้ ช้งานได้สะดวกและรวดเร็ ว
จึ งมี องค์ประกอบย่อย ๆ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการโม
บายแอปพลิเคชัน โดยแบ่งได้ดงั นี้
4.3.1 Mobile Trend การพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่ งทางบกจะต้องคานึ งถึง
เทรนด์ ใ นการใช้ ง าน ณ ขณะนั้ นด้ ว ย เช่ น ปั จ จุ บั น
ผูใ้ ช้งานนิยมหาข้อมูลจาก Social Media ชอบใช้การแชท
แทนการโทรศัพ ท์ ดัง นั้นหน่ ว ยงานต่า ง ๆ อาจหัน มา
สร้ าง Official Account ของหน่ ว ยงานในการให้
ผูใ้ ช้บริ การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
4.3.2 Platform การให้บริ การโมบายแอปพลิเค
ชันนั้น ควรคานึ งถึงเรื่ องของ Cross Platform ซึ่ งในการ
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จะมี Platform ที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็ น iOS Android Web หรื อ Windows ผู ้
ให้บริ การหรื อนักพัฒนาจะต้องมีการให้บริ การให้ครบ
ทุก Platform เพื่อเข้าถึงให้ผูใ้ ช้งานได้หลากหลายกลุ่ม
มากขึ้น
4.3.3 Marketing Tools หน่ วยงานที่ ให้บริ การ
ด้า นคมนาคมใช้โ มบายแอปพลิ เ คชัน ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ โปรโมทสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ และจัด
โปรโมชัน่ หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
ของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงผูใ้ ช้บริ การได้ง่ายและ

รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยงั สามารถเก็บพฤติ กรรม
การใช้งานของผูใ้ ช้บริ การเพื่อนามาวางแผนการทางาน
และปรับปรุ งบริ การได้อีกด้วย
4.3.4 User Experience ผู ้ใ ช้ ง านทุ ก กลุ่ ม
คาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานไม่วา่
ในส่ วนของฟั งก์ชนั หรื อฟี เจอร์ การแสดงผล หรื อความ
ยากง่ า ยในการใช้ ง านโมบายแอปพลิ เ คชั น โดยผู ้
ให้บริ ก ารจะต้องคาดเดาว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารอยากได้ขอ้ มู ล
อะไรบ้า ง ข้อ มู ล ส่ ว นไหนที่ จ ะตอบโจทย์แ ละเป็ น
ประโยชน์ ในการใช้งานโมบายแอปพลิ เคชันประเภท
คมนาคมขนส่ งทางบก เพื่อจะได้ทาเสนอฟั งก์ชนั หรื อ
ฟี เจอร์ น้ ั น ๆ ได้ต รงตามความต้อ งการของผู ้ใ ช้ง าน
รวมถึ งการออกแบบ User Interface เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ น
สาหรับผูใ้ ช้ เพราะหากใช้งานยาก แสดงผลไม่ดี ผูใ้ ช้งาน
อาจเลิ ก ใช้ง านแอปพลิ เ คชัน นั้น ทัน ที ดัง นั้ นในการ
ออกแบบหน้าจอเน้นการทากราฟิ กให้เสมือนจริ ง เช่ น
การออกแบบแผนที่ นาทางก็ควรคานึ งถึงเส้นทางจริ งมี
จุดสาคัญหรื อแลนด์มาร์ คจริ งที่ ใกล้จุดต่าง ๆ ทาให้ผูใ้ ช้
เข้ า ใจกั บ กราฟิ ก โดยไม่ ต ้ อ งท าความเข้ า ใจมาก
นอกจากนี้ควรมีการออกแบบเรี ยบง่าย และจะต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เฉดสี ไม่ควรใช้เฉดสี ที่ฉูดฉาดเกินไป เช่น
การแสดงปริ มาณจราจรหนาแน่นมากในแผนที่มกั จะใช้
สี แดง หากปริ มาณจราจรหนาแน่นปานกลางใช้สีเหลือง
และหากปริ มาณจราจรมีความคล่องตัวมากมักใช้สีเขียว
แทนปริ มาณจราจร ซึ่งจะเห็นได้วา่ ในการใช้สีในการสื่ อ
ควรใช้สีที่เป็ นมาตรฐานที่สามารถเข้าใจได้โดยทัว่ ไป ไม่
ต้องตีความให้ยงุ่ ยากซับซ้อน
4.3.5 Usability ในการใช้งานโมบายแอปพลิเค
ชันนั้น ผูใ้ ช้งานควรที่ จะเรี ยนรู ้การใช้งานได้เอง ใช้งาน
แล้วมีความประทับใจอยากกลับมาใช้อีก เช่น แอปพลิเค
ชันของ Google Map ไม่ตอ้ งมีการสอนการใช้งาน ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้การใช้งานได้เอง และสามารถตอบโจทย์
แก่ผใู ้ ช้งานได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผใู ้ ช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้
Google Map เป็ นตัวช่วยในการเดินทาง นอกจากนี้ ใน
การใช้งานจะต้องมีการทดสอบการใช้งานโดยละเอียด มี
การตรวจสอบความผิดพลาด บางองค์กรมีการนาโมบาย

แอปพลิเคชันประเภทคมนาคมมาให้พนักงานในองค์กร
ทดลองใช้เพื่อดูประสิ ทธิ ภาพและความผิดพลาดในการ
ใช้งาน ก่ อนจะมาเผยแพร่ ให้ประชาชนคนทั่วไปได้ใช้
งานจริ ง ในส่ ว นของสั ญ ญาณโทรศัพ ท์แ ละสั ญ ญาณ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ เ ป็ นส าคัญ ที่ ผูใ้ ช้ง านพูด ถึ ง อยู่บ่ อ ยครั้ ง
ผูใ้ ช้งานมี ความกังวลในส่ วนของสัญญาณอินเตอร์ เน็ ต
เนื่องจากบางครั้งไปในจุดที่ไม่มีสญ
ั ญาณก็ไม่สามารถใช้
งานแอปพลิ เคชัน ในการค้นหาเส้น ทางหรื อดู ป ริ ม าณ
จราจรได้ ดังนั้นในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันควร
พัฒ นาในส่ ว นของการใช้งานโหมดออฟไลน์ ไ ด้ เพื่ อ
ความสะดวกในการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ
4.3.6 Function & Feature ในส่ วนของฟังก์ชนั
ที่ผใู ้ ช้งานอยากให้มีเพิ่มในโมบายแอปพลิเคชันประเภท
คมนาคมขนส่งทางบก ได้แก่
- Accident Reporting การรายงานอุบัติเหตุ
แบบ Real Time เช่น บางเส้นทางมีอุบตั ิเหตุ ก็ควรมี
ระบบแจ้งเตือนเพื่อให้ผใู ้ ช้งานหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น ๆ
- Application Handbook การมีคู่มือการใช้งาน
แอปพลิ เคชัน เช่ น ในการติ ดตั้งแอปพลิ เคชันครั้ งแรก
ควรมีการแนะนาการใช้งานให้ผูท้ ี่ ไม่เคยใช้บริ การ ใน
แอปพลิเคชันมีเมนู อะไรบ้าง จะต้องเลื่อนไปทางไหน
แล้วจะเจอเมนูหรื อฟังก์ชนั อะไรที่จะอานวยความสาดวก
ให้แก่ผใู ้ ช้
- Ask to Help การแจ้งขอความช่วยเหลือ เช่น
ในแอปพลิเคชันควรมีฟังก์ชนั ที่ รับแจ้งรถเสี ย หรื อแจ้ง
อุ บัติ เ หตุ แล้ว ลิ ง ก์ ไ ปยัง ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารอู่ ซ่ อ มรถ สถานี
ตารวจ หรื อโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้เคียง
- Voice Recognition ฟังก์ชนั การใช้คาสัง่ เสี ยง
แทนการพิมพ์ขอ้ ความมีการพูดถึงอย่างมาก เพราะหาก
ในแอปพลิเคชันที่คน้ หาเส้นทางมีฟีเจอร์ใช้คาสัง่ เสี ยงใน
การรับคาสัง่ แทนการพิมพ์จะช่วยลดอุบตั ิเหตุในขณะขับ
รถได้อีกด้วย
- Authentication Prompt ส่ วนใหญ่แอปพลิเค
ชันต่าง ๆ มักมีการล็อกอินซ้ าซ้อน ผูใ้ ช้งานจึงแนะนาว่า
หากทุก ๆ แอปพลิเคชันใช้การล็อกอิ นผ่านมื อถื อเพียง
ครั้งเดียว โดยไม่จาเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลการเข้าสู่ ระบบทุก

แอปพลิเคชันจะช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้งาน
ได้อย่างมาก

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 เนื่ องจากงานวิจัยชิ้ นนี้ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพียง 3 กลุ่มคือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
คมนาคม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
และผูใ้ ช้งานโดยไม่ได้เก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ อาจส่ งผลต่อ
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันด้านคมนาคมขนส่ งของ
ประเทศไทย เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน User Experience หรื อ
ผูใ้ ช้งานที่เป็ น Non-IT ซึ่ งอาจส่ งผลต่อผลการวิจยั ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป จึงควรมีการศึกษาต่อยอดว่าปั จจัยหรื อ
ความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญกลุ่มอื่ นมี ผลต่อการใช้โ ม
บายแอปพลิเคชันประเภทคมนาคมขนส่ งทางบกหรื อไม่
เพื่อให้เห็นปั จจัยต่าง ๆ ในมุมมองอื่น ๆ เพิม่ มากขึ้น
5.2 ควรมีการศึกษาทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นามาช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่ครอบคลุมและเฉพาะเจาะจงใน
การออกแบบและพัฒ นาโมบายแอปพลิ เคชันประเภท
คมนาคมขนส่งทางบกได้มากขึ้น
5.3 การวิจยั นี้ใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ ข้อมูล
ที่ ไ ด้จึ ง เป็ นข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไปควร
เพิ่มเติมในส่ วนของการวิจัยในเชิ งปริ มาณเป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
5.4 ในอนาคตหากมี การศึ กษาและเก็บข้อมู ล
จากโมบายแอปพลิเคชันของการคมนาคมทางอากาศและ
ทางน้ าด้วย จะทาให้ได้แนวทางการพัฒนาโมบายแอป
พลิ เคชันประเภทคมนาคมของประเทศไทย ซึ่ งจะช่ วย
ตอบโจทย์ให้นกั เดินทางมากยิง่ ขึ้น
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