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บทคัดย่อ
การออกแบบและสร้ างอุ ป กรณ์ ปิดและหาต าแหน่ ง ยานยนต์ผ่า นแอปพลิ เ คชัน แอนดรอยด์ ค รั้ งนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
และเพื่อหาประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ในการ
สร้างใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU แล้วเขียนโปรแกรม Arduino ควบคุมการทางานโมดูล GPS
และเขียนโปรแกรม Blink เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน บนระบบแอนดรอยด์ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ได้อุปกรณ์
ปิ ดและหาตาแหน่งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ที่สามารถปิ ดระบบการทางานของยานยนต์ผ่าน
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6.65 วินาที และสามารถหาตาแหน่งยานยนต์ผ่านแอปพลิเค
ชันแอนดรอยด์ โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 6.2 เมตร ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้
คำสำคัญ : อุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ง, โปรแกรม Arduino, บอร์ด NodeMCU.
Abstract
The purposes of this research were to design and construction of turn off and locate engine
equipment through Android application. and to test the efficiency of the equipment. This equipment
was constructed by using the microcontroller NodeMCU. Then using Arduino program to control
the GPS module and Blink program to build applications running on Android. The results showed
that the construction of turn off and locate engine equipment through android application. It can
turn off the engine through an Android apps, taking an average of 6.65 seconds and can locate
the engine through Android apps, the average error is 6.2 meters.
Keywords : Turn Off and Locate Engine Equipment, Arduino Program, NodeMCU Board.

1. บทนำ
ปั จ จุ บัน การด ารงชี วิตประจ าวัน ของมนุ ษย์ได้
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวตั น์ การดาเนิน
ธุรกิจ หรื อการดาเนิ นชีวิตไม่ได้อยู่ก ับสถานที่ ใด
สถานที่ หนึ่ ง มีก ารเดิ น ทางไปมาระหว่ างกัน อยู่
ตลอดเวลา จึงทาให้ยานพาหนะได้เข้ามามีบทบาท
กับชีวิตประจาวันของมนุษย์ ทั้งในด้านการดาเนิน
ธุรกิจ การขนส่งสินค้า การคมนาคมต่างๆ เพื่อให้
มีค วามสะดวกสบายมากขึ้ น และปริ มาณการใช้
รถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ดังที่ บริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทยจากัด รายงานสถิติการขาย
รถยนต์ ปี 2560 ที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี ย อดขาย
870,748 คัน มี อ ัต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น 13.3%
แบ่งเป็ น รถยนต์นงั่ 345,501 คัน อัตราการเติบโต
23.5% รถเพื่อการพาณิ ชย์ 525,247 คัน อัตราการ
เติ บโต 7.4% รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะ
ดัด แปลง) 424,282 คัน อัต ราการเติ บ โต 7.7%
(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) จึงเห็นได้ว่ารถยนต์เป็ น
สิ น ค้า ที่ มี ก ารบริ โภคอยู่ต ลอดเวลาไม่ ว่ า สภาพ
เศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไร โดยการเลือกซื้อรถยนต์
ของผูบ้ ริ โภคเกิ ด จากปั จ จัย หลายอย่ า ง เช่ น สี
รู ปแบบ หรื อฟั ง ก์ ชั่ น ของรถยนต์ หรื อตาม
โครงการรถยนต์คนั แรก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน2554 จนเป็ นการกระตุน้ ความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มีความต้องการซื้อรถยนต์
เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์เ จริ ญ เติ บ โตขึ้ นอย่าง
รวดเร็ ว ผูผ้ ลิตได้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ออกมาเป็ น
จ านวนมาก เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค แต่ เมื่อรถมีปริ มาณมากๆ ก็ทาให้เกิ ด
ปั ญ หาหลายๆ ประการตามมา เช่ น ปั ญ หา

การจราจรติดขัด ปั ญหาการโจรกรรมรถ ไม่ว่าจะ
เป็ นการขโมยรถ หรื อการขโมยอะไหล่รถ
สาหรับปั ญหาการโจรกรรมรถนั้นได้ทวีค วาม
รุ นแรงยิง่ ขึ้น แม้ทางสานักงานตารวจแห่ งชาติ จ ะ
พยายามสืบสวน ติดตามจับกุมคนร้ายโจรกรรมรถ
ม า โ ด ย ต ลอด แ ต่ ถึ ง ก ร ะ นั้ น ค น ร้ า ย ก็ มี วิ ธี
การโจรกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่มากมาย และใช้เวลา
ในการโจรกรรมรถที่ ร วดเร็ ว ประกอบกับ ยังมี
ช่ องทางการขนส่ ง โดยการลัก ลอบน าไปขายยัง
ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ น บ้ า น ซึ่ ง ศู น ย์ ป ร า บ ป ร า ม
การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สานักงาน
ตารวจแห่ งชาติ เปิ ดเผยสถิติการโจรกรรมรถยนต์
ทั่ว ประเทศ 10 อัน ดับ แรก ตั้ง แต่ 1 มกราคม
2550-15 มกราคม 2559 ยีห่ อ้ โตโยต้า รวม 4,436
คัน รองลงมา คือ อีซูซุ 3,904 คัน นิสสัน 1,037
คัน ฮอนด้า 965 คัน มิตซูบิชิ 850คัน มาสด้า 238
คัน ฟอร์ ด 217 คัน ฮิ โ น่ 178 คัน เชฟโรเล็ต
127คันและ ซูซูกิ 78 คัน ขณะที่ช่วงเวลาการเกิด
เหตุโจรกรรมรถยนต์ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด
คือ 18.00-24.00 น. รองมาลงคือ 00.01-06.00 น.
(ฐานเศรษฐกิ จ , 2559) ซึ่ งเป็ นการยากต่ อ การ
ติดตามจับกุมคนร้ายมาดาเนินคดีตามกฎหมาย และ
การติดตามนารถที่ถูกโจรกรรมกลับคืนแก่เจ้าของ
ปั ญ หาเรื่ องการโจรกรรมรถที่ เ กิ ด ขึ้ นอยู่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และกลายเป็ นปัญหาสาคัญสาหรับผูใ้ ช้รถ
ทุกคน
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมสนใจที่จะออกแบบ
และสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยานยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ เพื่อใช้ในการติ ด ตาม
และสามารถสัง่ ปิ ดระบบยานยนต์ในกรณี มีปัญหา

2. วัตถุประสงค์กำรวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและ
หาตาแหน่งยานยนต์
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ปิดและ
หาตาแหน่งยานยนต์
3. สมมติฐำนของกำรวิจยั (ถ้ ำมี)
3.1 อุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยานยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สามารถปิ ดระบบการ
ทางานของยานยนต์ได้ในเวลาน้อยกว่า 10 นาที
3.2 อุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สามารถบอกตาแหน่ง
ยานยนต์โดยมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 10 เมตร
4. กรอบแนวคิดกำรวิจยั
สภาพปัญหา: ปริ มาณการสู ญหายของ
ยานยนต์มีจานวนมาก

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปิดและ
หาตาแหน่งยานยนต์

ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ปิดและ
หาตาแหน่งยานยนต์

5. วิธีกำรดำเนินกำรวิจยั
5.1 ศึกษำข้ อมูลเบื้องต้น
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ ย วกับ การออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ปิ ดและ
หาตาแหน่ งยานยนต์ ได้แก่ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
NodeMCU การเขี ย นโปรแกรม Arduino เพื่ อ
ควบคุ มการทางานโมดู ล ของเจนศัก ดิ์ ดวงมณี
และคณะ (2558) เอกสารเกี่ ยวกับ ระบบก าหนด
ต าแหน่ งโลก (GPS) ของวรพล ปั ญศรี ประการ
(2553) เอกสารเกี่ยวกับการเขียนแอปพลิเคชันด้วย
โปรแกรม Blink ของอนุชิต ชโลธร (2558) และ
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การออกแบบและสร้ า ง
อุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเค
ชัน แอนดรอยด์ ของ วรพล ปั ญ จศรี ประการ
(2553) ประธาน เนียมน้อย และคณะ (2555)
5.2 อุปกรณ์ทใี่ ช้ ในกำรสร้ ำงอุปกรณ์ปิดและ
หำตำแหน่งยำนยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
1) บอร์ด ESP 8266
1 บอร์ด
2) บอร์ดไข่ปลา
1 บอร์ด
3) รี เลย์
1 ตัว
4) โมดูล GPS
1 ชุด
5) สายไฟ
1 เมตร
6) ยานยนต์
1 คัน
5.3 กำรออกแบบอุปกรณ์ปิดและหำตำแหน่ ง
ยำนยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
การออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ปิ ดและ
หาตาแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ท าได้ โ ดยการเขี ย นแบบจ าลองขึ้ น โดยจะมี
การจัดรู ปแบบโครงสร้างและอุปกรณ์ประกอบให้
อยู่ในสัด ส่ ว นที่เหมาะสมกับหน้าที่ในการทางาน
ดังภาพที่ 1

ส่ วนประกอบ
1
2
3
4
5

บอร์ด esp8266
โมดูล GPS
รี เลย์
สมาร์ทโฟน
เครื่ องยนต์

ภำพที่ 1 ลักษณะของอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ง
ยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
จากภาพที่ 1 แสดงลัก ษณะอุ ป กรณ์ ปิด
และหาต าแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน แอน
ดรอยด์ ที่ออกแบบซึ่งมีหลักการทางาน คือ เมื่อ
บอร์ด ESP8266 (หมายเลข 1) ทางาน ก็จะทาการ
รับค่าตาแหน่ งที่อยู่จากโมดูล GPS (หมายเลข 2)
ทาให้สามารถทราบตาแหน่ งที่อยู่ของอุปกรณ์ได้
ในกรณี ที่ตอ้ งการตัดการทางานของเครื่ องยนต์ ให้
สั่งปิ ดจาก สมาร์ ทโฟน (หมายเลข 4) เมื่อสั่งปิ ด
จาก สมาร์ทโฟน แล้ว บอร์ด ESP8266 (หมายเลข
1) จะไปสั่งการให้รีเลย์ (หมายเลข 3) ทาการตัด
ระบบไฟฟ้าของเครื่ องยนต์ (หมายเลข 5)
5.4 กำรสร้ ำงอุปกรณ์ปิดและหำตำแหน่ ง
ยำนยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
5.4.1 การทาส่วนของโครงสร้างอุปกรณ์
ปิ ดและหาตาแหน่งยานยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์

5.4.2 การเขียนโปรแกรมให้อุปกรณ์ปิด
และหาตาแหน่งยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ ทางาน ด้วยโปรแกรม Arduino และ
โปรแกรม Blink
5.5 กำรทดสอบประสิทธิภำพอุปกรณ์ปิดและ
หำตำแหน่งยำนยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
5.5.1 การทดสอบความสามารถในการปิ ด
ระบบการทางานของยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์
5.5.1 การทดสอบความสามารถในการ
บอกตาแหน่งของอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยาน
ยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
6. ผลกำรวิจยั
6.1 ผลการสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ง
ยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
การสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ง
ยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ผูว้ ิจยั ได้
สร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยานยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ซึ่งมีผลการสร้าง
ดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 3

ภำพที่ 2 ภาพอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยานยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์

6.2.1 ผลการทดสอบความสามารถในการ
ปิ ดระบบการทางานของยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ มีผลการทดสอบดังตารางที่ 1

ภำพที่ 3 ภาพอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่งยานยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ที่ติดตั้งในรถมอเตอร์ไซต์

ภำพที่ 4 ภาพแอปพลิเคชันอุปกรณ์ปิดและ
หาตาแหน่งยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์
6.2 ผลกำรทดสอบประสิทธิภำพอุปกรณ์
ปิ ดและหำตำแหน่ งยำนยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์

ตำรำงที่ 1 เวลาที่ใช้ในการปิ ดระบบการทางาน
ของยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์
เวลาที่ใช้ในการปิ ดระบบ
ครั้งที่
การทางานของยานยนต์ (วินาที)
1
7.39
2
6.9
3
6.42
4
6.33
5
6.92
6
6.55
7
7.15
8
6.38
9
6.46
10
5.99
6.65

S.D.
0.43
จำกตำรำงที่ 1 พบว่ า อุ ป กรณ์ ปิ ดและหา
ตาแหน่งของยานยนต์ สามารถปิ ดระบบการทางาน
ของยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ได้โดย
ใช้ เ วลาเฉลี่ ย 6.65 วิ น าที และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.43 วินาที
6.2.1 ผลการทดสอบความสามารถใน
การบอกตาแหน่งผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์
มีผลการทดสอบดังตารางที่ 2

พิกดั

1
2
3
4
5

13.105668 99.922438 13.1059
13.105763 99.922867 13.1057
13.105837 99.923553 13.1059
13.105268 99.923553 13.1053
13.105015 99.923058 13.1051
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย

Longitude

ผูท้ ดสอบคนที่ 2

Latitude

Longitude

Latitude

ครั้งที่

ผูท้ ดสอบคนที่ 1

99.9225
99.9229
99.9235
99.9237
99.9231

ความคลาดเคลื่อน (เมตร)
(เมตร)

ตำรำงที่ 2 ความคลาดเคลื่อนในการบอกตาแหน่ง
ของอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ง
ยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์

6
3
4
7
8
6.2

จำกตำรำงที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบความ
คลาดเคลื่อนในการบอกต าแหน่ งของอุปกรณ์ปิด
และหาต าแหน่ งยานยนต์ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
แอนดรอยด์ มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 6.2 เมตร
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด พบว่า ในการทดสอบ
ครั้ งที่ 2 มี ค วามคลาดเคลื่ อ นน้อ ยที่ สุ ด ที่ ร ะยะ
3 เมตร ถัดมาคือครั้งที่ 3 มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ ี่
ระยะ 4 เมตร ต่ อ มาคื อ ครั้ งที่ 1 มี ค วามคลาด
เคลื่ อ นที่ ร ะยะ 6 เมตร ถัด ไปคื อ การทดสอบ
ครั้งที่ 4 มีความคลาดเคลื่อนที่ระยะ 7 เมตร และ
สุ ดท้ า ยคื อการทดสอบครั้ งที่ 5 ซึ่ งมี ค วาม
คลาดเคลื่อนมากที่สุด ที่ระยะ 8 เมตร
7. อภิปรำยผลกำรวิจยั
จากการทดสอบอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ ง
ยานยนต์ผ่า นแอปพลิ เ คชัน แอนดรอยด์ พบว่ า
1) อุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ สามารถ
บอกตาแหน่งยานยนต์ได้ โดยมีความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ย 6.2 เมตร 2) อุปกรณ์ ปิดและหาต าแหน่ ง

ยานยนต์ผา่ นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ สามารถปิ ด
ระบบการทางานของยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6.65 วินาที และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 วินาที เนื่ องจากใน
การสร้างอุปกรณ์ปิดและหาตาแหน่ งยานยนต์ผา่ น
แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ ผูจ้ ัด ทาได้ด าเนิ น การ
อย่างเป็ นระบบ เริ่ มจากการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเปิ ดและปิ ดการทางานของเครื่ องยนต์ จัด หา
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ ที่ เ หมาะสมในการสร้ า ง
ออกแบบและสร้างอุปกรณ์อย่างเป็ นระบบ ส่ งผล
ให้ อุ ป กรณ์ ปิ ดและหาต าแหน่ งยานยนต์ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ มีประสิ ทธิ ภ าพ และ
สามารถใช้ง านได้ใ นสภาพจริ ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ประธาน เนียมน้อย และคณะ (2555)
ซึ่ งศึก ษาวิจ ัยเรื่ องระบบควบคุมไฟฟ้ าไร้ สายผ่าน
เว็บบราวเซอร์ ผลการวิจยั พบว่า 1) ระบบควบคุม
ไฟ้ฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ เมื่อผูใ้ ช้สามารถ
เข้าสู่หน้า Login เรี ยบร้อย ผูใ้ ช้ Login คนแรกจะ
มีสิทธิในการควบคุมอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า แต่ถา้
ผู ้ใ ช้ Login คน ต่ อ ไปจะท าได้เ พี ย งดู ส ถานะ
เท่ า นั้น 2) ผูใ้ ช้ส ามารถควบคุ มเครื่ อ งใช้ไฟฟ้ า
แบบเปิ ด-ปิ ดเครื่ องใช้ไฟฟ้าแบบทั้งหมด 3) ผูใ้ ช้
สา ม า ร ถค ว บ คุ ม เ ค รื่ อง ใช้ ไ ฟ ฟ้ า เ ปิ ด - ปิ ด
เครื่ องใช้ไฟฟ้าได้ครั้งละอุปกรณ์ โดยแยกอุปกรณ์
ในแต่ละ Station 4) สามารถทา Server กับ Client
เชื่ อมต่ อส่ งข้อมูลถึงกัน ได้ 5) สามารถน าเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ เชื่ อมต่ อผ่ า นระบบเครื อข่ า ย
อิ น เตอร์ เ น็ ต โดยการส่ ง ค าสั่ง ข้อ มู ล ผ่า นไปยัง
Wireless USB เพื่อรั บและส่ งสัญญาณกลับไปมา
ได้ 6) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กับ
Wireless USB และส่ งค าสั่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า นไปยัง
ARM9 และ ARM9 สามารถส่ งคาสั่งควบคุมไป

ยังบอร์ ดรี เลย์ เพื่อควบคุมเครื่ องใช้ไฟฟ้าอีก ที ได้
7) สามารถแสดงสถานการณ์ เ ปิ ด - ปิ ด ของ
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ า เป็ นรายอุ ปกรณ์ ได้ 8) สามารถ
แสดงสถานการณ์เปิ ด - ปิ ดของเครื่ องใช้ไฟฟ้าตาม
Station ที่ควบคุมได้ 9) สามารถแสดงกราฟแท่ ง
การใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็ นรายเดือนได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพล ปัญจศรี ประการ
(2553) ซึ่งศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยการยอมรับการนา
ระบบติ ด ตามรถยนต์ GPS มาใช้ร่ วมกับ บริ ษ ัท
ประกันภัย ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน มีผลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากเทคโนโลยี GPS โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
เล็งเห็นถึงการใช้งาน GPS ว่ามีความง่ายดายและ
ไม่ซับซ้อน แม้จ ะเป็ นเทคโนโลยีใหม่ เนื่ องด้วย
รายละเอี ย ดที่ ผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ห้เ ป็ นข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ใน
เบื้องต้นถึงวิธีการใช้งาน ทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เข้าใจว่าหากมีการให้บริ การจริ งจะทาให้ง่ายและ
ผู ้ใ ช้ บ ริ การไม่ สั บ สน รวมถึ ง ประโย ช น์ ที่
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจะได้รับและสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อ
เกิดอุบตั ิเหตุหรื อรถยนต์สูญหาย ซึ่งการรับรู ้ท้ งั 2
ปั จ จัย จะส่ งผลกระทบทางอ้อมต่ อเจตนาที่ จะใช้
เทคโนโลยี GPS ของผูใ้ ช้
8. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั การสร้างและออกแบบอุปกรณ์ปิด
และหาต าแหน่ งยานยนต์ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น
แอนดรอยด์ พบว่า
8.1 ได้อุปกรณ์ ปิดและหาต าแหน่ งยานยนต์
ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ที่สามารถปิ ดระบบ
การท างานของยานยนต์ ผ่ า นแอปพลิ เ ค ชั น
แอนดรอยด์ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6.65 วินาที และ
สามารถหาต าแหน่ ง ยานยนต์ผ่า นแอปพลิ เคชัน

แอนดรอยด์ โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย 6.2
เมตร
8.2 สามารถน าอุปกรณ์ ปิดและหาต าแหน่ ง
ของยานยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน แอนดรอยด์ ไป
ใช้ได้ท้งั กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 เชื่อมต่อฐานข้อมูลของอุปกรณ์ปิดและหา
ต า แ หน่ ง ข องย า นย นต์ ผ่ า น แ อป พ ลิ เคชั น
แอนดรอยด์เข้ากับฐานข้อมูลของบริ ษทั ประกันภัย
9.2 ควรมี ก ารพัฒ นาอุ ป กรณ์ ปิ ดและหา
ต า แ หน่ ง ข องย า นย นต์ ผ่ า น แ อป พ ลิ เคชั น
แอนดรอยด์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
9.2.1 ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ปิดและหา
ต าแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน แอนดรอยด์
ใส่กล่องให้เรี ยบร้อย
9.2.2 ควรออกแบบอุ ปกรณ์ ปิ ดและหา
ต าแหน่ งยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน แอนดรอยด์
ให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
9.2.3 ควรเคลื อ บพลาสติ ก กัน น้ าที่ ต ัว
อุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันการโดนน้ า
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