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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการอีคิว(EQ)นี้ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 
17 จากศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  

บทคัดย่อ 
อีคิวคือระบบคิวที่จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยแก้ไขและพัฒนาระบบคิวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในระยะยาว 

ไม่ให้เกิดการลัดคิว ส่งเสริมวินัยในสังคม และมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาการ
ต่อแถวยาวจนเกินไปด้วย โดยระบบคิวจะประกอบด้วยโปรแกรมส่วนของเจ้าของคิว (โปรแกรมรันบน 
Notebook ที่ท างงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 8) และส่วนผู้ใช้ (Android application) ซึ่งเชื่อมต่อ
กันด้วย Tethering hotspot เพ่ือให้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรแกรมออกแบบมาให้ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้
ออกนอกบริเวณเป็นเวลานาน และให้ผู้ใช้เข้าคิวได้ทีละคิวเดียวเท่านั้น เพ่ือให้ระบบคิวคล้ายระบบยืนเข้าแถว
จริงมากท่ีสุด เนื่องจากเป้าหมายของเราคือการสร้างความมีระเบียบวินัยและป้องกันไม่ให้เกิดการลัดคิว อีกท้ัง
ยังไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและไม่มีค่าใช้จ่าย ท าให้สามารถน าไปใช้ได้ทั่วไป 

ค าส าคัญ 
Queue, Python, Windows 8.1, Android, Java, Tethering and Portable Hotspot, Socket, WiFi 

บทน า 

หนึ่งในปัญหาพ้ืนฐานของสังคมไทยคือปัญหาระบบคิว การลัดคิวแทบจะเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย 
ทั้งท่ีสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาด้านวินัยและการเคารพสิทธิผู้อื่น และเป็นรากฐานของปัญหาด้านสังคมไทย
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แต่เนื่องจากระบบคิวที่มีอยู่แล้วล้วนต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือค่าใช้จ่ายระดับหนึ่ง
[2] ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ทั่วถึง รวมทั้งยังเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักโดยไม่ส่งเสริมวินัยผู้ใช้ เช่น การ
เปิดให้จองคิวร้านอาหารหลายๆ ร้านพร้อมกันแล้วเลือกเข้าร้านเดียว หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ไปไหนก็ได้ในระหว่าง
รอคิว ซึ่งไม่ช่วยเพิ่มวินัยหรือความเข้าใจในระบบคิวที่ดีใดๆ ให้กับผู้ใช้ ดังนั้น ซอฟท์แวร์เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะ
แก้ปัญหาการลัดคิวและช่วยส่งเสริมระเบียบวินัยของสังคมไทยได้ 

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรมที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดข้างต้น โดยใช้ระบบ 
Tethering and Portable Hotspot แทน Wi-Fi และ 3G เพ่ือให้ซอฟท์แวร์ไม่มีค่าใช้จ่าย และออกแบบ
ระบบคิวใหม่ที่เน้นสร้างซอฟท์แวร์คิวที่คล้ายกับการยืนต่อคิวมากท่ีสุดเพ่ือช่วยพัฒนาความมีระเบียบวินัยและ
การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นในคิว แทนที่จะเน้นที่ความสะดวกสบายซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพื่อให้
โปรแกรมของเราสามารถน าไปใช้ได้จริงและช่วยสร้างทัศนคติและนิสัยที่ถูกต้องต่อระบบคิวให้กับผู้ใช้ทุกคน
อย่างยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือท าให้เกิดระบบคิวที่ส่งเสริมความมีวินัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบคิวที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้งานง่าย 
3. เพ่ือพัฒนาระบบคิวที่ไม่เฉพาะเจาะจงรูปแบบการใช้งาน เหมาะส าหรับการใช้งานทุกประเภท 
4. เพ่ือแก้ปัญหาระบบคิวที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมี smartphone ที่มี 3G ท าให้

ระบบคิวสามารถใช้งานได้จริง ไม่จ ากัดกลุ่มผู้ใช้ 
5. เพ่ือแก้ปัญหาการแซงคิวในรูปแบบต่างๆ เช่น แซงเข้าไปเลยโดยอาศัยจังหวะที่คนอ่ืนๆ ในคิวไม่กล้า

ว่าอะไร ใช้เส้นสายเพื่อลัดคิว ฉวยโอกาสจากความเกรงใจของพนักงาน ฯลฯ 

 

เป้าหมายของโครงการ 

โปรแกรมสามารถสร้างคิวส าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคิวร้านอาหาร คิวรับบัตร
คอนเสิร์ต คิวยื่นเอกสารสมัครเข้าเรียน คิวแจกอาหารว่าง ฯลฯ โดยทั้งผู้ที่สร้างคิวและผู้ที่เข้าคิวไม่ต้องลงทุน
หรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็น Freeware ที่พัฒนามาจาก programming บนภาษา JAVA 
และ Python และ Freeware ที่ท าหน้าที่สร้าง hotspot ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเปิดคิว (เช่น 
ซอฟท์แวร์ Virtual Router for Wifi Hotspot) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบคิวที่เป็นระเบียบและมี
ประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องมีข้ันตอนซับซ้อน โปรแกรมนี้จึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย 

 

รายละเอียดของการพัฒนา 

เนื้อเร่ืองย่อ 

ระบบคิวท างานโดยเริ่มจากการเปิดคิวด้วยโปรแกรม E-Queue ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของคิว 
เมื่อเปิดคิวเสร็จเรียบร้อย ระบบจะเปิด hotspot จากเครื่องให้โดยอัตโนมัติเพ่ือใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ 
จากนั้นชื่อคิวนั้นก็จะไปปรากฏบนลิสต์ชื่อคิวในแอพพลิเคชั่นบนมือถือของผู้ใช้ภายในบริเวณสัญญาณ 
hotspot เพ่ือให้ผู้ใช้กดเข้าคิว ผู้ใช้จะต้องกดเข้าคิวด้วยการกดท่ีชื่อคิวที่ต้องการสองครั้ง 

ระหว่างรอคิว ผู้ใช้จะต้องอยู่ในบริเวณสัญญาณ hotspot เนื่องจากโปรแกรมในส่วน client จะท า
การส่งข้อความเพ่ือขอรับเลขคิวจากตารางคิวและเวลาเฉลี่ยต่อคิวจากเครื่องคอมพิวเตอร์และท าการอัพเดต
ผ่าน notification ขณะเดียวกันฝั่ง server ก็จะท าการเช็กว่ายังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้หรือไม่ 
และจะเอาคิวของผู้ใช้ออกจากคิวหากขาดการเชื่อมต่อนานระยะเวลาหนึ่ง 
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เมื่อเหลือคิว 2 คิวและเวลาโดยประมาณก่อนถึงคิวของผู้ใช้ไม่ถึง 5 นาที หรือเหลือ 1 คิวก่อนหน้า
แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้จะท าการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กลับมาเข้าแถว ผู้ใช้จะต้องโชว์หน้าจอที่มีเลขคิวและชื่อคิวที่
เข้าอยู่เพ่ือยืนยันสิทธิ จากนั้น หลังจากเสร็จงานในแต่ละคิว เจ้าของคิวจะต้องกด dispatch เพ่ือเอาคิวนั้นๆ 
ออกจากตารางเพ่ือเรียกคิวต่อๆ ไป ทั้งนี้ ระบบมีการรองรับการใช้งานร่วมกับผู้ใช้ที่ไม่มีอุปกรณ์ส่วน client 
(มือถือของผู้ใช้) โดยจะรองรับ Hand Queue หรือคิวแบบยืนต่อแถวปกติใน server ด้วย 

 

ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีท่ีใช้ 

1. Client-server programming เชื่อมต่อเครื่องที่เปิดคิวกับเครื่องที่จองคิว 
2. Wi-Fi Tethering 
3. Alarm Manager and Intent Service in Android Application 
4. File Locking for mutual exclusive access 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนา 

1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหม่กว่า และสามารถปล่อย Wi-FI ได้ (โน้ตบุ๊คส่วน
ใหญ่ในปัจจุบันมีความสามารถนี้) 

2. Smartphone หรือ Tablet ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ Android และรองรับ Wi-Fi 
3. Android Studio [2] ส าหรับเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือด้วยภาษา JAVA  
4. เขียนโปรแกรมในส่วนที่ท างานบนคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python 

 

รายละเอียดโปรแกรมท่ีพัฒนาได้ในเชิงเทคนิค 

 Input/Output Specification 

Input 

 ข้อมูลน าเขา้จากผู้ใช ้
o Status: เลขคิวล่าสุดของผู้ใช้ 
o ชื่อเครื่องของผู้ใช้ที่โปรแกรมก าหนดให้เป็น Mac Address 
o ค าสั่งที่ผู้ใช้ส่ง server ได้แก่ enqueue (ส่งเมื่อผู้ใช้กดเข้าคิว) status (เช็กคิว

ปัจจุบัน) และ cancel (ส่งเมื่อผู้ใช้ยกเลิกคิว) 

 ข้อมูลน าเข้าจากเจ้าของคิว 
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i. ชื่อคิวที่ต้องการจะเปิด: ชื่อคิวจะถูกโปรแกรมเติมค าว่า EQ เข้าไปด้านหน้าชื่อ
เพ่ือให้ไม่เกิดความสับสนกับ wifi อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง 

ii. การกดเอาคิวออกเม่ือผู้ใช้ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว 

Output 

 จ านวนคิวที่เหลือก่อนจะถึงคิวของผู้ใช้ 
 เวลาที่เหลือก่อนที่จะถึงคิวของผู้ใช้โดยประมาณ 

Functional Specification 

 จัดล าดับคิวของผู้ใช้ทั้งหมดตามล าดับก่อน-หลังที่ผู้ใช้กดจองคิวเข้ามา 
 เก็บคิวทั้งหมดไว้ในตารางเพ่ือให้ผู้ใช้เชื่อมต่อเข้ามาเช็กสถานะของคิวตนเอง และเลื่อน

คิวเพื่อมีการออกจากคิวในกรณีใดๆ ก็ตาม 
 เปิด wifi hotspot จากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของคิวเปิดคิวด้วยการ

การส่งค าสั่งเปิด hotspot ตั้งชื่อตามท่ีเจ้าของคิวกรอกไว้ และตั้งรหัสที่ก าหนดไว้
เหมือนกันหมดผ่าน command prompt (run as administrator) โดยตรง ในขั้นตอน
นี้ โปรแกรมจะก าหนด IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 192.168.173.1 
เหมือนกันทุกเครื่องทุกครั้ง 

 ทุกครั้งที่เสร็จการบริการ 1 คิว โปรแกรมจะอัพเดตค่า Average Service Time โดย
ค านวณแบบ Exponential Average โดยใช้สัดส่วนเวลาทีม่ีอยู่ก่อนหน้ากับเวลาล่าสุด
เป็น 9:1 

 แอพพลิเคชั่นบนมือถือเชื่อมต่อ wifi กับคิวที่ผู้ใช้เลือกในสองกรณี คือ เมื่อผู้ใช้จะเข้าคิว 
(กดที่ชื่อ wifi ในลิสต์สองครั้ง) หรือเม่ือผู้ใช้ต้องการจะทราบความยาวคิวอื่นๆ ในลิสต์ 
(กดที่ชื่อ wifi ในลิสต์ตามด้วยปุ่ม Length) โดยโปรแกรมจะยังไม่ท างานต่อไปยังส่วน 
client-server ใดๆ จนกว่า wifi จะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ขั้นตอนการส่งข้อความหรือค าสั่งจาก client ไปยัง server หลังจากเชื่อมต่อ wifi 
เรียบร้อยแล้ว: 

o Client รับข้อความว่า Ready จาก serve 
o Client ส่งค าสั่งขอสถานะจาก server โดยค าสั่งจะประกอบไปด้วยสามส่วน 

ได้แก่ ประเภทค าสั่ง Mac Address ของมือถือผู้ใช้ และเลขคิวล่าสุดของผู้ใช้ซึ่ง
จะเป็น -1 ในกรณีที่เป็นค าสั่งเข้าคิว (ยังไม่มีคิวก่อนหน้า) ข้อมูลสามอย่างส่งไป
ในข้อความเดียว คั่นด้วยเครื่องหมายเส้นตั้ง “|” 

o Server ส่งข้อมูลคิวกลับมา โดยข้อมูลจะประกอบด้วยเลขคิวและ average 
time ของแต่ละคิวในขณะนั้นๆ ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาในข้อความเดียว คั่นด้วย 
“|” เช่นเดียวกัน 
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 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของผู้ใช้กับ server และส่งค าสั่งรับเลขคิวเพ่ือเช็คว่าผู้ใช้ยังอยู่ใน
พ้ืนที่หรือไม่ หากมือถือของผู้ใช้ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องที่ใช้เปิดคิวนานเกินช่วงเวลาที่
ก าหนดไว้ ระบบจะน าคิวนั้นออกจากลิสต์คิว 

 แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของผู้ใช้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้กลับไปท่ีแถวคิวเมื่อเหลือคิวก่อนหน้า 2 
คนและเวลาโดยประมาณก่อนจะถึงคิวไม่เกิน 5 นาท ีหรือเหลือ 1 คิวก่อนหน้าในกรณีท่ี
หนึ่งคิวใช้เวลาบริการนานกว่า 5 นาที 

 แอพพลิเคชั่นจะส่งข้อความไปขอสถานะจาก server ทุกๆ ช่วงเวลาหนึ่ง (หนึ่งในสาม
ของ average time ต่อคิว) เพ่ืออัพเดตสถานะคิวและเป็นการเช็กอินว่ายังอยู่ในบริเวณ
นั้นอยู่ ในขั้นตอนนี้ จะมี notification แจ้งเตือนผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลข
หรือสถานะคิวไม่ว่าผู้ใช้จะเปิดหน้าจอแอพพลิเคชั่นไว้หรือไม่ 

o โปรแกรมจะรันเป็น Intent Service อยู่ใน Background หลังจากผู้ใช้เข้าคิว 
จึงไม่ดับไปเหมือน Android Application ทั่วไป 

o ข้อมูล SSID ของ wifi ที่ผู้ใช้จองคิวอยู่ และเลขคิวล่าสุดของผู้ใช้จะถูกเก็บอยู่ใน
ไฟล์ทันทีที่เข้าคิว เพ่ือให้ข้อมูลไม่หายไปแม้จะปิดแอพพลิเคชั่นไป (หากเก็บไว้
ในตัวแปรในโปรแกรมอาจหายได้) 

Design 

Mobile Application 

ขั้นตอนจองคิว: 
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ผู้ใช้เลือกคิวจากลิสต์ hotspot ในบริเวณท่ีเป็นคิว (เฉพาะ hotspot ที่มาจากโปรแกรม E-Queue 
ใน PC) ทันทีท่ีกดเลือกระบบจะท าการเชื่อมต่อมือถือกับ hotspot นั้น และชื่อ wifi นั้นจะ highlight เป็นสี

เหลือง และหากผู้ใช้กดซ้ าอีกครั้งก็จะเป็นการเข้าคิวนั้นๆ 

ขั้นตอนรอคิว: 

 หน้าจอในขั้นตอนรอคิวจะเป็นหน้าจอเดียวกับขั้นตอนแรก ระหว่างนี้ ผู้ใช้สามารถเลือก wifi อ่ืนใน 
wifi list และกดปุ่ม Length เพ่ือขอทราบจ านวนคิวของคิวอ่ืนๆ แอพพลิเคชั่นจะท าการเชื่อมต่อกับ wifi ที่ถูก
เลือกและรับจ านวนคิวทั้งหมดมาแสดงในรูปแบบของ dialog box ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Scan เพ่ือสแกน wifi 
list ใหม่ และสามารถกดปุ่ม Cancel เพ่ือออกจากคิวที่ผู้ใช้จองอยู่ 

   หน้าจอระหว่างอยู่ในคิว   หน้าจอเมื่อกดเชฏ็ความยาวคิวอ่ืนๆ 

  

ระหว่างที่อยู่ในคิว แอพพลิเคชั่นจะรันเป็น Background Service เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถออกจาก
หน้าจอแอพพลิเคชั่นได้ และจะท าการแจ้งผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลขคิวหรือการออกจากคิว ผ่าน
ทาง notification เมื่อผู้ใช้เหลือคิวก่อนหน้า 2 คิวและเวลาโดยประมาณก่อนจะถึงคิวไม่เกิน 5 นาที ผู้ใช้จะ
ได้รับการแจ้งเตือนให้กลับมายืนเข้าแถวเพ่ือรอรับบริการ 

 

Server on PC 

              ขั้นตอนเปิดคิวและ Setting 

Notification แจ้งจ านวนคิวที่เหลือก่อนหน้า  
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สิ่งที่เจ้าของคิวสามารถตั้งได้ใน
โปรแกรมคือชื่อคิวซึ่งจะปรากฏบน
หน้าจอผู้ใช้เวลาจะเลือกคิว และค่า

เริ่มต้นของ Average Service 
Time ต่อคิว ซึ่งจะถูกปรับตามเวลา
ที่ใช้ในแต่ละคิวจริง จากนั้น เมื่อ

เจ้าของคิวกด Start EQ เพ่ือเปิดคิว 
ระบบจะเปิด wifi hotspot ที่ตั้งชื่อ

ตามท่ีผู้ใช้กรอกและเริ่มท างาน 

Monitoring the Queue 

เจ้าของคิวสามารถเฝ้าดูคิวของตนเองได้
ตลอดเวลาจากหน้าจอในรูปด้านขวา หากมี
ผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกจะใช้ระบบ E-Queue 
บนโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าคิวได้ผ่าน

เจ้าของคิวด้วยการกดปุ่ม Add Queue เพ่ือ
เพ่ิมคิวในส่วนของ Hand Queue ซึ่งระบบ
บริหารจัดการคิวจะไม่สามารถควบคุมล าดับ
คิวนี้ได้ แต่จะเรียกคิวตามความเหมาะสม 
บนหน้าจอจะแสดงคิวของระบบมือถือและ
ระบบ Hand Queue แยกกัน และแสดง 

Average Service Time ดังภาพ 

หลังจากผู้ใช้งานได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าของคิวจะต้องกดปุ่ม Dispatch เพ่ือน าคิวของผู้ใช้นั้นๆ ออก
จากคิวเพ่ือเรียกคิวต่อไปและอัพเดตเวลาเฉลี่ยต่อคิว 
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 เพ่ือการบริหาร Hand Queue อย่างมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการ
มากด Hand Queue ไว้แล้วออกไปโดยไม่
ยกเลิกคิว ซึ่งจะท าให้เกิดความล่าช้าและส่งผล
กระทบต่อ Android Queue เจ้าของคิว
สามารถกดปุ่ม Cut Hand Queue โดย
ฟังก์ชั่นนี้จะตัด Hand Queue ออกให้เหลือ
เท่าท่ีเจ้าของคิวต้องการ ในกรณีที่มีจ านวน 
Hand Queue มากกว่าคนที่อยู่ในแถวส าหรับ 
Hand Queue จริงๆ เจ้าของคิวจะได้ควบคุม

จ านวนคิวในตรงตามจริงได้ 

 

ในกรณีใดๆ ก็ตามที่เจ้าของต้องการยกเลิก
คิวทั้งหมด สามารถกดปุ่ม Reset Queue ที่มุมขวา
บนได้ ไม่ต้องกด Dispatch ทีละคน โดยโปรแกรม
จะสร้าง dialog box มาให้เจ้าของคิวยืนยันการรี
เซ็ตคิวอีกครั้งเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

 

 

ขอบเขตและข้อจ ากัดของโปรแกรมพัฒนา 

1. ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้บนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น (ทั้งนี้ สามารถ
พัฒนาซอฟท์แวร์ต่อไปให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ เช่น iOS และ Windows โดยใช้โครงสร้าง
ระบบเดิมทั้งหมดได้) 

2. ผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์ท่ีรองรับ Wi-Fi เพ่ือให้เชื่อมต่อผ่าน hotspot ได้ 

 

คุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้กับโปรแกรม 

ซอฟท์แวร์ส่วนของเจ้าของคิว (Server) สามารถท างานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ (Desktop, 
notebook, netbook, etc.) ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป และสามารถปล่อย Wi-Fi ได ้
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ซอฟท์แวร์ส่วนของ Mobile Application สามารถท างานได้บนโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ 
Android เท่านั้น (ทั้งนี้ สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ต่อไปให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ เช่น iOS และ 
Windows โดยใช้โครงสร้างระบบ เดิมทั้งหมดได้) 

 

กลุ่มผู้ใช้โปรแกรม 

 โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้กับผู้ใช้ทั่วไป เนื่องจากเป็นโปรแกรมจัดระบบคิวอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เปิด  
คิวสามารถเปิดคิวใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจองโต๊ะอาหาร การต่อแถวซื้อของ หรือการต่อแถวรับ
ของฟรี โดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows และโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet ที่
ท างานบนระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น 

 

ผลของการทดสอบโปรแกรม 

 แอพพลิเคชั่นบนมือถือท างานได้ถูกต้องเรียบร้อยทุกข้ันตอน 
o สแกน wifi ได้ครบถ้วน ขึ้นในลิสต์เฉพาะ wifi ที่เริ่มต้นด้วย “EQ_” และข้ึนแค่ชื่อคิวในลิสต์ 

(ตัด “EQ_” ออก) 

 

ลิสตค์ิวในโปรแกรมขึ้นเฉพาะ wifi ที่ข้ึนต้นด้วย “EQ_” 

o เข้าคิวได้ถูกต้องและป้องกันการเข้าคิวซ้ าเมื่ออยู่ในคิวใดคิวหนึ่งแล้วได้ 
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o เช็กความยาวของคิวใดๆ ได้ถูกต้องไม่ว่าจะเข้าคิวอยู่หรือไม่ 
o ยกเลิกคิวได้ถูกต้อง 
o Notification ขึ้นอัพเดตจ านวนคิวที่เหลือก่อนหน้าและเวลาเฉลี่ยโดยประมาณก่อนถึงคิวได้

ถูกต้อง 

การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบการท างานของอีคิวเทียบกับคิวแบบที่สามารถจองได้หลายคิวพร้อมกัน 
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วิธีการทดลอง ท า Simulation คิวสองแบบ โดยมีลูกค้า 30 คน เคาน์เตอร์แต่ละเคาน์เตอร์มีความยาวของการ
เซอร์วิส (เวลาที่ลูกค้าคนหนึ่งจะใช้เพ่ือท าธุระที่เคาน์เตอร์นั้นๆ) อยู่ระหว่าง 30-120 วินาที (ตัวเลขมาจากการ
สุ่ม) ความแตกต่างระหว่างเคาน์เตอร์แบบ EQ และ Normal Queue คือ ในการเลือกเข้าคิว ระบบจะท าการ
ดูว่ามีคิวใดที่เวลารอคิวที่คาดการณ์ไว้ไม่เกินเวลาที่รอได้ (คือคิวไม่ยาวไป ถ้ายาวไปก็คือยอมไม่เข้าคิวไปเลย) 
ถ้าเป็น EQ จะให้ลูกค้าคนนั้นเข้าคิวที่เคาน์เตอร์แรกท่ีเข้าได้ แต่ถ้าเป็น Normal Queue จะให้ลูกค้าคนนั้น
เข้าคิวจองไว้ทุกเคาน์เตอร์ที่สามารถเข้าได้เลย แล้วถ้าเคาน์เตอร์ไหนถึงคิวก่อนก็สละสิทธิ์คิวเคาน์เตอร์อ่ืนๆ ไป 

ผลการทดลอง 
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สรุปผลการทดลอง 

ความยาวที่ยาวที่สุดของแต่ละเคาน์เตอร์จะยาวกว่าใน Normal Queue เพราะคนเข้าคิวกันเอาไว้
หลายคิว ท าให้จ านวนคิวมากกว่าจ านวนคนจริงๆ ดังนั้น เวลาที่คาดการณ์ว่าต้องเข้าคิวส าหรับแต่ละคิวจึงยาว
ตามจ านวนคนในคิวที่มีมากไปด้วย คนที่มาใหม่เข้าใจว่าคนเยอะ ต้องใช้เวลารอนานมาก จึงยอมไม่เข้าคิวไป
เพราะเข้าใจว่าตนเองจะรอไม่ไหว ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้น ท าให้มีจ านวนคน Give 
up เยอะ จะเห็นว่า การจองหลายคิวนั้นท าให้ระบบคิวไม่มีประสิทธิภาพ คือมีคนที่ไม่ได้คิวจ านวนมากและใช้
งานแต่ละเคาน์เตอร์ได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งเวลาที่ประเมินส าหรับการรอคิวก็คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมาก ไม่
สามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจเข้าคิวได้ 

ส าหรับ EQ นั้น คิวแต่ละคิวจะสั้นกว่า และมีจ านวนคนในแต่ละคิวตามที่ปรากฏตัวเลขจริงๆ ท าให้
เวลาที่คาดการณ์ออกมาส าหรับแต่ละคิวใกล้เคียงกับความเป็นจริง คนที่มาเข้าคิวใหม่ก็จะเห็นว่า เขามีเวลาพอ
สามารถเข้าคิวได้ ท าให้มีคนกระจายเข้าคิวแต่ละคิวได้ดีกว่า และมีคนได้รับบริการเยอะกว่า ยิ่งเคาน์เตอร์เยอะ
ก็ยิ่งรับคนได้เยอะ ท าให้ระบบคิวมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ระบบ Wi-Fi บน mobile phone ชนิดต่างๆใช้การเขียนโปรแกรมเฉพาะแบบ ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาโครงงานบน framework ส าหรับ cross-platforms ได้(เช่น phonegap หรือ kivy) ท าให้
ต้องเลือกเจาะจงไปที่ Android แล้วใช้ Android Studio ในการเขียนเป็นภาษา Java โดยตรง 

 เนื่องจากแอพพลิเคชั่นใน Android จะท าการปิดตัวลงเองหลังจากออกจากหน้าแอพพลิเคชั่น ท าให้
ต้องเขียนโปรแกรมให้ท างานใน Background ในรูปแบบของ Intent Service 

 การปิดเปิด Wi-Fi และการตั้ง Dhcp IP Address จากโปรแกรม ต้องใช้สิทธิ์ระดับ Administrator 
ท าให้ต้องหาเทคนิคในการสั่งการแบบ Administrator จากโปรแกรมภาษา Python 
 

แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป 

 พัฒนาต่อให้สามารถใช้งานได้ใน iOS และ Windows (ในส่วนของ client) เพ่ือให้น าไปใช้งานได้จริง
และกว้างขวางมากข้ึน 

 น าไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น เพ่ิมฟังก์ชั่นเฉพาะเจาะจงส าหรับการใช้กับร้านอาหาร พัฒนา
เป็นระบบจองตั๋ว ฯลฯ 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 โปรแกรมทุกส่วนท างานได้เรียบร้อยในระดับต้นแบบ ทั้งนี้ ส าหรับการน าไปใช้งานจริง จะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ใช้จ านวนมากจึงจะบรรลุจุดประสงค์ที่จะปลูกฝังความความมีระเบียบวินัย และสามารถ
ทดสอบเพ่ือค้นหาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาต่อให้
ท างานได้ด้วยอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถน าไปใช้งานจริงได้อย่างทั่วถึง 

เอกสารอ้างอิง 

1. Qminder Application (ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นคิวที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้อินเทอร์เน็ต). 
http://qminderapp.com/mobile-app/ 

2. Android Studio http://developer.android.com/ 
3. wxPython. http://wxpython.org/Phoenix/docs/html/index.html 
4. Kivy: Cross-platform Python Framework for NUI Development, kivy.org 
5. Phonegap open source framework, phonegap.com 

สถานท่ีติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ , 02-
2791992 

2. นางสาวธีราพร ตันประเสริฐ  0896765265, teerapaun.tanprasert@gmail.com 

ภาคผนวก 

คู่มือการติดตั้ง 

1. Download ไฟล์ app-release.apk ลงบนมือถือที่ท างานบนระบบปฏิบัติการ Android แล้วท าการ
ติดตั้งตามขั้นตอนมาตรฐานของอุปกรณ์ Android 

ในส่วนของ Server ซึ่งจะติดตั้งลงบน Windows PC 

1. Install python-2.7.9 
2. Install wxPython3.0-win32-py27 ไว้ใน C:\Python27\Lib\site-packages 
3. Install pywin32-219.win32-py2.7 ไว้ใน C:\Python27\Lib\site-packages 
4. Extract EQServer folder ลงไว้ที่ C:\EQServer 
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คู่มือการใช้งาน 

1. Android Application บนมือถือ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server บน Windows PC 

a. Double-Click ที ่program5.py เพ่ือเริ่มที่ Welcome page  
 

กดปุ่ม Scan เพ่ือสแกนลิสต์ wifi ที่เป็น

คิวในระบบ E-Queue 

กดท่ีชื่อคิวในลิสต์สองครั้งเพ่ือเข้าคิวนั้นๆ 

1 

กดท่ีชื่อคิวในลิสต์ตามด้วยปุ่ม Length 

เพ่ือขอทราบจ านวนคิวในคิวอ่ืนๆ 

กดปุ่ม Cancel เพ่ือถอนตัวจากคิว 
2 
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b. ตั้งชื่อคิว และ เวลาเฉลี่ยโดยประมาณในการให้บริการแต่ละครั้ง จากนั้นกดปุ่ม Start EQ 
c. หน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าหลักของ EQ server ดังรูป 
d. Android Application ท าการตรวจล าดับเป็นระยะโดยอัตโนมัติ หากขาดการติดต่อไปเกินสอง

เท่าของ Average Service Time จะท าให้ server ตัดชื่อออกจากคิวโดยอัตโนม้ติเช่นกัน 
 

 
 

เช็คผู้รบับรกิารที่ต้นควิ

ออกจากควิ 

เพ่ิมและลดคนที่มาเข้าคิวโดย

การยืนต่อแถว 


