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บทคัดยอ 

 
ปจจุบัน  การเดินทางปฏิบัตริาชการนอกสถานท่ีนัน้ มีความจําเปนจะตองใชยานพาหนะ

เพื่อขนสงบุคคลากร ไปยังสถานท่ีสําคัญตางๆ เพือ่ตดิตอประสานงานระหวางหนวยงานรัฐและ
หนวยงานเอกชน ยานพาหนะหลักๆท่ีเหน็ไดชัด คือ รถตู  กอนทีจ่ะขอใชบริการนั้นจะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนของหนวยงาน ซ่ึงการดําเนินการในแตละคร้ังจะตองใชเวลาอยางนอย 3 วัน ในการดําเนนิการ 
หนวยงานท่ีมีความประสงคขอใชบริการยานพาหนะจะตองจดัทําเอกสาร และนําเอกสารสงใหกบั
ผูบริหาร โดยจะตองผานการอนุมัติจากผูบริหารเทานั้นถึงจะดําเนนิการได พบวาการดาํเนนิการสวนนี้
ลาชาอาจสงผลใหเกดิปญหาเร่ืองเวลาทับซอนกนั และปญหาท่ีพบไดในปจจุบัน คือ เอกสารมีการตก
หลนและสูญหาย เนื่องจากผูดูแลยานพาหนะคือหวัหนาสํานักงานเลขา มีหนาท่ีตองรับผิดชอบหลาย
หนาท่ี จงึไมสามารถดูแลในสวนนี้ไดอยางเต็มท่ี  
 

สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบขอใชบริการรถตูออนไลน ใชแกปญหา
ตางๆที่เกิดข้ึนอยูในปจจุบัน เชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับอาจายและเจาหนาท่ีโดยสามารถเช็ค
ตารางจากการเดินรถจากหนาเว็ปไดทันที แกปญหาการทับซอนในสวนของวันและเวลา ลดความ
สูญเสียของเอกสารท่ีอาจจะเกิดข้ึนได อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารสามารถตรวจสอบและ
อนุมัติเอกสารจากหนาเว็ปไดทันที หัวหนาผูดูแลยานพาหนะสามารถสรุปรายงานใหผูบริหารทราบ
ไดวาใน 1 เดือนมีใครขอใชบริการไปสถานท่ีใดบางเพื่อนํารายละเอียดเหลานี้มาทําสรุปยอดการใช
บริการในแตละเดือน ลดปริมาณกระดาษ  
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ABSTRACT 
 

At the present, it is necessary for the civil servants to use vehicle for business 
matters to commute from their departments to other places, both public and private sectors. The 
vehicles which are mainly used are vans. However, the process of asking for permission to use 
them takes, at least, three working days. The departments who request to use the vehicles have to 
do the memorandum and submit it to the SecretariatOffice and it must be approved and receive 
the authorization from the Chief Executive Officer. Some problems of the current process are 
that the work is delayed and documents are missing at the Secretariat Office. It is inconvenient 
to the Office because it needs to fulfill other general administrative duties. 

This project aims to create the online program of the vehicle service to solve the 
current problem mentioned earlier and to serve the instructors and the officials on campus. 
Everyone is able to check the van schedule online. Furthermore, it will be more convenient for 
the Chief Executive Officer to check and give the authorization on the webpage immediately. At 
the same time, the official who is assigned to take care of this webpage is able to do the monthly 
report to the Chief Executive Officer. Finally, this program is eco-friendly as it requires fewer 
papers. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของงาน 

ยานพาหนะของหนวยงานรัฐเพื่อปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีในปจจุบันนั้น เปน
ส่ิงจําเปนเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคคลกรของหนวยงานราชการเพ่ือใชในการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานราชการหรือบริษัทตางๆ โดยแตละหนวยงานเม่ือมีความประสงค
ขอใชบริการยานพาหนะจะตองดําเนินการตามข้ันตอนตางๆตามนโยบายท่ีกําหนด 

ลักษณะการดําเนินงานเอกสารราชการนั้นสวนใหญจะเปนข้ันตอน โดยมีเอกสาร
บันทึกขอความเปนตัวหลักในการดําเนินการเรื่องตางๆ เอกสารบันทึกขอความเปนส่ิงท่ีใชระบุวา 
ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร ยังไง โดย ยกตัวอยางการดําเนินการ เชน การขอใชบริการยานพาหนะ
เพื่อปฏิบัติงานราชการนอกสถานท่ี จัดทําเอกสารโดยหนวยงานใด ช่ือผูดําเนินการ ช่ือสถานท่ีท่ีจะ
ไป และไปเนื่องดวยเร่ืองอะไร ไปในชวงวันและเวลาไหน มีจํานวนผูติดตามก่ีคนพรอมระบุช่ือ 
เอกสารจะทํางานเปนข้ันตอนจากหนวยงานยอยไปยังผูดูแลยานพาหนะ แลวสงตอเสนอไปยัง
ผูบริหารเพื่อทําการอนุมัติ หลังจากอนุมัติแลวเอกสารก็จะกลับมาท่ีผูดูแลยานพาหนะหลังจากนั้นก็
จะมีการแจงกลับไปยังหนวยงานยอยวาสามารถดําเนินการไดทันที 

กรณีศึกษาของ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาศาสตร ไดเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับ
การขอใชบริการยานพาหนะเพื่อปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี วามีความบกพรองเร่ืองการดําเนินงาน
ตางๆ เชน  

1. ปญหาสถานท่ีของหนวยงานเนื่องจากหนวยงานของคณะมนุษยศาสตรนั้นมี
หนวยงานยอยอยูมากมายหลายหนวยงานและสถานท่ีปฏิบัติงานอยูคนละท่ีทําใหตองเสียเวลาใน
การเดินทาง  

2. ปญหาเร่ืองวันและเวลาการขอใชบริการทับซอน  
3. เอกสารเกิดการสูญหาย ปญหาเหลานี้ยังคงเกิดอยางตอเนื่องและไมไดรับการแกไข 

ผมจึงพัฒนาระบบจองขอใชบริการรถออนไลนเพื่อแกปญหาดังกลาวใหดีข้ึน ลดข้ันตอนการ
ทํางาน และชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหกับบุคลากร 
 
 

DPU



2 
 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
1.  เพื่อศึกษากระบวนการในการทํางานของระบบ 
2.  เพื่อออกแบบและสรางระบบการขอใชบริการยานพาหนะของคณะมนุษยศาสตร 

1.3 ประโยชนและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  บุคลากรสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.  ปริมาณการใชทรัพยากรลดลง 
3.  ลดอัตราการสูญหายของเอกสาร 
4.  เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ 
5.  เพื่อแกปญหาในเร่ืองของเวลาการขอใชบริการทับซอน 
6.  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร  
 

1.4 ขอบเขตของระบบ 
1.4.1  ขอมูลท่ีจัดเก็บในฐานขอมูล 

1. ขอมูลพนักงาน 
2. ขอมูลผูดูแลระบบ 
3. ขอมูลผูบริหาร 
4. ขอมูลพลขับ 
5. ขอมูลยานพาหนะ 
6. ขอมูลเช่ือมโยงคําแนะนํา 
7. ขอมูลการขอใชบริการยานพาหนะ 
8. ขอมูลคนหาผูขอใชบริการ 

1.4.2  ความสามารถของระบบ 
1. มีระบบ Login/Password ของสมาชิก ผูดูแลระบบ 
2. ผูใชบริการสามารถเช็คในแตละวันท่ีหนาปฏิทินไดวามีผูอ่ืนขอใชบริการแลวหรือไม 
3. ผูใชบริการขอใชบริการไดทันทีในกรณีวันท่ีจะขอใชบริการยานพาหนะแจงวาวาง 
4. ผูใชบริการสามารถกรอกเอกสารขอใชบริการยานพาหนะบนหนาเว็บไซตไดทันที 
5. ผูบริหารสามารถตรวจเช็คเอกสารขออนุมัติขอใชบริการบนหนาเว็บไซตได 
6. ผูดูแลระบบสามารถจัดรถใหกับผูขอใชบริการไดในกรณีท่ีผูขอใชไมไดระบุพลขับ 
7. ผูดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลด แกไข ระบบสมาชิกได 
8. ผูดูแลระบบสามารถพิมพรายการการขอใชบริการไดท้ังแบบรายบุคคลและรายเดือน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

ในกรณีศึกษคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและติดตาม กระบวนการดําเนินงานภายในองคกร 
ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาข้ันตอนการดําเนินงานภายในเองกรนั้น เดิมที
นั่นเปนอยางไร และตองผานข้ันตอนดําเนินการอยางไร เพื่อใหกระบวนการนั้นเสร็จสมบูรณ 

 
2.1 ลักษณะการดําเนินงาน 

การดําเนินการตางๆในราชการไมวาจะติดตอภายในระหวางองคกร หรือภายนอก
องคกรนั้น จะตองมีส่ิงท่ีใชในการสื่อสารหลักนั้น คือ เอกสารบันทึกขอความ โดยเอกสารขอความ
นั้นจะประกอบไปดวย 2 สวน สวนท่ี 1 คือ หัว ตราครุฑ เลขท่ี ศธ. (เลขรหัสพยัญชนะของ
กระทรวงศึกษาธิการ) วันท่ีดําเนินการ เร่ืองท่ีจะขอดําเนินการ สวนท่ี 2 จะเปนสวนเน้ือหาท่ีจะขอ
ดําเนินการ โดยจะหัวเร่ืองกลาวนําจะเปนการบงบอกวาตองการใหสงเอกสารนี้ไปยังหนวยงานใด
หรือบุคคลใดในหนวยงานสวนตรงน้ีตองระบุใหชัดเจน เพราะถาไมระบุรายละเอียดลงไป มันจะ
สงผลใหกับทางเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีในการสงเอกสารจะไมสามารถดําเนินการไดตอจากสวนกลาว
นําก็จะเปนเนื้อความระบุรายละเอียดการดําเนินการทั้งหมดวามีอะไรบาง โดยตองระบุใหชัดเจน 
ตอจากสวนเนื้อความก็จะเปนในสวนของลายเซ็นของผูขอดําเนินการ 

เอกสารบันทึกขอความขอดําเนินการจะสามารถดําเนินการถูกตองตามระเบียนไดนั้น
จะตองผานการอนุมัติตามข้ันตอนโดยผูบังคับบัญชาสูงสุด ยกตัวอยางการลําดับข้ันตอนการเดิน
เอกสาร เชน เม่ือหนวยงานภาควิชาภาษาตางประเทศ เปนหนวยงานยอยของคณะมนุษยศาสตร ซ่ึง
มีความประสงคจะเดินทางปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี เร่ิมตน เม่ืออาจารยของหนวยงานทีความ
ประสงคท่ีจะเดินทาง ก็จะมีการแจงไปยังหนวยงานธุรการของตนเอง และหนวยงานจะตองสง
เจาหนาท่ีไปตรวจสอบตารางการเดินรถท่ีสวนกลางของคณะมนุษยศาสตรกอนเพื่อใหแนใจวา วัน
เวลาท่ีเราจะขอใชบริการนั้นไมมีผูอ่ืนขอใชบริการถามีทางเจาหนาที่ก็จะตองกลับมาที่หนวยงาน
และแจงทางอาจารยใหทราบวาเวลาด่ังกลาวนั้นไมสามารถดําเนินการได จําเปนตองเปล่ียนวันเวลา
ใหม หรือไมถาไมมีผูใดจองในวันนั้น เจาหนาท่ีก็สามารถดําเนินการลงเวลาและสถานท่ีบนตาราง
ไดทันที ทางหนวยงานจะตองทําบันทึกขอความโดยเซ็นกํากับช่ือผูขอใชบริการ และหลังจากนั้น
ตองนําเอกสารไปสงท่ีสวนกลางของคณะมนุษยศาสตร สงใหกับหัวหนาสํานักงานเลขาตรวจเช็ค
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กอนเพื่อดําเนินการสงข้ึนนําเสนอยังผูบริหาร และเม่ือเอกสารการขอดําเนินการไดรับการอนุมัติ
แลว เอกสารจะถูกสงกลับมาท่ีหัวหนาสํานักงานเลขา โดยหัวหนาสํานักงานเลขาจะเปนคนจัด
ยานพาหนะให  และทางหัวหนาสํานักเลขาจะเก็บเอกสารไว เพื่อเปนบันทึกงานใชงาน 
 

 
รูปท่ี 2.1 แสดงภาพระบบการทํางานเดิม 
 

การทํางานดังกลาวแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานนั้นยังมีขอบกพรองหลายจุด เชน  
1.  เจาหนาท่ีของหนวยงานตองใชเวลาในการเดินขามระหวางตึกจากหนวยงานยอยไป

สวนกลางเพื่อเช็คและลงเวลาบนตารางการเดินรถและหลังจากนั้นจะตองกลับมาทําเอกสารท่ี
หนวยงานและจะตองนําเอกสารกลับไปท่ีสวนกลางเพื่อสงรายงานใหกับหัวหนาสํานักงานเลขา
ดําเนินการ  

2.  จะตองดําเนินการอยางนอย  3  วัน กอนถึงวันทําการ 
3.  การลงเวลาบนตารางในกรณีมีผูขอใชบริการในวันและเวลาเดียวกัน เจาหนาท่ี

จะตองกลับไปรายงานหนวยงานของตนเพื่อตัดสินใจเลือกวันและเวลาการเดินทางใหม  
4.  หลังจากสงเอกสารใหกับหัวหนาสํานักงานเลขาแลวนั้น ระยะเวลาการอนุมัติ

เอกสารจะตองใชเวลาอยางนอย  2  วัน นับต้ังแตวันสง และเอกสารอนุมัติแลวจะทราบก็ตอเม่ือทาง
หัวหนาสํานักงานเลขาโทรมาแจงเทานั้น  เนื่องจากเอกสารในสํานักงานเลขามีปริมาณ                
เขา-ออกเปนจํานวนมาก อาจทําใหเอกสารมีการตกหลนหรือสูญหายได 
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รูปท่ี 2.2 แสดงภาพจุดปกพรองของระบบงานเดิม 
 

กรณีศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาปญหาท่ีเกิดข้ึนนั่น สงผลตอองคกรและบุคลากร ทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น ดังนั้นเราจึงแกปญหาดังกลาวโดยสรางระบบจองขอใช
บริการยานพาหนะเพื่อตอบสนองความตองการใหกับองคกรและบุคลากร โดยใชหลักการการ
ดําเนินงานเดิมแตลดข้ันตอนในการทํางานลงเพ่ือเพิ่มอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วใน
การทํางานใหดียิ่งข้ึน  

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นลินี กะลีวัง  (2554)  ระบบสารสนเทศของธุรกิจรีสอรทและโรงเรียนสอนดําน้ําแสดง

ใหเห็นถึงใชประโยชนจากเทคโนโลยีเว็บอยางสูงสุดโดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ

ประชาสัมพันธเปนหนึ่งทางในการลดคาใชจายในการประชาสัมพันธและยังใหสามารถเขาถึงลูกคา

ไดอยางครบถวนอีกท้ังอํานวยความสะดวกใหกับลูกคายกตัวอยางเชนการจองหองพักผานทางหนา

เว็บไซตโดยลูกคาสามารถดูรายละเอียดภายในหองการจองหองพักรวมไปถึงการชําระเงินคา

หองพัก 

นิตยา แซอ้ึง และ ณัฐวี อุตกฤษฎ (2552)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริการลูกคา พัฒนาระบบโดยการศึกษาจากลักษณะการดําเนินงานเดิมและเก็บ
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รวบรวมขอมูลเชนการวิเคราะหระบบใหมเพ่ือแกปญหากับระบบงานเดิมโดยนําเทคโนโลยีเขามา

ชวย , เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ,สวนของการจองรถโดยสาร , สามารถดูขอมูลและสามารถส่ังพิมพ

ไดโดยนําขอมูลเหลานี้มาประยุกตใชกับเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาและ

แกปญหาระบบงานเดิมใหดียิ่งข้ึน  

รัตติยา เกียรติกมลชัย  (2553) ระบบจองแพคเกจทัวร บริษัทยัวร ชอยส ฮอลิเดยส จํากัด 

เปนการนําเสนอวิธีการแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน โดยทําระบบการจองผาน Web Application มา
แกปญหาตางๆ เชน ปญหาการใหบริการ พนักงานไมเพียงพอในการใหบริการ ปญหาการอธิบาย
รายละเอียดท่ีไมสามารถใหขอมูลกับลูกคาไดอยางครบถวน ความซับซอนตางๆในการทํางาน    
การส่ือสารท่ีผิดพลาด และปญหาการจัดทํารายงาน 

อนวัช กาทอง  (2551)  ระบบการจองหองพักผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต : 
กรณีศึกษา หอพักจตุพร อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  พัฒนาระบบโดยการศึกษาจาก
ระบบงานเดิมและนํามาปรับการใชงานกับหอพัก ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการกับลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการและเคร่ืองมือ 
 

การออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการยานพาหนะ :
กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือการออกแบบระบบโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมและระบบการทํางานเดิมท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน 

3.1  ศึกษาปญหาและความตองการของระบบ 
3.2  วิเคราะหและออกแบบระบบ 
3.3  การพัฒนาระบบ 

 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาเพื่อคิดคนวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ 

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบซ่ึงสามารถนําระบบมาประยุกตเพื่อใชแทนระบบการทํา
การเดิมใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดศึกษาและคิดคนวิธีการโดยมีรายละเอียดข้ันตอนท่ีทําดังตอไปนี้ 

1. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบการจองตางๆ ยกตัวอยาง เชน ระบบการจอง
หองพัก ระบบหองประชุม เปนตนและไดทราบถึงการทํางานของระบบวาทํางานอยางไร  

2. ศึกษาเว็บไซตท่ีมีการใชระบบการจองแบบออนไลน เพ่ือใหทราบถึงความสามารถ
ของระบบท่ีมีอยูในปจจุบันซ่ึงจากข้ันตอนนี้พบวาสาหรับเว็บไซตตางๆท่ีใชระบบการจองแบบ
ออนไลนนั้นมีฟงกชันในการทํางานซ่ึงสามารถทํางานไดอยากเปนระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และสามารถแยกการทํางานไดอยางชัดเจน ซ่ึงระบบการจองแบบออนไลนก็มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชใหไดมากท่ีสุด  
 
3.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

การทํางานของระบบสารสนเทศการขอใชบริการยานพาหนะโดยดูสังเกตจาก
พฤติกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  ข้ันตอนแรก พนักงานท่ีเปนตัวแทนของหนวยงานจะตอง
กรอกเอกสารเพื่อลงทะเบียนในระบบกอนเขาใชบริการ Admin จะเปนผูลงทะเบียนผูเดียวเทานั้น 
โดยระบบจะมี user 3 ประเภท คือ พนักงาน ผูบริหาร และผูดูแลระบบ โดย ระบบมีลักษณะการ
ทํางาน ดังนี้  
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รูปท่ี 3.2  แผนภาพแสดง Activity Diagram ของระบบ 
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3.3 ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการยานพาหนะจะใหบริการกับ

เจาหนาท่ี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยศึกษาและเก็บขอมูลระบบการทํางาน
ตั้งแตเร่ิมตน จนส้ินสุดกระบวนการ และนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดนั้น นํามาออกแบบและพัฒนา
ระบบ โดยการทํางานของระบบ เปนดังนี้ เจาหนาท่ีจะทําการตรวจเช็คตารางการเดินรถจากปฏิทิน
บนหนาเว็ปไซตวาวันท่ีตองการขอใชบริการนั้น วางหรือไมโดยในแตละวันจะทีการระบุสถานะ
ยานพาหนะ “วาง” กับ “ไมวาง” ถามีการระบุวา ”วาง” พนักงานสามารถดําเนินการจองไดทันที 
โดยกอนดําเนินการจองจะตองกรอกแบบฟอรมเพื่อรายงานและขออนุมัติในการดําเนินการ โดย
ระบบจะสงการแจงเตือนไปยัง Email ของผูบริหารวา มีผูการขอดําเนินการอนุมัติ หลังจากผูบริหาร
ไดทําการอนุมัติแลวระบบจะทําการเปล่ียนสถานะในวันท่ีขอดําเนินการและบันทึกลงในระบบ
ฐานขอมูล และพนักงานก็สามารถดําเนินการไดทันที 

โปรแกรมท่ีใชออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ ประกอบดวย HTML, PHP, CSS, JavaScript, JQueryในการพัฒนาระบบ เพื่อเรียกใชงาน
ของผูใชระบบ และสรางฟงกช่ัน เพื่อใหเว็บแอปพลิเคช่ัน ทําการเรียกใชงานตามวัตถุประสงค
ตางๆ โดยใชภาษา SQL ในการบริหารจัดการฐานขอมูลของระบบ 

ตารางท่ี 3.2  ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนาระบบ 

ท่ี แผนดาํเนินงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ศึกษาระบบงาน วางแผนข้ันตอนใน

การทํางานระบบท่ีเกี่ยวของและ
สรุปความเปนไปได 

         

2 ศึกษาเครื่องมือตางๆและภาษาท่ีใช
ในการพัฒนาโปรแกรม 

         

3 ออกแบบ Interface และ Database          
4 ข้ันตอนการพัฒนาระบบ          
5 ทดสอบโปรแกรมและ 

แกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม 
         

6 ทดสอบการติดต้ัง  และใชงานจริง          
7 นําเสนอผลงานและสงผลงาน          
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บทที่4 

ผลการดําเนินงาน 
 

จากการดําเนินการออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ :กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแบงผลการดําเนินการ
ออกเปน 3 หัวขอ คือ ผลของการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยกลาวถึงรายละเอียดของระบบ
หลักๆ เชน การออกแบบกระบวนการทํางานของระบบ  การออกแบบระบบฐานขอมูล  การ
ออกแบบโครงสรางของเว็บแอปพลิเคช่ัน หนาจอหลัก หนาจอแสดงปฏิทิน หนาจอแสดง
สถานะการจองในแตละวัน หนาจอการเขาสูระบบ หนาจอแสดงแบบฟอรมเอกสาร หนาจอแสดง
สถานการณดําเนินการ หนาจอการจัดการขอมูลตางๆ ของผูดูแลระบบเพื่อติดตามการดําเนินงาน 
การทํารายงานและสวนหลังจะเปนผลของการทดสอบระบบโดยผูพัฒนาระบบ 

4.1  ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
4.2  วิธีการดําเนินการขอใชบริการในระบบ 
4.2  ผลการทดสอบระบบโดยผูพัฒนาระบบ 

4.1  ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ 
หลังจากวิเคราะหการออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ

ยานพาหนะ: กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงนํามาออกแบบข้ันตอน
กระบวนการทํางานของระบบ เพื่อจัดวางโครงสรางและกําหนดรูปแบบของเว็บแอปพลิเคช่ันให
ทํางานไดอยางมีระเบียบแบบแผน 

4.1.1  กระบวนการทํางานของระบบ 
ผังภาพแสดงกระบวนการทํางานของระบบ โดย พนักงานผูบริหาร และผูดูแลระบบ 

จะตองทําการเขาระบบ เพื่อใชงานตามสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลของแตละคน 
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รูปท่ี 4.1  แผนภาพแสดง Use Case Diagram   

ตารางท่ี 4.1  อธิบายผูใชระบบงาน  
 

Actor คําอธิบาย 
พนักงาน เปนแอคเตอรท่ีดําเนินการตรวจเช็ควนัเวลาและดําเนินการจองขอใช

บริการ 
ผูบริหาร 
 

เปนแอคเตอรท่ีมีหนาท่ีคอยตรวจสอบและดําเนินการอนุมัติคําขอ 

ผูดูแลระบบ 
 

เปนแอคเตอรท่ีดูแลในสวนของระบบสมาชิก ใหบริการการจองใน
ระบบและรายงานการขอใชบริการ 
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4.1.2  การออกแบบระบบฐานขอมูล 
ระบบการจอง โดยสรุปโครงสรางระบบฐานขอมูลได 4 ตาราง ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 

สําหรับ Data Dictionary อยูในภาคผนวก ก. การออกแบบฐานขอมูล 

 

รูปท่ี 4.2  Relationship แผนภาพแสดงความสัมพันธโครงสรางระบบฐานขอมูล 
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4.1.3 การออกแบบโครงสรางเว็บแอปพลิเคช่ัน 
การออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการยานพาหนะ :

กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหทราบโครงสรางวาท้ังเว็บ
แอปพลิเคช่ัน ประกอบดวยเนื้อหาอะไรและมีเว็บแอปพลิเคช่ันใดท่ีเช่ือมโยงกัน สามารถแสดงได
ดังภาพดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.3  แผนภาพแสดงการออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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4.1.4  หนาจอการทํางานของระบบ 
จากการวิเคราะหและออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ

ยานพาหนะ ไดพัฒนาหนาจอการทํางานของระบบดังนี ้
 

 

 
รูปท่ี 4.4  แสดงหนาจอหลักของระบบ 
 

จากรูปท่ี 4.4  แสดงหนาจอหลักของพนักงาน ผูบริหาร และผูดูแลระบบเขามาหนาแรก
ก็จะพบหนาจอหลักของระบบ 

 

 

 

รูปท่ี 4.5  แสดงหนาจอการเขาสูระบบ  
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จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนาจอการเขาสูระบบ โดยการลงทะเบียนจะตองติดตอกับทาง
ผูดูแลระบเพื่อรับ username และ password เทานั้น 

 

 
 
รูปท่ี 4.6  แสดงหนาจอการเขาสูระบบแบบ Pop up 
 

 

 

รูปท่ี 4.7  แสดงหนาจอเมนูของระบบ 
 

จากรูปท่ี 4.7  แสดงหนาจอเมนูของระบบ จะแตกตางกนั โดยแสดงรายละเอียดวา
ผูใชงาน และสิทธ์ิการเขาใชงาน โดยมี 3 ประเภท คือ พนักงาน ผูบริหาร และผูดูแลระบบ 
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รูปท่ี 4.8  แสดงปฏิทินการจอง พรอมแสดงรายละเอียด 
 

จากรูปท่ี 4.8  บนปฏิทินจะแสดงรายละเอียดสถานะใหเหน็วาในแตละวนัวา
ยานพาหนะคันไหนวางหรือไมวาง 

 

 

 
รูปท่ี 4.9  แบบฟอรมเอกสารการขอใชบริการ 
 

จากรูปท่ี 4.9  หลังจากเลือกยานพาหนะแลว ระบบจะแสดงหนาตางแบบฟอรม ให
พนักงานกรอกรายละเอียดการขอใชบริการ 
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รูปท่ี 4.10  แสดงสถานะของเอกสาร 
 

จากรูปท่ี 4.10  หลังจากกรอกเอกสารขอดําเนินการแลว ระบบจะแสดงรายการเอกสาร
วาเอกสารท่ีไดขอดําเนินการนั้น ไดรับอนมัุติจากผูบริหารแลวหรือไม 

 

 

รูปท่ี 4.11  แสดงหนาจอรายการเอกสารท่ีรอการอนุมัติในฝงของผูบริหาร 

 
 

รูปท่ี 4.12  แสดงหนาจอการเปล่ียนสถานะหลังจากเอกสารไดรับการอนุมัติแลว 
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รูปท่ี 4.13  แสดงตารางการจัดการใชงานยานพาหนะ 

 

รูปท่ี 4.14  แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลผูใชงาน 
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รูปท่ี 4.15  แสดงหนาจอการ ลบ และแกไข ผูใชงาน 

 

รูปท่ี 4.16  แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลยานพาหนะ 

 

รูปท่ี 4.17  แสดงหนาจอการ ลบ และแกไขยานพาหนะ 
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รูปท่ี 4.18  แสดงหนาจอการแกไขยานพาหนะโดย 

 

จากรูปท่ี 4.18  สามารถแจงสถานะการใชงานไดกรณียานพาหนะซอมบํารุง 
 

 
 

รูปท่ี 4.19  แสดงหนาจอการขอรายงานจากฐานขอมูล 

 
 

รูปท่ี 4.20  ตัวอยางการแสดงหนารายงาน 
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4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางท่ีใชงานระบบ เพื่อ

นํามาวิเคราะหขอมูลและแปรผลการทดสอบระบบ โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของระบบจาก 2 กลุม คือ เจาหนาท่ีประจําหนวยงานจํานวน 16 คน และอาจารย4คน โดยกําหนด
เกณฑในการทดสอบไว 5 ระดับ  

 
ตารางท่ี 4.2  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ ความหมาย 
มากท่ีสุด 4.51-5 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
มาก 4.01-4.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 3.51-4.00 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
นอย 3.01-3.50 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 

นอยท่ีสุด < 3.00 ระบบท่ีพัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 
 
โดยหัวขอท่ีใชในการประเมินมีดังตอไปนี้ 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 
2.  ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ 
3.  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบ โดยเจาหนาท่ีประจําหนวยงานจํานวน 

16 คน และอาจารย4คน ดวยแบบประเมินท่ีสรางข้ึนการวิเคราะหขอมูลมีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 พบวา
ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 4.3  ความพึงพอใจดานการตอบสนองตอการใชงานระบบ 
 

รายการประเมิน  
ระดับความพงึ

พอใจ 

ความสามารถของระบบ 
ในการคนหาวนัเวลาและท่ีจะขอใชบริการ 

4.35 มาก 

ความสามารของระบบในการกําหนดวัน 
และเวลาขอใชบริการ 

4.20 มาก 

ความสามารถของระบบในการ 
กรอกแบบฟอรมการขอใชบริการ 

4.10 มาก 

ความสามารถของระบบในการเช่ือมตอ 
ขอมูลของระบบการขอใชบริการ 

4.15 มาก 

 

ตารางท่ี 4.4  ความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงคช่ันงานของระบบ 
 

รายการประเมิน  
ระดับความพงึ

พอใจ 

ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล 4.50 มาก 
ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการ 
ประมวลผลขอมูล 

4.50 มาก 

ความถูกตองของขอมูลท่ีใชผานเบราวเซอร 4.40 มาก 
 

ตารางท่ี 4.5  ความพึงพอใจดานความยากงายตอการใชงานระบบ 
 

รายการประเมิน  
ระดับความพงึ

พอใจ 

การจัดวางตําแหนงของสวนตางๆบนหนาจอ 
มีความเหมาะสม 

4.50 มาก 

ขอมูลในแตละหนามีประมาณท่ีเหมาะสม 4.50 มาก 
ความชัดเจนของขอมูลการแสดงผลบนหนาจอ 4.45 มาก 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ) 

รูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม 4.40 มาก 
การใชสีในการออกแบบโดยภาพรวม 
มีความเหมาะสม 

4.45 มาก 

ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกับการส่ือความหมาย 4.45 มาก 
ความงายตอการใชงานระบบ 4.60 มากท่ีสุด 
ความนาใชของระบบโดยภาพรวม 4.55 มากท่ีสุด 
 
4.3  ผลการวัดประสิทธิผลการแนะนําวิดีโอ 

การวัดประสิทธิผลการออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ เพื่อทดสอบระบบสามารถใหบริการตรงตามความตองการของผูใชและใหความ
สะดวกสบายกวาเดิมหรือไมในการทดลอง ผูวิจัยไดเชิญพนักงานและอาจารย จํานวน 20 คน เขามา
ทดสอบระบบขอใชบริการยานพาหนะ ผูดูแลระบบจะลงทะเบียนเขาใชงานโดยแยกระหวางผูขอ
ใชบริการที่เปนพนักงาน และผูที่มีอํานาจในการอนุมัติก็คือผูบริหาร โดยใหจําลองสถานการณวา
อาจารยตองการขอใชบริการและมอบหมายใหเจาหนาท่ีทําการจองในระบบ และฝงผูบริหารก็จะทํา
หนาท่ีในการอนุมัติเอกสาร สวนผูดูและระบบก็จะทําหนาท่ีรายงานผล แรก และหลังจากทําการ
ทดลองเสร็จส้ิน ผูเขาทําการทดลองจะถูกมอบหมายใหทําการประเมินระบบการขอใชบริการ
ยานพาหนะ วา ระบบที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนนั้นสามารถทําใหการทํางานนั้นรวดเร็ว ใชงานงาย
และเพิ่มความสะดวกสบายมากมากข้ึนกวาเดิม 

ผลจากการประเมิณหลังจากผูใชงานไดทําการทดลอง พบวา ระบบนั้นใชงานงาย 
สามารถทําการจองไดทันที เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีกวาเดิม และเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการทํางาน 
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บทที่5 
สรุปอภิปรายผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

ในบทนี้จะกลาวถึงขอสรุปจากการดําเนินโครงงานปญหาและอุปสรรคระหวางการ
พัฒนารวมท้ังขอเสนอแนะตางๆในการศึกษาตอไปโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
5.1  สรุปผลและวิจารณ 

ในการพัฒนาระบบการออกแบบระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการขอใชบริการ
ยานพาหนะ: กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากการวิเคราะหรวมรวม
รวบรวมขอมูลและออกแบบระบบงานเพื่อใหเหมาะสมแกการใชงานไดออกแบบใหผูใชสามารถ
เรียนรูและใชงานงายท่ีสุดตามความตองการของผูใชโดยสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

5.1.1 ระบบเพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานมากข้ึน 
5.1.2 ระบบชวยลดข้ันตอนการทํางานทําใหการทาํงานนั้นไดผลลัพธท่ีเร็วข้ึน 
5.1.3 ชวยลดอัตราการตกหลน สูญหายของเอกสารและลดปริมาณการใชกระดาษ 

 
5.2  ปญหาและอุปสรรค 

5.2.1 เนื่องจากยังมีบุคลากรสวนใหญจะไมมีความชํานาญดานเทคโนโลยีมากเทาท่ีควรจึง
อาจจะตองใชเวลาในการเรียนรูพอสมควร 

5.2.2 โดยปกติการทํางานราชการสวนใหญมักจะใชกระดาษมากกวาทํางานผานระบบ
ออนไลน เม่ือมีการปรับเปล่ียนระบบการทํางาน จึงตองมีการเรียนรูงานใหมท้ังหมด สงผลใหการ
ทํางานนั้นชาลงกวาเดิมในชวงแรก 
 
5.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาขั้นตอไป 

5.3.1 ระบบจองสามารถนําไปพัฒนาแอพลิเคช่ัน ลงบนมือถือสมารทโฟน เพื่อเพิ่มฟงคช่ัน
การทํางาน เพื่อใหการทํางานนั่นสะดวกสบายมากข้ึน  

5.3.2 ระบบแจงเตือนใหกับพนักงานขับรถเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดใหมารอท่ีจุดนัดหมาย 
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 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อนวัช กาทอง. (2551). ระบบการจองหองพักผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต : กรณีศึกษา 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบตารางฐานขอมูล 
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ตารางท่ี 1  ตารางบันทึกขอจองใชบริการ 
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ตารางท่ี 2  ตารางยานพาหนะ 

 
 
ตาราง 3  ตารางขอมูลผูใชงานกับตารางประเภทผูใชงาน 
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ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ระบบขอใชบริการยานพาหนะออนไลน คณะมนุษยศาสตร  

 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน 

ดวยขาพเจา นายจีรเศรษฐ แพมงคล อยูระหวางทําการศึกษาและสรางระบบขอใชบริการ
ยานพาหนะออนไลน เพื่อใชประกอบงานวิจัยระดับปริญญาโท  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลนี้จะถูกเก็บเปนความลับ
เฉพาะไมนําไปเปดเผย จึงขอใหทานไววางใจ และขอใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความ
เปนจริงมากท่ีสุด และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกสวน  การศึกษานี้จะสําเร็จลุลวงไมได
หากไมไดรับความอนุเคราะหจากทาน จึงหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน 
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อทราบความพึงพอใจระบบขอใชบริการยานพาหนะ
ออนไลน    สําหรับเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใน
โอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นท่ีทานไดตอบแบบสอบถามนี้จะมีคุณคายิ่งและจะไมสงผลกระทบตอ
ผูตอบแบบสอบถามใดๆ ท้ังส้ิน 
 3. ขอมูลนี้จะถูกเก็บเปนความลับเฉพาะ กรุณาตอบใหตรงความเปนจริงมากท่ีสุด 
               4.โปรดอานขอความอยางละเอียดและเลือกโดยทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน ในชองระดับท่ี
เปนจริงหรือใกลเคียงตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด  
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
 

DPU



 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในหนาขอความซ่ึงตรงกับขอมูลของทาน 
 
1. ขอมูลสวนบุคคล 
1.1  เพศ     ชาย      หญิง        
  
1.2  อายุ   ต่ํากวา 25 ป  25-30 ป   31-35 ป  36-40 ป     41 ปข้ึนไป 
 
1.3 ระดับการศึกษา  
       ต่ํากวาปริญญาตรี      ปริญญาตรี       ปริญญาโทหรือสูงกวา 
 
1.4 ตําแหนงหนาท่ีในปจจุบัน  
       อาจารย                   เจาหนาท่ี    
 
1.5 มีประสบการณในการใชบริการยานพาหนะของคณะมนุษยศาสตรหรือไม 
     เคย                            ไมเคย   
 
1.6 มีประสบการณในการใชระบบอินเตอรเน็ตหรือไม 
     เคย   ไมเคย   
 
1.7 มีประสบการณในการใชระบบจองยานพาหนะออนไลนผานหนาเว็ปไซตหรือไม 
     เคย     ไมเคย 
    
 1.8 มีประสบการณในการใชงานระบบการจองออนไลนอ่ืนๆหรือไม 
     เคย     ไมเคย 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ  
คําชี้แจง 
1.   แบบสอบถามตอนท่ี 2 เปนการสอบถามขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามภาย
หลังจากการไดทดลองใชระบบท่ีสรางข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบงเปน 3 ดานคือ 
      1.1  ดานการตอบสนองตอการใชงานระบบ(System Requirements Test) 
            เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพของระบบวาตอบสนองตอการใชงาน
มากนอยเพียงใด 
     1.2  ดานการทํางานไดตามฟงช่ันงานของระบบ (Functional  Test) 
            เปนการประเมินผลความถูกตองและประสิทธิภาพในการทํางานของระบบวาสามารถ
ทํางานไดตามฟงช่ันของระบบมากนอยเพียงใด 
     1.3  ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability   Test) 
           เปนการประเมินลักษณะการออกแบบของระบบวางายตอการใชงานมากนอยเพียงใด 
2. ในการตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง
แบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด โดยตัวเลขระดับความเหมาะสม/ความ
พึงพอใจแตละดานมีความหมายดังนี้ 
 

ระดับคะแนนความคิดเห็น ความหมาย 

5 มากท่ีสุด มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4 มาก มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับดีมาก 

3 ปานกลาง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2 นอย มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอย 

1 นอยท่ีสุด มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
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ตัวอยางการประเมิน 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความนาเช่ือถือของระบบ      

 
แบบสอบถามความพึงพอใจดานการตอบสนองตอการใชงานระบบ(System Requirements Test) 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความสามารถของระบบในการคนหาวัน
และเวลาท่ีจะขอใชบริการ 

     

ความสามารถของระบบในการกําหนดวนั
และเวลาการขอใชบริการ 

     

ความสามารถของระบบในการกรอก
แบบฟอรมการขอใชบริการ 

     

ความสามารถของระบบในการเช่ือมตอ
ขอมูลของระบบการขอใชบริการ 

     

 
แบบสอบถามความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงชั่นงานของระบบ (Functional  Test) 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล      

ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการ
ประมวลผลขอมูล 

     

ความถูกตองของขอมูลท่ีใชงานผาน
เบราวเซอร 
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แบบสอบถามความพึงพอใจดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

การจัดวางตําแหนงของสวนตางๆบน
หนาจอมีความเหมาะสม 

     

ขอมูลในแตละหนาจอมีปริมาณเหมาะสม      

ความชัดเจนของขอมูลการแสดงผลบน
หนาจอ 

     

รูปแบบตัวอักษรท่ีเลือกใชมีความเหมาะสม      

การใชสีในการออกแบบโดยภาพรวมมี
ความเหมาะสม 

     

ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลองกันสามารถ
ส่ือความหมาย 

     

ความงายตอการใชงานระบบ      

ความนาใชของระบบโดยภาพรวม      

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

3.1 หากนําระบบการขอใชบริการยานพาหนะมาใชจริงในระบบ ทานคิดวาระบบ
สามารถอํานวยความสะดวกใหทานมากกวาเดิมหรือไม 

 
 สะดวกมากข้ึนกวาเดิม   

เพราะ…………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 ไมสะดวกกวาเดิม  
เพราะ………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 

DPU



 
 

3.2 ขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีตองการใหปรับปรุงและพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบประเมินความพงึพอใจ 
 

นายจีรเศรษฐ แพมงคล 
โทร 081-3768594 

Jeeraset@gmail.com 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล จีรเศรษฐ แพมงคล 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ปการศึกษา 2550 

ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดภาควิชา
ภาษาตางประเทศ คณะมนษุยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
  
 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



