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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ 2) ประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการรับฝากรถ ผูวิจัยศึกษาสภาพปญหาและความตองการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบเพื่อใหตรงกับความตองการของผูใชงานระบบ โดยใชหลักการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการ
ของวงจรการพั ฒนาระบบ (SDLC) ซึ่งระบบงานที่พัฒนาเขียนโปรแกรมดวยภาษา Microsoft Visual
Basic โดยใชฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาโดยนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาของระบบงานเดิมมีการจัดเก็บขอมูลลูกคา ขอมูลรถ ขอมูลการรับ
ฝาก โดยการจดบันทึกขอมูลตาง ๆ ลงในสมุดบันทึก การจัดเก็บเอกสารไมสะดวกในการคนหาตองใชระยะ
เวลานาน สรุปความตองการของระบบใหมดังนี้ พัฒนาระบบใหมีระบบจัดเก็บเอกสารที่งายตอการคนหา
สามารถจัดการขอมูลรับฝากรถและแสดงรายงานตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ระบบแบงผูเกี่ยวของออกเปน
สองกลุม ไดแก ผูดูแลระบบ(เจาของราน) และ พนักงาน ระบบสามารถจัดการขอมูลลูกคา จัดการขอมูล
พนั กงาน จั ด การข อ มู ล การรับ ฝากและการคืน รถ รวมทั ้ง แสดงผลรายงานต า ง ๆ ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.45 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56)
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ, ระบบบริหารจัดการรับฝากรถ
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Abstract
This research aimed to 1) develop a car parking management system. 2) Evaluate
system performance of car parking management system. The researcher studied the
problem conditions and requirements, analyze and design the system to meet the user
requirements of the system, and apply the design and development principles according
to the system development life cycle (SDLC) process. The system was developed with
Microsoft Visual Basic programming language and using Microsoft SQL Server 2008 R2
database. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, and data analysis
using content analysis method by presenting with descriptive data.
The results of the research showed that the problem condition of the original
system was that customer data, vehicle data, and parking information were noted by
hands in a notebook and stored randomly which was hard and took a long time to search.
The requirements of the new system were summarized as follows: Developed a system
with an organized and easy to find document storage, Able to manage car parking
information and generate reports correctly. The system divided relevant users into 2
groups: the system administrator (restaurant owner) and staff. The system could manage
customer information, manage employee information, manage car parking and returning
information, and display various reports. The performance evaluation of the system from
experts was that the overall performance was at a high level (mean of 4.45, standard
deviation of 0.56)
Keywords: Information System, Car Parking Management System
บทนํา
ภาวะสั งคมในศตวรรษที่ 21 ไดก า วสู ยุ คสารสนเทศอยา งรวดเร็วและต อเนื่ อ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในการใชเปนเครื่องมือในการเขาถึงขอมูล ติดตอสื่อสารได
อยางทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และหลายชองทาง ปจจุบันหลายองคกรไดพัฒนาระบบและใชงานระบบ
สารสนเทศในระบบที่แตกตางกัน บางหนวยงานอยูในชวงเริ่มตนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในองคกรเพื่อแกปญหาของระบบงานเดิม การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนกระบวนการในการ
นําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการขอมูลเพื่อใหมาซึ่งสารสนเทศที่สามารถนําไปประโยชนในการ
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ทํางานใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร เปนเครื่องมือที่ชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยูแลวให
สามารถทํางาน แกป ญ หาการดําเนินงานทางธุรกิจ ตามความตองการของผูใชงานและเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรอีกดวย เนื่องจากเทคโนโลยีมีสวนชวยทําใหการทํางานขององคกร
มีประสิทธิภาพและชวยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองคกรควรมีการปรับเปลี่ยนนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาปรับใช ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรตอบสนองการทํางานไดเร็วกวาเดิม
สอดคลองกั บ ไพบูลย เกีย รติโ กมล และณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551) กลาววา ปจจุบ ันเทคโนโลยี
สารสนเทศไดบูรณาการเขาสูระบบธุรกิจ ดังนั้นองคกรที่จะอยูรอดจะตองสามารถปรับตัวและจัดการกับ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทําใหเทคโนโลยีที่
กลาวถึงในที่นี้ลาสมัยไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาติดตามความ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญในอนาคตมีดังตอไปนี้
ปจจุบันยานพาหนะสวนบุคคลไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูประกอบการยังมีการสงเสริม
การขายที่ดสี งผลทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการเดินทางบางครั้งจากสถานที่ทํางานและที่
พักมีระยะทางที่ไกลรถประจําทางหรือรถรับสงไมสามารถเขาถึงได ในชุมชนชานเมืองหรือตางจังหวัดจึง
ใชยานพาหนะสวนบุคคลกันเปนจํานวนมากเพราะมีความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยเฉพาะรถ
มอเตอรไซตเปนที่นิยมมากกวารถยนตเพราะราคาสามารถเขาถึงไดทุกครัวเรือน ในการเดินทางเมื่อรถ
ประจํ าทางไมสามารถเข าถึ งไดจึงนิยมขับยานพาหนะมาจอดไวตามสถานที่ตาง ๆ ที่สามารถขึ้นรถ
โดยสารหรือรถรับสงบริษัทไดเพื่อเดินทางไปทํางานหรือทําธุระ ดังนั้นจํานวนการใชยานพาหนะสวน
บุคคลจึงเปนที่นิยมและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตปญหาที่เกิดขึ้นตามมาตาง ๆ นั้นไมวาจะเปน รถหาย
หรือแมกระทั่งอะไหลรถสูญหาย เนื่องจากจอดตามสถานที่ตาง ๆ ใชเวลาจอดเปนระยะเวลานานโดยไมมี
ใครดูแล จากขอมูลที่กลาวมาจึงทําใหมีธุรกิจการรับฝากรถเกิดขึ้นเพื่อเปนอีกทางเลือกของผูใชบริการ
เพื่อใชในการจัดการปญหาใหผูที่นํารถมาฝากไดมั่นใจในการรักษาความปลอดภัย การบริการรานรับฝาก
รถใหบริการรับฝากรถจักรยานยนตและรถยนต ตลอด 24 ชั่วโมงโดยจะมีพนักงานใหบริการ ปจจุบัน
กระบวนการรานรับฝากรถยังไมมีระบบการจัดการขอมูลลูกคาและขอมูลการรับฝากรถ การจัดเก็บยัง
เปนการจดบันทึกในรูปแบบของสมุด พนักงานจะทําการรับรถจากผูใชบริการจากนั้นพนักงานจะจด
บันทึกรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ลงในสมุดจดบันทึกการรับฝากรถ ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบ
ขอมูลตาง ๆ ตองใชระยะเวลานานไมวาจะเปนการตรวจสอบที่วาง และการคํานวณคาบริการ เพราะการ
จัดเก็บขอมูลไมมีการนําเทคดนโลยีเขามาชวยจัดการมีเพียงการบันทึกจากพนักงานเทานั้น ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีแนวความคิดที่จะนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใชในการพัฒนาระบบโดย
ระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีการสรางระบบฐานขอมูลใหสามารถใชงานไดครอบคลุมตามที่พนักงานและเจาของ
รานตองการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว การจัดการขอมูลตาง ๆ ในระบบใหมีความสะดวกถูกตองและ
แมนยํา โดยระบบจะจัดการขอมูลการใหบริการตาง ๆ ตั้งแตการรับฝากจนถึงการรับคืนรถ รวมถึงการ
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คํานวณคาบริการ คาปรับ ตรวจสอบการเปนสมาชิก และสรุปรายงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสะดวกใหกับรานรับฝากรถตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการรับฝากรถ
วิธกี ารวิจยั
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (มนตชัย เทียนทอง, 2548) นําขั้นตอนมาปรับ
เพื่อใหเหมาะสมกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาสภาพ
ปญหาและความตองการ 2. วิเคราะหและออกแบบระบบ 3. พัฒนาระบบ 4. ทดลองใชระบบ 5. ทดสอบ
ระบบ 6. ดูแลรักษาระบบ
1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และทําการ
รวบรวมข อ มู ลสํา หรั บ การพั ฒนาระบบบริห ารจัดการรับ ฝากรถ โดยทํา การศึก ษา วิ เ คราะหและ
สั งเคราะหเอกสารข อมูลที่มี อยูในปจจุบัน ผูวิจัยไดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ เพื่อใชเปน
แนวทางของคําถามในการสัมภาษณเพื่อใหตรงกับประเด็นและครอบคลุมวัตถุประสงค จากนั้นนําเสนอ
ตอผู เชี่ยวชาญจํา นวน 3 ทาน เพื่อตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ
ครอบคลุมตรงประเด็นที่ตองการสัมภาษณ รวมถึงภาษาที่ใช ความถูกตองเหมาะสมของคําถาม นํามา
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ผลการวิเคราะห
ของผู เชี ่ย วชาญ พบวา ค าดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแบบสัมภาษณทุกขอมีคา 0.66 - 0.1
จากนั้นผูวิจัยลงพื้นที่สํารวจปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานในระบบงานเดิม โดยผูที่ใหสัมภาษณคือ
เจาของกิจการและพนักงานซึ่งเปนผูใชงานระบบ ถือเปนบุคคลที่สําคัญในการใหขอมูลกับผูวิจัยเพื่อให
ทราบถึ งสภาพป ญหาและความตองการในการพัฒนาระบบใหม การศึก ษาสภาพปญ หาและความ
ตองการของรานรับฝากรถ จากขอมูลที่ไดจากเจาของราน และ พนักงาน หลังจากการสัมภาษณ พบวา
ในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานเดิมนั้นเปนการเก็บขอมูลโดยการจดบันทึกขอมูลลงใน
สมุด ป ญ หาที ่เ กิดทํ าใหการคนหาขอมูลและการแกไ ขขอมูลใชเวลานานเกิน ความจํ าเปนอาจเกิ ด
ขอผิดพลาดขึ้นไดและอาจจะทําใหขอมูลที่สําคัญตาง ๆ ของระบบงานเกิดชํารุดหรือสูญหายไมสามารถ
คนหาที่จอดรถไดวาวางหรือเต็มตองเดินไปตรวจสอบทุกรอบ เจาของรานไมสามารถตรวจสอบรายงาน
ตาง ๆ ได การจัดทํารายรับ-รายจาย เกิดขอผิดพลาดเพราะทุกอยางใชวิธีการจด จากการทํางานใน
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ระบบงานเดิมผูวิจัยไดเสนอแนวทางในการแกปญหา โดยศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหา รวบรวม
ความตองการของระบบจากผูใชงานและสรุปขอกําหนดตาง ๆ สรุปความตองการและแนวทางการพัฒนา
ระบบไดดังนี้ ระบบตองสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหาปรับปรุงขอมูลไดตามตองการ สามารถลดขั้นตอน
ในการทํางาน จัดการขอมูลการรับฝากรถไดแมนยําถูกตอง แสดงรายงานไดตามความตองการ รวดเร็ว
และถูกตอง
2. วิเคราะหและออกแบบระบบ ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณ มาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปปญหาจากระบบงานเดิมและความตองการในการพัฒนา
ระบบใหมจากผูใชงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบงานใหมและ
กําหนดขอบเขตของการวิเคราะห ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลนําเขา
ขั้นตอนการทํางานของระบบเปนการนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผน ในการสรางระบบ
สารสนเทศใหใชงานไดจริงและแกปญหาระบบงานเดิม นอกจากนี้ยังตองทําความเขาใจโครงสรางของ
ระบบในดานตาง ๆ ของระบบการวิเคราะหเปนการแสดงภาพรวมของระบบตลอดจนความสัมพันธที่
เกิดขึ้นมีผูที่เกี่ยวของกับระบบงาน ระบบแบงผูเกี่ยวของออกเปน สองกลุมไดแก ผูดูแลระบบ (เจาของ
ราน) และ พนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ผูดูแลระบบ สามารถจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลที่จอดรถ
จัดการขอมูลพนักงาน จัดการขอมูลการรับฝากและการคืนรถ รวมทั้งแสดงผลรายงานตาง ๆ 2) พนักงาน
สามารถเขาสูระบบจัดการขอมูลการรับฝากและการคืนรถ คิดคาบริการ ตรวจสอบขอมูลที่จอดรถ แสดง
แผนภาพบริบท (Context Diagram) ดังภาพที่ 1 แสดงแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)
ดังภาพที่ 2 และ แสดงแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทระบบบริหารจัดการรับฝากรถ (Context Diagram)
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระบบบริหารจัดการรับฝากรถ (Data Flow Diagram)
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ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram)
3. พัฒนาระบบ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการวิเคราะหและออกแบบระบบมาเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ ใหสามารถใชงานไดจริงและแกปญหาไดตรงตามความตองการของ
ผู  ใช งาน ซึ ่ ง ระบบงานที่ พ ั ฒนาเขียนโปรแกรมดว ยภาษา Microsoft Visual Basic โดยใชฐ านขอมูล
Microsoft SQL Server 2008 R2 ซึ่งระบบบริหารจัดการรับฝากรถ สามารถจัดการงานดานตาง ๆ ดังนี้
ประกอบดวย สามารถจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลที่จอดรถ จัดการขอมูลพนักงาน จัดการขอมูลการรับฝาก
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และการคืนรถ รวมทั้งแสดงผลรายงานตาง ๆ
4. ทดลองใชระบบ เปนการทดลองใชระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาขอบกพรองและขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้น กอนนําไปติดตั้งใชงานจริง ผูวิจัยตองทําการแกไขและตรวจสอบใหมีความสมบูรณกอนนําไป
ทดสอบระบบ
5. ทดสอบ ผูวิจัยนําระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยแบงการประเมินออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการทํางานตามความตองการ
ของผู  ใ ช ร ะบบ (Functional Requirement Testing) 2) ด า นหน า ที ่ แ ละความถู ก ต อ งของระบบ
(Functional Testing) 3) ดานการใชงาน (Usability Testing) 4) การทดสอบดานความปลอดภัยของ
ระบบ Security Testing (มนตชัย เทียนทอง, 2548) จากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตอง หากพบวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทํางานของระบบผูวิจัยทําการ
ปรับแกใหมีความสมบูรณกอนนําไปติดตั้งใชงานจริง
6. การดูแลรักษาระบบ ในสวนนี้หลังจากที่ระบบไดติดตั้งและใชงานจริงแลวนั้นจะมีการประเมิน
เพื่อทําการแกไขขอผิดพลาดของระบบและตรวจสอบการทํางานของระบบอยูเสมอ
ผลและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ ระบบแบงผูเกี่ยวของออกเปน สองกลุมไดแก
ผู ดู แลระบบ (เจา ของราน) และ พนักงาน ระบบสามารถจัดการขอมูลลูกคา จัดการขอมูลพนักงาน
จัดการขอมูลการรับฝากและการคืนรถ รวมทั้งแสดงผลรายงานตาง ๆ
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ภาพที่ 4-6 แสดงผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการรับฝากรถ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการรับฝากรถ

รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
1) ดานตรงความตองการของผูใชงานระบบ
1.1 จัดการขอมูลการรับฝากรถแมนยําถูกตอง
1.2 ระบบสามารถลดขั้นตอนในการทํางาน
1.3 สามารถจัดเก็บขอมูลไดครบถวนตามตองการ
1.4 สามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหา และปรับปรุงขอมูลไดตาม
ตามตองการ
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ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ระดับ
S.D.
X
ประสิทธิภาพ
4.67
4.33
4.67
4.67

0.58
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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รายการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ประเมินรวมดานตรงความตองการของผูใชงานระบบ
2) ดานหนาที่และความถูกตองในการทํางานของระบบ
2.1 การแสดงผลลัพธมีความถูกตอง ครบถวน
2.2 ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในระบบ
2.3 ความถูกตองในการตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.4 ความถูกตองในการเพิ่ม ลบ แกไข คนหา และปรับปรุง
ขอมูล
ประเมินรวมดานหนาที่และความถูกตองในการทํางานของ
ระบบ
3) ดานการใชงาน
3.1 ความงายในการติดตั้งโปรแกรม
3.2 การออกแบบการปฏิสมั พันธเหมาะสม
3.3 การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน
3.4 คูมือการใชงานอานงายและเขาใจ
ผลการประเมินรวมดานการใชงาน
4) ดานความปลอดภัยของระบบ
4.1 ระบบชวยเหลือเมื่อลืมรหัสผานมีความเหมาะสม
4.2 การกําหนดสิทธิในการเขาใชงานเหมาะสม
4.3 การตรวจสอบสิทธิในการใชงานโดยใชชื่อผูใชและ
รหัสผานเหมาะสม
ผลการประเมินรวมดานความปลอดภัยของระบบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพโดยภาพรวม 4 ดาน

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ระดับ
S.D.
X
ประสิทธิภาพ
4.58 0.58
มากทีส่ ดุ
4.67
4.67
4.33
4.67

0.58
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.58

0.58

มากทีส่ ุด

4.33
4.67
4.33
4.33
4.42

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.00
4.33
4.33

1.00
0.58
0.58

มาก
มาก
มาก

4.22
4.45

0.54
0.56

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56) ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนา
ระบบในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาและความตองการของรานรับฝากรถ และปญหาของระบบงาน
เดิมจากเจาของรานและพนักงานซึ่งเกี่ยวของกับระบบโดยตรง มีการรวบรวมปญหาและความตองการของ
ผูใชระบบเพื่อใหตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาใหตรงประเด็นของผูใชระบบมากที่สุด ผูวิจัย
ไดศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ของระบบงานเดิมที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหและออกแบบ
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ระบบรวมทั้งศึกษาความเปนไปไดของระบบในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยลดความยุงยากในการพัฒนาระบบ
จากนั้นมีการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาไวอยางชัดเจนดําเนินการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ
SDLC ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 2. วิเคราะหและออกแบบระบบ
3. พัฒนาระบบ 4. ทดลองใชระบบ 5. ทดสอบระบบ 6. ดูแลรักษาระบบ จึงสงผลใหการพัฒนาระบบครั้ง
นี้ครอบคลุมและแตละขั้นตอนของการพัฒนามีการตรวจสอบ และสามารถแกปญหาของระบบงานเดิมได
ซึ่งจะสังเกตไดวาการพัฒนาระบบถาผูวิจัยมีการศึกษาความตองการและสภาพปญหาของระบบงานเดิมซึ่ง
จะสามารถเข า ใจปญ หาได เพื่อ นํามาเปนแนวทางในการวิเคราะหแ ละออกแบบระบบ จะสามารถ
แกปญหาและพัฒนาระบบใหตรงกับความตองการของผูใชงาน (พนิดา ตันศิริ ,2553) และ กฤษฎาภรณ
จันทรศรี และภรณี ศิริโชติ (2560) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอ ยเอ็ ด ได นํ า วิธ ี ก ารพั ฒนาระบบตามวงจรการพัฒ นาระบบสารสนเทศ (SDLC) ซึ ่ง ประกอบดวย
การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการสารสนเทศทรัพยากรมนุษย ศึกษาความตองการระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย และพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรั พยากรมนุ ษ ย รวมถึงประเมินประสิทธิภ าพของระบบสารสนเทศทรัพ ยากรมนุษยที่
พัฒนาขึ้น และสอดคลองกับ วิรัช กาฬภักดี (2559) ไดทําการวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของการใชงานระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยาโดยพัฒนาระบบตาม
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของการใชงานระบบสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเจาพระยามีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุกดาน
ไดแก ดานการตรงตามความตองการของผูใช ดานการทํางานไดตามฟงกชันงาน ดานความงายตอการใช
งานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล แตเมื่อพิจารณาการประเมินเปนรายดานพบวา
ดานตรงความตองการของผู ใชงานระบบ และ ดานหนาที่และความถูกตองในการทํางานของระบบมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด โดยมีผลการประเมินอยูในระดับเทากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58)สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาวรถา วีระพันธ (2561)ไดศึกษา
เรื่องระบบสารสนเทศจัดการขอมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาดวยเทคโนโลยีบารโคด ผลการวิจัย
พบวา ประสิทธิภาพการทํางานของระบบจากผูเชี่ยวชาญภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.36 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 ซึ่งในการพัฒนาระบบไดนําหลักการพัฒนาระบบ
แบบ SDLC มาเปนแนวทางในการพัฒนา ผูวิจัยไดรวบรวมความตองการและวิเคราะหปญหาจากผูท ี่มสี ว น
เกี่ยวของจากระบบงานเดิม เพื่อมาพัฒนาระบบใหม ซึ่งจะเห็นไดวาการพัฒนาระบบโดยนําวงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบนั้นจะทําใหนักพัฒนาระบบเขาใจ
กระบวนในการพัฒนาระบบสารสนเทศไดเปนอยางดี ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) เปน
วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนลําดับขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ซึ่งหากเกิดขอผิดพลาดจะไม
กระทบตอระบบโดยรวมชวยใหผูพัฒนาระบบมั่นใจไดวาระบบที่พัฒนาออกมานั้นตรงตามความตองการ
ของผูใช ซึ่งทําใหสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของระบบได ทั้งนี้ผูประเมินไดเสนอ
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แนวทางจากผลการประเมินดานตรงความตองการของผูใชงานระบบ ในหัวขอการลดขั้นตอนในการทํางาน
ยังพบปญหาที่ตองแกไขบางขั้นตอนระบบสามารถสรุปผลออกมาไดเลยโดยที่พนักงานไมตองเขาไปเพิ่ม
ขอมูลในระบบเพื่อเปนการลดขั้นตอนการทํางาน สวนดานการใชงานมีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58) และดานความปลอดภัยของ
ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากเชนเดียวกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.58) แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมผลการประเมินรวมดานความปลอดภัยของระบบนอยกวาทุก
ดาน ทั้งนีอ้ าจจะเปนเพราะในกรณีที่ระบบชวยเหลือเมื่อลืมรหัสผานมีขั้นตอนที่ยุงยากหลายขั้นตอนในการ
กูรหัสผานคืนมาหรือขอรหัสผานใหม แตผลการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยูในระดับมาก
ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชงานตรงตามความตองการของผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของรานรับฝากรถ ผลการศึกษา พบวา สภาพปญหา
ของระบบงานเดิมมีการจัดเก็บขอมูลลูกคา ขอมูลรถ ขอมูลการรับฝาก โดยการจดบันทึกขอมูล ตาง ๆ ลง
ในสมุดบันทึก การจัดเก็บเอกสารไมสะดวกในการคนหาตองใชระยะเวลานาน เจาของรานไมสามารถ
ตรวจสอบรายงานตาง ๆ ได การจัดทํารายรับ-รายจาย อาจมีการเกิดขอผิดพลาดเพราะทุกอยางใชวิธีการ
จด ขอมูลบางสวนสูญหายสงผลใหเกิดปญหาในดานการดําเนินงาน เกิดความลาชา เกิดขอผิดพลาดของ
ขอมูล และขาดประสิทธิภาพ ทําใหการคนหาและการสรุปรายงานไมสามารถนําเสนอไดผลที่ถูกตองและ
นาเชื่อถือ สรุปความตองการและแนวทางการพัฒนาระบบไดดังนี้ ระบบตองสามารถเพิ่ม ลบ แกไข
คนหาปรับปรุงขอมูลไดตามตองการ สามารถลดขั้นตอนในการทํางาน จัดการขอมูลการรับฝากรถได
แมนยําถูกตอง แสดงรายงานไดตามความตองการ รวดเร็วและถูกตอง การพัฒนาระบบ ใชหลักการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษา
สภาพป ญหาและความต องการ 2. วิเคราะหและออกแบบระบบ 3. พัฒนาระบบ 4. ทดลองใช ระบบ
5. ทดสอบระบบ 6. ดูแ ลรักษาระบบ ระบบแบงผูเกี่ยวขอ งออกเปน สองกลุมไดแก ผูดูแลระบบ
(เจาของราน) และ พนักงาน ระบบสามารถจัดการขอมูลลูกคา จัดการขอมูลพนักงาน จัดการขอมูลการ
รับฝากและการคืนรถ รวมทั้งแสดงผลรายงานตาง ๆ ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
จากผูเชี่ยวชาญ ภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.56)
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