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บทคดัย่อ       

 ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาํวันของเราและมีการพัฒนาอย่าง

รวดเรว็ ส่งผลให้องค์กร ห้างร้านต่างๆ ให้ความสนใจที่จะนาํเทคโนโลยีสารเทศเข้ามาใช้งาน เพ่ือ

ช่วยอาํนวยความสะดวก ในการทาํงาน ซ่ึงดีกว่าการทาํงานแบบเดิมๆ ที่จัดเกบ็เอกสารในรูปแบบ

ของแฟ้มเอกสาร ซ่ึงข้อมูลมีอตัราที่มากขึ้นทุกวัน ทาํให้เกดิปัญหาในการเกบ็รักษา  

 จึงทาํให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ โดยมีวัตถุประสงค์

หลักในการพัฒนา คืออาํนวยความสะดวกในการจองยานพาหนะ โดยระบบทาํงานได้อย่างรวดเรว็ 

มีความถูกต้องของข้อมูล  และสามารถตรวจสอบการใช้ยานพาหนะได้อย่างรวดเรว็   

 

บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ จัดทาํขึ้นเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กับพนักงานใน

หน่วยงาน ซ่ึงจากเดิมการจองยานพานะ ทาํโดยการเขยีนแบฟอร์มการขอใช้ยานพาหนะ ทาํให้เกดิ

การสูญหายระหว่างทําการส่ง หรือทําการส่งล่าช้า  จึงได้มีการจัดทําระบบบริหารจัดการ

ยานพาหนะ ขึ้นเพ่ือใช้ภายในหน่วยงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของพนักงาน  

 การพัฒนาระบบน้ี พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการทาํงาน และอาํนวย

ความสะดวกให้กบัพนักงาน โดยมีแนวคิดในการจัดทาํเพ่ือสนับสนุนการทาํงานเกี่ยวกบัการขอใช้

ยานพาหนะ  รวมไปถึงบันทึก ข้อมูลการใช้งาน และข้อมูลการซ่อมแซมยานพาหนะที่มีอยู่ใน

หน่วยงาน และจัดทาํรายงานสรุปการใช้บริการด้านต่างๆเช่นรายงานข้อมูลการขอใช้บริการ

ยานพาหนะตามช่วงเวลาที่กาํหนด รายงานการซ่อมบาํรงุเป็นต้น 

1 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

    1. เพ่ือจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆ ของยานพาหนะ เช่น ข้อมูลของยานพาหนะ, ข้อมูลการ

ซ่อมบาํรงุ    

    2. เพ่ือความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล 

                                                            

* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์                                      

** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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 3. ลดปัญหาการจองยานพาหนะที่ชํา้ซ้อน 

 4. เพ่ือความรวดเรว็ในการจองยานพาหนะ 

 5. ได้ความถูกต้องของข้อมูล 

 6. สามารถทาํรายงานสรปุการใช้ยานพาหนะและการซ่อมบาํรงุ 

 7. สะดวกในการตรวจสอบการใช้งานยานพาหนะ  

 

ขอบเขตการวิจยั 

    1. ระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเวบ็แอพพลิเคช่ัน มีการเรียกใช้บริการ ผ่านทางเวบ็

เซอร์วิส   

    2. ขอบเขตของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ  มีขอบเขตการทาํงานดังต่อไปน้ี 

    2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

       ก) กาํหนดสทิธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ 

                  2.2  ส่วนของหัวหน้า 

     ก)  อนุมัติการซ่อมบาํรงุ 

     ข)  อนุมัติการขอใช้ยานพาหนะ 

    ค)  เรียกดูรายงานสรปุข้อมูลรถที่ออกพ้ืนที่  

    ง)  เรียกดูรายงานการซ่อมบาํรงุ   

   2.3  ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

     ก)  สามารถจัดการข้อมูลยานพาหนะ 

     ข)  สามารถจัดการข้อมูลการซ่อมบาํรงุ 

     ค) สามารถเรียกดูรายงานสรปุข้อมูลรถที่ออกพ้ืนที่  

   ง)  เรียกดูรายงานการซ่อมบาํรงุ  

  2.4  ส่วนของพนักงาน 

   ก)  สามารถจองยานพาหนะ 

   ข)  ตรวจสอบสถานะการจองยานพาหนะ   

  2.5  ส่วนของพนักงานขบัรถ 

   ก)  ตรวจสอบตารางการเดนิรถ  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. สามารถนาํระบบไปใช้ได้จริงเพ่ือทดแทนระบบเดิมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

  2. เรียกดูข้อมูลยานพาหนะและข้อมูลการซ่อมบาํรงุยานพาหนะ        

  3. สะดวกในการจัดเกบ็เอกสาร และการค้นหาเพ่ือเรียกดูข้อมูล  

  4. ลดปัญหาอนัเกดิจากการซํา้ซ้อนของข้อมูล  
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

  1. จากที่ได้ทาํการศึกษาระบบงานเดมิที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ทาํให้พบสิ่งที่ควรปรับปรงุ 

ซ่ึงส่งผลต่อประสทิธภิาพของการดาํเนินงาน จึงเป็นสาเหตุที่ได้มีการคดิที่จะมาพัฒนาระบบข้ึนมาใช้                 

โดยมีการเปล่ียนแปลงการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในรปูแบบของเอกสารมาจัดเกบ็ข้อมูลลงใน

ฐานข้อมูล (Database) เพ่ือความเป็นระเบยีบและแบ่งเป็นหมวดหมู่ ทาํให้ง่ายต่อการเรียกใช้ ค้นหา

ข้อมูล  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสังเกต โดยสังเกตจากการทาํงานประจาํวันโดยในการ

ทาํงานเกดิปัญหาและอปุสรรค  ดังน้ี 

    ก) การส่งเอกสารมายังผู้รับ บางคร้ังเกดิความล่าช้า  

  ข) เอกสารหายระหว่างการนาํส่ง 

  ค) การตรวจสอบยานพาหนะว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ ต้องอาศัยบุคลากรออกไป

ตรวจสอบ 

  ง) เลยกาํหนดการต่อประกนั ภาษี พรบ. 

   จากการสมัภาษณพ์นักงานมีความต้องการทางด้านการสบืค้นข้อมูลที่สามารถทาํได้

อย่างรวดเร็ว โดยไม่อาศัยบุคลากร รวมทั้งต้องการระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพ่ือเป็นสิ่งช่วยเตือน

ความจาํ  

 การเกบ็ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ได้ทาํการสมัภาษณ์จาก พนักงานที่มีส่วนในการใช้

งาน หรือเคยใช้งานการจองยานพาหนะ รวมทั้งกลุ่มผู้บริหารที่มีความสาํคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบ เพ่ือค้นหา วางแผนวิธีการเกบ็ข้อมูลรวมถึงขั้นตอนการทาํงานของระบบ เพ่ือได้รู้ถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานในแต่ละวัน  ส่วนใหญ่ความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งาน

มุ่งเน้นที่การจัดเกบ็ข้อมูลเป็นสาํคัญ โดยสรปุปัญหาและอปุสรรคได้ดังน้ี  

   ก) ข้อมูลอยู่ในรปูแบบของเอกสารทาํให้ต้องใช้เวลาในการค้นหา 

   ข) การตรวจสอบข้อมูลทาํได้ช้า  

  ค) ข้อมูลที่ถูกบันทกึไว้ไม่ชัดเจน บางส่วนได้รับความเสยีหายจากการจดัเกบ็ 

 2. การกาํหนดขอบเขตของปัญหา หาสาเหตุที่เกดิขึ้นในระบบงานปัจจุบัน รวบรวม

ข้อมูลการดาํเนินงานต่างๆ เช่น สอบถามความต้องการจากผู้ใช้งาน หรือทาํแบบสอบถาม เพ่ือ

กาํหนดขอบเขตความต้องการที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับ

ผู้ใช้งาน  รวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ  

 3. การออกแบบเป็นขั้นตอนในการนําแผนภาพ หรือผลลัพธ์ต่างๆที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาสร้างเป็น แบบจาํลองข้อมูล ออกแบบจอภาพในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ออกแบบ

โครงสร้างฐานข้อมูล และ พจนานุกรมข้อมูล  

 4. การพัฒนาระบบ จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทาํให้ทราบถึง

กระบวนการการทาํงานของระบบฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น สาํหรับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมน้ีเป็น
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ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นน้ีจะเขียนในลักษณะเวบ็แอพพลิเคช่ัน                     

โดยใช้ภาษาพีเอชพี เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ  

 5. การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนในการทดสอบการทาํงานของระบบก่อนนาํไปใช้งาน

จริง นักพัฒนาระบบจะต้องทดสอบระบบเบื้องต้น โดยการกรอกข้อมูลจาํลองเพ่ือทดสอบว่าระบบ

ทาํงานได้ผลลัพธต์ามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยให้พนักงานได้ทดลองใช้จริง 

 6. การตดิตั้ง เม่ือได้มีการทดสอบระบบแล้วได้ผลลัพธต์รงตามที่ต้องการ จึงนาํระบบ

ไปตดิตั้งเพ่ือใช้งานจริง เป็นกระบวนการที่เปล่ียนจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่   

   7. บาํรงุรักษา หลังจากการติดตั้งระบบแล้วอาจมีข้อผดิพลาดอาจเกดิจากการทาํงาน

ของระบบผู้พัฒนาต้องรับผดิชอบทาํการแก้ไขให้ผู้ใช้งาน หรือตามแต่สญัญาที่ได้ทาํไว้  

  

การศึกษาปัญหาและวิเคราะหร์ะบบงานเดิม     

 ในระบบงานเดิม เม่ือพนักงานต้องการขอจองยานพาหนะจะทาํการเขียนบันทึกขอใช้

ยานพาหนะ  ส่งมายังแผนกยานพาหนะ แล้วรอเจ้าหน้าที่ในแผนกยานพาหนะอนุมัติการ 

  เน่ืองจากระบบเดิมทาํการเกบ็บันทกึข้อมูลลงในกระดาษ เม่ือมีข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นทาํให้

ตรวจสอบข้อมูลได้อยากขึ้น เกดิการซํา้ซ้อนของข้อมูล บางคร้ังเอกสารมาส่งล่าช้า และการจัดทาํ

รายงานทาํได้ช้า  

 

 

 

ภาพที ่ 1  ระบบการทาํงานเดิม 

 

ปัญหาของระบบงานเดิม 

    1.  การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม อาจได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน และมีข้อผดิพลาด 

   2.  แบบฟอร์มอาจเกดิการสญูหายระหว่างการส่ง 
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       3.  การค้นหาข้อมูลของยานพาหนะคนัที่ต้องการ ต้องใช้เวลาในการค้นหาเน่ืองจาก

จาํนวนยานพาหนะมีมากขึ้น 

  4.  เน่ืองจากยานพาหนะมีจาํนวนมากอาจเกดิความสบัสนในการจาํรายละเอยีดที่สาํคัญ 

เช่นวันหมดอายุของป้ายภาษี  

 5.  การอนุมัตยิานพาหนะบางคร้ังมีการผดิพลาดจองคนัที่อยู่ในระหว่างการซ่อม  

6.  เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการซ่อมบาํรงุสญูหาย  

 7.  การเรียกดูข้อมูลการซ่อมบาํรงุทาํได้ช้า 

 

ผลการดาํเนนิงาน 

 ผลการพัฒนาและทดสอบระบบบริหารจดัการยานพาหนะ  ซ่ึงได้แสดงเป็นลาํดบัดังน้ี 

  1. ผลการพัฒนาระบบ ระบบบริหารจดัการยานพาหนะ  แบ่งการทาํงานตามสทิธิ์ของ

กลุ่มของผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ หัวหน้า เจ้าหน้าที่  พนักงาน พนักงานขบัรถ 

 

 

 

ภาพที ่ 2  แสดงเมนูหลักของระบบบริหารจัดการยานพาหนะ 
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 2. ผลการประเมินและทดสอบระบบ เม่ือได้ทาํการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ  

จึงได้ทาํการวางแผนเพ่ือตดิตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบดังกล่าว โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 2.1  ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระบบใช้เวลาโดยประมาณ 3 สปัดาห์ 

 2.2   การทดสอบระบบโดยผู้ใช้งานจริง  ผลการประเมินจากผู้ใช้งานจริงมีความพอใจ

ในการที่ได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เน่ืองจากระบบได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้

ง่ายต่อการใช้งาน ทาํให้ผู้ที่ได้ทดลองใช้งานเข้าใจขั้นตอนการทาํงานได้รวดเรว็  และการนาํระบบ

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะมาใช้งานช่วยให้การทาํงานทาํได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้ น  

รวมทั้งยังลดข้อผดิพลาดจากการทาํงานแบบเดิมได้อกีด้วย 

 

 

ภาพที ่ 3  การแสดงผลแบบฟอร์มการจองยานพาหนะ 
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ภาพที ่4  การแสดงผลการอนุมัติการจองยานพาหนะ 

 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 สรุปผลการพฒันาระบบ 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนา ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ พบว่า

การทาํงานในแบบเก่าคือ การเขียนบันทกึขอใช้ยานพาหนะลงในกระดาษ ซ่ึงเกิดปัญหาตามมา เช่น 

บันทึกหายระหว่างนาํส่ง หรือส่งช้า ในบางคร้ังบันทึกได้ส่งมาหลังจากวันที่ต้องการใช้ยานพาหนะ  

เม่ือได้พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ เม่ือได้นาํมาใช้ทดแทนระบบเก่า ปรากฏว่าได้รับการ

ตอบสนองที่ดีจากผู้ใช้งาน เพราะระบบที่นาํมาใช้งานได้ช่วยอาํนวยความสะดวกทั้งในด้านการกรอก

ข้อมูล  การส่งคาํร้องขอใช้ยานพาหนะ และยังลดการเกดิปัญหาเก่าที่เคยมีมาอกีด้วย   

 

 ปัญหาและอุปสรรค 

  1. ผู้พัฒนาระบบไม่มีความชํานาญเท่าที่ควร ทาํให้พัฒนาโปรแกรมออกมาล่าช้าการ

พัฒนาระบบมีข้อผดิพลาดทาํให้เสยีเวลาต้องนาํกลับมาแก้ไข 

 2. บุคลากรบางส่วนขาดความชาํนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และขาดความเข้าใจในระบบ

ใหม่ 

 3. ฐานข้อมูลไม่ได้ใช้ร่วมกบัฐานข้อมูลหลักของหน่วยงาน  

 

 ขอ้เสนอแนะ  

 1. ควรเช่ือมต่อระบบฐานข้อมูลสมาชิกเข้ากบัระบบฐานข้อมูลหลักของหน่วยงาน  
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  2. ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้ตัวโปรแกรมใช้งานได้บนโทรศัพทมื์อถอื 

 3. จัดอบรมวิธใีช้งานระบบใหม่เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้งาน 

 

บรรณานุกรม 

 

กติต ิภักดีวัฒนะกุล.  (2547).  คมัภีร ์PHP. กรงุเทพมหานคร  :  เคทพีี คอมพ์ แอนด ์คอนซัลท.์  

กติต ิภักดีวัฒนะกุล และกติติพงษ์ กลมกล่อม.  (2544).  UML วเิคราะห์และออกแบบเชงิวตัถ.ุ 

  กรงุเทพมหานคร  :  บริษัท เคทพีี คอมพ์ แอนด ์คอนซัลท ์จาํกดั. 

เทพฤทธิ์ บัณฑติวัฒนาวงศ.์  (2546).  UMLภาษามาตรฐานเพือ่ผูพ้ฒันาซอรฟ์แวร.์   

  กรงุเทพมหานคร  :  ซีเอด็ยูเคช่ัน. 

นรินทร์ เนาวประทปี.  (2547).  ทฤษฎีฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ.์  กรงุเทพมหานคร  :   

   บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จาํกดั(มหาชน). 

อนรรฆนงค ์คุณมณ.ี  (2550).  basic of PHP.  นนทบุรี  :  ไอดีซีฯ. 

Sumatee086.  (2556).  ทฤษฏีภาษา พีเอชพี.  สบืค้น 13 กรกฏาคม 2557,  จาก   

   http://www.scribd.com/doc/164179751/ภาษาพีเอชพี 

 

1307


	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1319
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1320
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1321
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1322
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1323
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1324
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1325
	รวมไฟล์งานวารสารทั้งหมด (27 ก.ค. 58) ถูก 1326

