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 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
The Development a web application van booking Chombueng-Ratchaburi  

 
ปิยะดา บุตรหงษ์1 และ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์1 

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี  และ 2) 
ประมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  
จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี และ 2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบ
การจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีที่สามารถนำไปใช้ได้ และ 2) คุณภาพของเว็บแอป
พลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.59  
 
คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคช่ัน  ระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to 1) Develop a web application for the van booking system, Chom Bueng-
Ratchaburi line and 2)  Assess the quality of web applications, van ticketing system, Chom Bueng-
Ratchaburi line.  The sample group used in this research is Expert in Computer Technology and 
Measurement and Evaluation With at least 3 years of work experience, total of 3 persons by using a 
specific method (Purposive Sampling.  The tools used in the research consisted of 1)  web application 
for the van booking system Chom Bueng – Ratchaburi and 2) the performance assessment form of the 
web application for the van booking system, Chom Bueng –  Ratchaburi.  The statistics used for data 
analysis were mean and standard deviation.  The research found that 1)  the web application, van 
booking system, Chom Bueng - Ratchaburi that can be used 2) the overall efficiency assessment of the 
web application, van booking system, Chom Bueng - Ratchaburi was at the highest level. The mean is 
4.61 and the standard deviation is 0.59. 
 
Keywords: Web application  Van booking system Chom Bueng - Ratchaburi  
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บทนำ 
ปัจจุบันการขนส่งรถตู้โดยสารเป็นการบริการขนส่งที่เป็นยานพาหนะขนาดเล็กและมีความคล่องตัวสูง โดย

รูปแบบการให้บริการเน้นความสะดวกและการประหยัดเวลา สามารถให้บริการในเส้นทางที่รถโดยสารประจำทางไม่
สามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูง ผู้ให้บริการจึงต้องสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าทั้งในด้านอัตราค่าโดยสาร ความรวดเร็ว ความสะดวกสบาย ความสะอาด มารยาทในการให้บริการของ
พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพ (อลิสา, 2558) การจำหน่ายตั๋วรถตู้โดยสารถือ
เป็นกระบวนการสำคัญในการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูง การจองตั๋วรถตู้โดยสารนั้น
ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปจองหรือซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งหรือท่ารถตู้โดยสาร ซึ่งทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง แต่ถ้าซื้อตั๋วรถในวันที่เดินทางก็มีความเสี่ยงที่เที่ยวรถจะเต็ม หรือไม่ได้เที่ยวรถตามเวลาที่ต้องการ ซึ่งปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงใช้ในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรม
เว็บบราวเซอร์ร่วมกับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่เป็นอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงเช่นกัน ผู้ให้บริการสามารถใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการได้ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว (เนตยา และ
นครินทร์, 2558) จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสายจอมบึง-ราชบุรี ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง พบว่า มีจำนวนผู้ใช้บริการปริมาณมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง และปัญหาที่พบมากที่สุดคือระยะเวลาในการรอคิวข้ึนรถตู้โดยสารใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมงเนื่องจากต้องเดินทาง
มาซื้อตั๋วที่ท่ารถตู้ด้วยตนเองไม่สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ส่งผลทำให้ไม่ได้เที่ยวรถตามเวลาที่ต้องการจึงต้องเสียเวลาใน
การรอนาน 

จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋ว
รถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วรถตู้และเลือกที่นั่งล่วงหน้าผ่านเว็บ
แอปพลิเคชัน โดยสามารถตรวจสอบตารางเวลาการออกรถของรถตู้และจำนวนที่น่ังคงเหลือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจองที่
นั่งล่วงหน้าได้ และพนักงานจำหน่ายตั๋วสามารถเข้าไปบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลการจองผ่านระบบออนไลนไ์ด้ 
ส่งผลให้การให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.  เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
2.  เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ผู ้เชี ่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ
ประเมินผล  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ
ประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (ศิริชัย และคณะ, 2535) 
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
             เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี มีความสามารถของระบบ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี ้
             2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 
                   2.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มรายละเอียดของระบบได้ 
   2.1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถลบข้อมูลของระบบได้ 
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   2.1.3 ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดในระบบได้ 
   2.1.4 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดของผู้ใช้ในระบบได้ 
   2.1.5 ผู้ดูแลระบบสามารถยืนยันการชำระเงินของผู้ใช้ในระบบได้ 
            2.2 ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ดังนี้ 
                  2.2.1 สมัครเป็นสมาชิกและล็อกอินเข้าระบบได้ 
  2.2.2 ผู้ใช้สามารถดูตารางการเดินรถได้ 
                  2.2.3 ผู้ใช้สามารถจองตั๋วได้ 
  2.2.4 ผู้ใช้สามารถเลือกที่น่ังได้ 
                  2.2.5 ผู้ใช้สามารถยกเลิกการจองได้ 
                  2.2.6 ผู้ใช้สามารถชำระเงินได้ผ่านทาง Internet Banking 

 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      1.1 เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
                 1.2 แบบประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 

  การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
       1. เว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 

                     1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี และวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อ  นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 
                     1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
                     1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี  
                     1.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ออกแบบต้นแบบร่างเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                     1.5 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
                     1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บแอป
พลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                  2. แบบประเมินคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
                     2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเว็บ
แอพพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
                     2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี โดยร่างข้อ
คำถามตามหลักการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านการทำงานของโปรแกรม, ความสามารถในการาชใช้งาน, 
ความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพ และความสามารถในการสนับสนุนการใช้งาน (กิตติ, 2541:136-137) และตามหลักการ 
วิธีการทดสอบระบบแบบ Black Box Testing (โอภาส,2555) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

  5   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดีมาก  
4   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดี   

  3 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปานกลาง   
  2 หมายถึง      มีคุณภาพระดับพอใช้   
  1 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปรับปรุง  
        2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
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สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         4 

 

           2.4 นำแบบประเมินที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน เพื่อหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ 
ข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .87 ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
         2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และผล
การประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 
  4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
  3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
  2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
  1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 

1.0 - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       2.1 นำเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีที่พัฒนา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 
ประเมินคุณภาพภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ระยะ
เวลา 1 สัปดาห์ 
                   2.2 นำแบบประเมินที่ได้มาทำการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความสอดคล้องของ
คำตอบที่ได้ในแบบประเมินทุกฉบับ ก่อนลงรหัส และป้อนข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม SPSS หาค่า
ร้อยละ (Percent) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
        

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
      3.1 นำแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยจำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       3.2 นำแบบประเมินซึ่งจำแนกตามข้อ 3.1 มาตรวจ ซึ่งให้คะแนนเป็นรายข้อ ตามระดับคุณภาพของผู้ตอบ
แบบประเมิน 
       3.3 นำคะแนนที ่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพื ่อวิเคราะห์หาค่าสถิติตามจุดมุ ่งหมายและ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

       3.4 หาค่าเฉลี่ย  �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากคะแนนที่วิเคราะห์ในแบบประเมินคุณภาพ 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
              1) หน้าจอการเลือกต้นทางขึ้นรถ เป็นส่วนท่ีใหผู้้ใช้เข้ามาเลือกเที่ยวรถเพื่อจองตั๋ว ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
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              2) หน้าจอของการจองในหน้านี้จะให้ผู้ใช้ใส่รายละเอียดการจองตั๋ว เช่น เวลาที่ขึ้นรถ ชื่อ -นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ และจุดขึ้นรถ-ลงรถ ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าแสดงการจองของระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
 

              3) หน้าจอของการเลือกท่ีนั่งนี้ จะให้ผู้ใช้เลือกที่น่ังที่ผู้ใช้จะจอง กดเลือกที่น่ังได้จากหน้านี้ ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าการเลือกที่น่ังของระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
 

              4) หน้าจอแสดงข้อมูลการจอง จะแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไป เช่นเวลาที่ข้ึนรถ ช่ือ-นามสกลุ เบอร์โทรศัพท์ จุด
ขึ้นรถ-ลงรถ และเลขท่ีนั่งที่ผู้ใช้เลอืกเข้าไป ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลการจองของระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
 

              5) หน้าจอแสดงข้อมูลก่อนท่ีจะกดชำระเงิน จะแสดงข้อมูลการจองและราคาที่เราจองขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้ผู้ใช้
ตรวจสอบก่อนกดชำระเงิน ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลการจองก่อนการชำระเงินของระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุร ี
 

              6) หน้าจอแสดงรายละเอียดการชำระเงิน จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้กรอกเข้าไปตั้งแต่แรกข้ึนมา โดยการ
ชำระเงินจะผ่านบัญชีธนาคารโดยการแสกน QR CODE และแนบสลิปการชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยนัการชำระเงิน ดัง
ภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 หน้ารายละเอียดการชำระเงินของระบบการจองตั๋วรถตูส้ายจอมบึง-ราชบุรี  
 

              7) หน้าจอแสดงสถานะชำระเงิน เพื่อรอยืนยันสลิปจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นสถานะจะขึ้นวา่รอการชำระเงิน ดัง
ภาพที่ 7 

 
ภาพที่ 7 หน้าสถานะชำระเงินเพือ่รอผู้ดูแลระบบยืนยันสลิป 

 
              8) หน้าจอแสดงสถานะชำระเงิน จะขึ้นเป็นชำระเงินแลว้เมื่อผู้ดูแลเข้าไปตรวจสอบสลิปและกดยืนยันการ
ชำระเงิน ดังภาพท่ี 8 
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ภาพที่ 8 หน้าสถานะชำระเงินเมือ่ผู้ดูแลระบบยืนยันสลิปแล้ว 

 
              9) การจัดการข้อมูลในส่วนของผู้ดูแลระบบ จะแสดงการยืนยันการชำระเงินของลูกค้า เพือ่เข้าไปตรวจสอบ
การชำระเงิน และรายละเอียดการจองของลูกค้า ในส่วนของการล้างข้อมูลจากจองที่น่ังในแต่วันสามารถกดปุ่มล้างข้อมูล
การจองได้เลย ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพที่ 9 หน้าการจัดการข้อมลูของผู้ใช้ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

              10) หน้อจอการยืนยันการชำระเงินของลูกค้า จะมีเที่ยวรถและเวลาการออกรถให้ผูดู้แลระบบเลือกเพื่อดู
รายละเอียดการจ่ายเงินของลูกค้า ดังภาพที่ 10 
 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าแสดงเที่ยวรถเพื่อยืนยันการชำระเงินในส่วนของผู้ดแูลระบบ 
 

              11) หน้าแสดงข้อมูลการจองและสลิปการชำระเงินในส่วนของผู้ดูแลระบบ เพื่อกดยืนยันเขา้ไปตรวจสอบสลิ
ปการชำระเงินของลูกค้า ดังภพท่ี 11 
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ภาพที่ 11 หน้าแสดงข้อมูลการจองและสลิปการชำระเงินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

              12) หน้าจอยืนยันการชำระเงินของลูกค้า จะแสดงข้อมูลการจองและสลิปการชำระเงินท่ีลกูค้าได้แนบเข้ามา
เพื่อให้ผู้ดูแลรบบตรวจสอบและกดยืนยันการชำระเงิน ดังภาพท่ี 12 
 

 
 

ภาพที่ 12 หน้ายืนยันสลิปการชำระเงินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  

              13) หน้าแสดงเที่ยวรถเพื่อดูรายละเอียดการจองและสถานะชำระเงินในส่วนของผูดู้แลระบบ ดังภาพท่ี 13 
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ภาพที่ 13 หน้าแสดงเที่ยวรถเพื่อดูรายละเอียดการจองและการชำระเงินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

              14) หน้าจอแสดงรายละเอียดการจองและสถานะการชำระเงินที่ได้ถูกตรวจสอบสอบแล้วในส่วนของผู้ดูแล
ระบบ ดังภาพท่ี 14 
 

  
 

ภาพที่ 14 หน้าแสดงเที่ยวรถเพื่อดูรายละเอียดการจองและการชำระเงินในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

2. ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
              ผู้วิจัยได้นำระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ
ของระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีในภาพรวมรวม อยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.61 , S.D = 0.59 ) ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 
1.ด้านความเหมาะสมของระบบ 
1.1 ระบบสามารถจองได้ 3.67 0.75 ด ี
1.2 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ 4.67 0.52 ดีมาก 
1.3 ระบบสามารถเลือกที่น่ังได้ 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 ระบบสามารถชำระผ่านทาง Internet banking 4.33 0.84 ด ี

ภาพรวมด้านความเหมาะสม 4.33 0.78 ดี 
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ตารางที่ 1(ต่อ) ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี 
2.ด้านความถูกต้องของระบบ 
2.1 ระบบมีผลลัพธ์ของการทำงานท่ีถูกต้อง 4.67 0.52 ด ี
2.2 ระบบสามารถเลือกเวลาการจองได้อย่างถูกต้อง 4.67 0.84 ดีมาก 
2.3 ระบบสามารถเลือกที่น่ังได้อย่างถูกต้อง 4.33 1.15 ด ี
2.4 ระบบสามารถชำระผ่านทาง Internet banking ได้
อย่างถูกต้อง 

4.67 0.45 ดีมาก 

ภาพรวมด้านความถูกต้องของระบบ 4.58 0.67 ดีมาก 
3.ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 
3.1 ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 4.33 0.57 ด ี
3.2 ระบบมีการจัดรูปแบบที่เข้าใจและสะดวกต่อการใช้ 4.67 0.57 ดีมาก 
3.3 ระบบมีความเหมาะสมในการใช้สัญลักษ์ในการสื่อ
ความหมาย 

4.67 0.57 ดีมาก 

3.4 ระบบมีความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดขนาดของ
ตัวอักษร 

4.67 0.57 ดีมาก 

3.5 ระบบมีความสมในการจัดวางองค์ประกอบบนจอภาพ 5.00 0.40 ดีมาก 
ภาพรวมด้านความสะดวกและงา่ยต่อการใช้งานระบบ 4.67 0.49 ดีมาก 

4.ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 
4.1 ระบบมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.67 0.57 ดีมาก 
4.2 ระบบมีการตรวจสอบการชำระเงิน 5.00 0.00 ดีมาก 
4.3 ระบบการจองสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 4.67 0.45 ดีมาก 

ภาพรวมด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.78 0.44 ดีมาก 
5.ด้านการรักษาความปลอดภัย 
5.1 ระบบมีการตรวจสอบสิทธ์ิในการเข้าถึง 5.00 0.41 ดีมาก 
5.2 ระบบมีการตรวจสอบการชำระเงิน 4.67 0.58 ดีมาก 
5.3 ระบบมีการควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมด้านการรักษาความปลอดภัย 4.78 0.44 ดีมาก 
ภาพรวมทุกด้าน 4.61 0.59 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีมี
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.61 , S.D = 0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรวดเร็วใน
การทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
( �̅� = 4.67 ,  S.D = 0.49 ) ด้านความถูกต้องของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ( �̅� = 4.58 , S.D = 0.67 ) ด้าน
ความเหมาะสมของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.78 ) ตามลำดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ทำให้ได้เว็บแอปพลิเคชันระบบการ 
จองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีที่มีความสามารถ ดังนี้ ส่วนของผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบ ดูรายละเอียด
ของผู้ใช้ ดูข้อมูลการจอง ข้อมูลการยืนยันการชำระเงินของผู้ใช้ในระบบได้ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูตารางการเดินรถ
สามารถจองที่น่ัง และยกเลิกการจองได้ สามารถยืนยันการชำระเงินได้ 
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2. คุณภาพของเว็บแอปพลิเคช่ันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ที่ได้รับการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 
3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.61 , S.D = 0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.67 ,  S.D = 0.49 ) ด้านความถูกต้องของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ( �̅� = 
4.58 , S.D = 0.67 ) ด้านความเหมาะสมของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.78 ) ตามลำดับ   

  
อภิปรายผล 

1. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ทำให้ได้เว็บแอปพลิเคชันระบบการ
จองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรีที่มีความสามารถ ดังนี้ ส่วนของผู้ดูแลระบบผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการระบบ ดู
รายละเอียดของผู้ใช้ ดูข้อมูลการจอง ข้อมูลการยืนยันการชำระเงินของผู้ใช้ในระบบได้ ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป สามารถดู
ตารางการเดินรถสามารถจองที่นั่ง และยกเลิกการจองได้ สามารถยืนยันการชำระเงินได้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการ
สำรวจความต้องการของผู้ใช้ที่มีต่อระบบก่อนการพัฒนาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ และผู้วิจัยได้ออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์โดยอาศัยหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ,์ (2555) จึงทำให้ได้ระบบท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ 

2. คุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันระบบการจองตั๋วรถตู้สายจอมบึง-ราชบุรี ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน พบว่า คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.61 , S.D = 0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.78 , S.D = 0.44 ) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( �̅� = 4.67 ,  S.D = 0.49 ) ด้านความถูกต้องของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ( �̅� = 
4.58 , S.D = 0.67 ) ด้านความเหมาะสมของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( �̅� = 4.33 , S.D = 0.78 ) ตามลำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี จุลแก้ว และ ฮัฟซี เงาะ, (2563) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง ระบบการจองตั๋วรถตู้โดยสาร 
กรณีศึกษาบริษัท ศรีรุ่งโรจน์ขนส่ง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการจองตั๋วรถตู้โดยสาร กรณีศึกษาบริษัท ศรี
รุ่งโรจน์ ขนส่ง จำกัด และประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น ผลงานวิจัยพบว่า ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้
ผู้ใช้งานที่สามารถจองรถตู้โดยสารผ่านเว็บได้สะดวก และผู้ใช้ในส่วนเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลของระบบได้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัดเวลา ช่วยลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครัง้ รวมทั้งการออกรายงานต่าง 
ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยผู้ใช้ทั่วไป พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.19 จากผลการประเมิน
สรุปได้ว่า ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบควรมีการแจ้งผลยืนยันการจองคิวแบบอัตโนมัติผ่านไลน์แอปพลิเคชัน 
2. ควรพัฒนาระบบในรูปแบบของแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
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