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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาในการให้บริการและความ
ต้องการแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพ
รถ เพื่อยกระดับการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ วย แบบสอบถาม และแบบประเมินประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถาน
ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนในประเทศไทย จำนวน 30 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสอบถาม ข้อมูลถูกนำมาสรุปเพื่อนำไปสนทนากลุ่มร่วมกับ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท ี ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญ จากนั ้ น นำผลสรุ ป ที ่ ไ ด้ ไ ปพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพ
แอพพลิเคชั่นธุรกิจตรวจสภาพรถ โดยพัฒนาแอปพลิเคชันตามหลักการออกแบบและการ
พัฒนาระบบวงจร 7 ขั้นตอน ประกอบด้วยการวิเคราะห์กิจการ การระบุปัจจัยของความสำเร็จ
การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการ
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บำรุงรักษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 0.29 และความต้องการของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.642) ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ เพื่อยกระดับ
การให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45
คำสำคัญ: พัฒนา, แอปพลิเคชัน, ธุรกิจตรวจสภาพรถ

Abstract
This research aimed: 1) to study service problems and application
demand for service of vehicle inspection private center and clients of the center,
and 2) to develop and quantify efficiencies of the vehicle inspection business
application for enhancing the service of vehicle inspection private center. This is
the quantitative research. The research tools used included questionnaire and
efficiency evaluation form. Population and sampling group in this research were
enterprises and clients of vehicle inspection private center in Thailand with the
total number of 30 people, using purposive sampling method. We collected data
from questionnaire and then the collected data were concluded to discuss in
focus group including experts. After that, the conclusion from the focus group
discussion was used to develop and quantify the efficiency of the vehicle
inspection business application. The system used to apply was System
Development Life Cycle (SDLC) with 7 steps comprising Enterprise Analysis,
Critical Success Factors (CSFs), System Analysis, System Design, System
Development, System Testing, and Maintenance. The research results found that:
1) the problems of enterprises and clients of vehicle inspection private center
were overall at high level with the average of 4.02 and standard deviation of
0.29, and the demand of enterprises and clients of vehicle inspection private
center were overall at highest level with the average of 4.55 and standard
deviation of 0.64; 2) the result of development and efficiency quantification of
the vehicle inspection business application for enhancing the service of vehicle
inspection private center was overall at high level with the average of 4.62 and
standard deviation of 0.45.
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บทนำ
จากสถิติการจดทะเบีย นรถใหม่ทั่วประเทศในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2561 (เดือน
มกราคม – มิถุนายน 2561) จำนวนรถใหม่ที่มีการนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
และสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,614,576 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี
2560 ร้อยละ 1.9 โดยรถจักรยานยนต์ยังมีสถิติการจดทะเบียนใหม่สูงสุด มีจำนวนทั้งสิ้ น
1,008,486 คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุค คลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มีสถิติการจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 373,063 คัน ส่วนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) มีสถิติการจดทะเบียน
ใหม่จำนวน 141,271 คัน ในขณะที่การจดทะเบียนรถเพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะ รถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,094 คัน
รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,911 คัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามนโยบายสนับสนุนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะถูก
กฎหมาย ส่วนสถิติการจดทะเบียนรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,755 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยละ 9.2
รถโดยสารตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน
6,186 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยละ 15 (กรมการขนส่งทางบก, 2560) การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณรถส่งผลต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่
กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร และมี
ปริมาณรถยนต์จำนวนมาก มีการจราจรติดขัด สงผลให้ความเข้มข้นของปริมาณสารมลพิษ
เพิ่มขึ้น ทำใหคุณภาพของอากาศลดลง โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทาง
อากาศและเสียง และปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ปัจจุบันมีสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อ
ให้บริการรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถ
ตู้ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป และรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ตรวจกับสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศรวม
ทั้งสิ้น 2,445 แห่ง แบ่งเป็น สถานตรวจสภาพรถยนต์น้ำหนั กไม่เกิน 2,200 กิโ ลกรัม และ
รถจักรยานยนต์ จำนวน 2,034 แห่ง เฉพาะรถจักรยานยนต์จำนวน 268 แห่ง และสถานตรวจ
สภาพรถทุกประเภท ทุกขนาดน้ำหนัก จำนวน 143 แห่ง (กรมขนส่งทางบก. 2560)โดยสถาน
ตรวจสภาพรถทุกแห่งต้องรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ซึ่งเป็น
การยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ การทำงาน
ของสถานตรวจสภาพรถ ภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่ง
จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถทุกแห่งสามารถดำเนินการได้อย่างมี
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คุณภาพมาตรฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายการ
ตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องการให้รถมีสภาพและส่วนควบสมบูรณ์แข็งแรง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยั งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อป้องกัน
และลดอุบ ัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวด เพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการของ
สถานตรวจสภาพรถและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจรับรองสภาพรถให้กับผู้รับบริการ
ปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจตรวจสภาพรถค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากการตรวจสภาพ
รถยนต์ได้เข้าไปเป็นธุรกิจเสริมรายได้ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์หรือศูนย์รถยนต์ รวมทั้งยังมีการผนวก
เอาบริการต่าง ๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันคือ ประกันภัยบุคคลที่ 3 ประกันภัยรถยนต์ บริการงาน
ทะเบียนรถทุกประเภท เช่น การโอนย้าย ต่อภาษี เปลี่ยนสี -เครื่อง เป็นต้นจึงทำให้ธุรกิจสถาน
ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนได้รับความสนใจและมีผู้เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจาก
ธุ ร กิ จ ตรวจสภาพรถต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของทางกรมการขนส่ ง ทางบก สถาน
ประกอบการทุกแห่งต้องดำเนินกิจกรรมที่เหมือนกัน แต่ผู้ประกอบการต้องรักษามาตรฐานการ
ให้บริการตรวจสอบให้ได้ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ฉะนั้นสถานประกอบการตรวจสภาพรถ
จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้หน่วยงานมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันในธุรกิจเดียวกันเนื่องจาก
สังคมโลกในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การทำธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้
ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างคือเรื่องของเทคโนโลยี การทำธุรกิจในยุคนี้
หรือในอนาคต คงปฏิเสธเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้ ที่ต้องอาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้นเพื่อใช้ในการทำงาน การบริการ การติดต่อสื่อสารใน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การโฆษณาสินค้า การส่งเสริมการกระจายสินค้าการหาข้อมูล การ
พัฒนาสินค้า และประโยชน์อีกมากมายที่จะทำให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการทำงาน
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอันจะนำไปสู่การลดต้นทุนและมีกำไรมากขึ้น โดยสังเกตจากการส่ง
ข้อมูล ติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินธุรกิจส่วนมากจะนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
มากขึ้นส่งผลต่อผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างรวดเร็ว (อิทธิวัฒน์ รัตนพองบู่, 2555)
แอปพลิเคชันเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน
เพื่อการศึกษา การสื่อสาร การบันเทิง และอื่น ๆ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แอปพลิเคชันเป็นที่
ต้องการอย่างแพร่หลาย เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นใน
รูป แบบของสมาร์ ทโฟน หรือพีซี ซึ่งปัจ จุบัน หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนได้ พั ฒ นาการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบแอปพลิเคชันในงานต่าง ๆ มากมาย เช่น การจองที่พัก การขาย
สินค้า และการติดตามสถานะพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น (คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์ และคณะ, 2560)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถขึ้นมาเพื่อ
ช่วยเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักและสามารถ
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เข้าถึงการบริการได้ง่ายยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า และผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางด้านการค้า และยกระดับการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนให้มีการ
บริการเป็นที่น่าเชื่อถือ และมีการให้บริการที่เหนือกว่าสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนคู่แข่ง อื่น
ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการให้บริการและความต้องการแอปพลิเคชันในการให้บริ การ
สถานตรวจสภาพรถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
2. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ เพื่อยกระดับการ
ให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ (ระวีวรรณชินะตระกูล, 2535)
ซึง่ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรคือ ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน ในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 15 แห่ง และผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน ใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 15 แห่ง
1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 30 คน จำแนกเป็นผู้ประกอบการจำนวน 15
แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 15 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549)
ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน ภาคเหนือ จำนวน3 คน ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 คน
ภาคตะวันตก จำนวน 3 คน และภาคใต้ จำนวน 3 คน และผู้รับบริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารับบริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนที่ผู้วิจัยได้ไปเก็บข้อมูลกับผู้ประกอบการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 15 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 15 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ เพื่อยกระดับการให้บริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถาม
2.2 แอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ
2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพ
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3. ในการศึ ก ษาปั ญ หาในการให้ บ ริ ก ารและความต้ อ งการแอปพลิ เ คชั น ในการ
ให้บริการสถานตรวจสภาพรถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานผู้ประกอบการและผู้รับบริการที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาในการให้บริการและ
ความต้องการแอปพลิเ คชัน ในการให้บ ริก ารสถานตรวจสภาพรถของผู้ประกอบการและ
ผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
3.2 ผู้วิจัยทำเรื่องขอหนังสือราชการในการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การสอบถามจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
3.3 ประสานงานกับผู้ประกอบการและผู้รับบริการโดยดำเนินการส่งหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนัดวัน และเวลา
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการตอบแบบสอบถาม
3.5 นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัญหาในการให้บริการและความต้องการแอป
พลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน มาวิเคราะห์และสรุปเพื่อเป็นแนวทางใน
การนำไปสนทนากลุ่ม ต่อไป
3.6 ดำเนินการสนทนากลุ่ม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันอย่างเป็นระบบกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.6.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนัดวัน เวลา และ
สถานที่ ในการสนทนากลุ่ม โดยส่งหนังสือเชิญและกำหนดการ
3.6.2 ดำเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์และ
สรุปผลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.6.3 ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมาจดบันทึก และนำมา
สรุปในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ธุรกิจตรวจสภาพรถ ผู้วิจัย ได้ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการ
พัฒนาด้วยวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอน
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547) ซึ่งมีการดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์กิจการ (Enterprise Analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไปของการให้บริการของสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนและจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ
4.2 ขั ้ น ตอนการระบุ ป ั จ จั ย ของความสำเร็ จ (Critical Success Factors : CSFs)เป็ น
การศึกษาเป้าหมายในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
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ความต้องการบริการในแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ ที่สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น
ตอบสนองความต้องการลูกค้า และผู้ประกอบการ ยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
4.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน (SystemAnalysis) เป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการบริ ก ารของสถานตรวจสภาพรถยนต์ เ อกชนโดยพยายามแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ มาเพื่อยกระดับการให้บริการสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชน
4.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (System Design) เป็นการนำเอาปัญหา และความ
ต้องการบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน มาประยุกต์ในการออกแบบแอปพลิเ คชัน
ประกอบไปด้วย
4.4.1 การออกแบบเชิ ง ตรรกะ ( Logical Design) เป็ น การกำหนด
ส่วนประกอบของระบบและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละส่วนประกอบในรูปของการนำเข้ า
(Input) และผลที่ได้รับ (Output) หน้าที่การประมวลผลที่ต้องการ (Processing Function)
รวมไปถึงการออกแบบด้านความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือที่ใช้คือ Data
Flow Diagrams (DFDs)
4.4.2 การออกแบบเชิ ง กายภาพ (Physical Design) เป็ น การออกแบบ
ทางด้านเทคนิคของแอปพลิเคชันในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
4.4.2.1 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface : GUI)
4.4.2.2 ส่วนโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design)
4.4.2.3 ส่วนกระบวนการทำงาน (Process Design)
4.4.2.4 ส่วนระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design)
4.5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Development) เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการ
สร้างชุดคำสั่ง หรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสร้างระบบงาน ให้สามารถทำงาน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาระบบ
4.6 ขั้น ตอนการทดสอบ (System Testing) เป็นขั้นตอนการทดสอบแอปพลิเ คชั น
ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงและการติดตั้ง แอปพลิเคชันเพื่อใช้งานจริง กับผู้ประกอบการ และ
ผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน หลังจากที่ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อ
เป็น การทดสอบความสมบูร ณ์ของแอปพลิเคชัน รวมทั้ งความถูกต้องของแอปพลิเคชันที่
พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.6.1 การทดสอบทีละโมดูล (Unit Testing)
4.6.2 การทดสอบรวม (System Testing)
จากนั้น ทำการปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันจนมั่นใจว่าแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพ
รถ สามารถใช้งานได้จริง หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งาน
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4.7ขั้นตอนการบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ทำงานของระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบแล้วในขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปัญหา
จากโปรแกรม (Bug) หรือการใช้งานในสถานการณ์จริงซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการของ
ผู้ใช้งานที่ต้องการ

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบเชิงเทคนิค
ในการออกแบบระบบเชิ ง เทคนิ ค มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส ามารถตอบโจทย์ ธ ุ ร กิ จ มี
เสถียรภาพ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับลูกค้าและประชาชนเข้าใช้
งานพร้อมกันได้จำนวนมาก ระบบจะประกอบด้วยสองส่วนคือ
1. ส่ ว นที ่ ต ิ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน (Front – end) ได้ อ อกแบบโดยใช้ Technology
ประกอบด้วย
1.1 Mobile Apllication พัฒนาด้วยภาษา Dart และ Flutter
1.2 Web Application พัฒนาด้วย React.JS และ Next.JS
2. ส่วนที่ทำงานเบื้องหลัง (Back – end) ประกอบด้วย
2.1 ฐานข้ อ มู ล และการรั ก ษาความปลอดภั ย พั ฒ นาด้ ว ย Firebase
Technology
2.2 Application Programming พัฒนาด้วย GO language
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ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมเชิงฟังก์ชัน
จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้ออกแบบระบบหน้าบ้าน เป็น Mobile Application และ Web
Application ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาตรอ. การเข้าดูข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจอง
คิว เพื่อตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ และการติดต่อสื่อสารกับทางร้านในเรื่องต่าง ๆ การ
ออกแบบนี้จะช่วยให้ตรอ.สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ในขอบเขตทั่วประเทศ และ
ได้รับบริการที่ครบวงจร มีคุณภาชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากระบบทำให้ค้นหาตรอ.ที่อยู่ใกล้เคียงหรือ
จุดที่ต้องการ สามารถรับ ข้ อมูล ข่ าวสาร/สาระความรู้ เ กี ่ย วกั บ สถานตรวจสภาพรถ การ
ประกันภัย สามารถเลือกดูบริการและสินค้าที่มี ตรอ. สามารถจองวันเวลาการตรวจสภาพรถ
ทางออนไลน์โดยไม่ต้องนำรถไปก่อน และสามารถติดต่อร้าน สอบถาม เสนอแนะ ร้องเรียน
โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอยู่เท่านั้น
5. ในการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตรวจสภาพรถยนต์เอกชนผู้วิจัยได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 ดำเนินการติดต่อประสานงานผู้ประกอบการและผู้รับบริการที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เพื่อขอความร่วมมือการประเมินประสิทธิภาพ
5.2 ผู้วิจัยทำเรื่องขอหนังสือราชการในการขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพ จากสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5.3 ประสานงานกับผู้ประกอบการและผู้รับบริการโดยดำเนินการส่ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ ในการแบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อนัดวัน เวลาและสถานที่
5.4 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเพื่อนำเสนอแอปพลิเคชันกับ
กลุ่มตัวอย่าง และประเมินประสิทธิภาพ
5.4.1 ผู้วิจัยแนะนำตัวเองพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การหาประสิทธิภาพและการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
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5.4.2 ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างดาวโหลดแอปพลิเคชันไว้ใน
โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งอธิบายการใช้งานพร้อมทั้งแจกคู่มือแจกแบบประเมินประสิทธิภาพ
และชี้แจงรายละเอียดในแบบประเมินให้กับกลุ่มตัวอย่าง
5.4.3 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทดสอบการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น บน
โทรศัพท์มือถือ แล้วดำเนินการประเมิน ประสิทธิภาพใน 4 ด้าน ประกอบไปด้ว ย 1) ด้าน
ความสามารถของโปรแกรม 2) ด้านความถูกต้องและการทำงานของโปแกรม 3) ด้านความ
สะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน 4) ด้านความปลอดภัยของระบบ และเก็บแบบประเมิน
5.5 นำข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพมาวิเคราะห์เพื่อหา
ค่าทางสถิติต่อไป

ผลการวิจัย
1. ผลการศึ ก ษาปั ญ หาในการให้ บ ริ ก าร และความต้ อ งการแอปพลิ เ คชั น ในการ
ให้บริการสถานตรวจสภาพรถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 ผลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 ปัญหาในการให้บริการของผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน จากแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาในการให้บริการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
รายการ
1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร
2. การแสดงอัตราค่าบริการต่าง ๆ
3. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ /การ
ประกันภัย/พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
4. การแจ้งเตือนข้อมูล เช่น การหมดอายุภาษีรถประจาปีการ
ตรวจสภาพรถ เป็นต้น
5. การประเมินความพึงพอใจ การเสนอแนะ และการ
ร้องเรียนในการให้บริการ
6. ช่องทางในการชาระค่าบริการ เช่น พร้อมเพย์
(Prompt Pay), QR-CODE เป็นต้น
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.35
4.75

S.D.
0.54
0.45

ระดับความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด

3.40

0.51

ปานกลาง

4.53

0.57

มากที่สุด

2.48

0.63

น้อย

3.46
3.83

0.55
0.54

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นด้านปัญหาในการบริการสถาน
ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนโดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
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ค่าเท่ากับ 0.54 โดยเรียงลำดับปัญหาในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ การแสดงอัตราค่าบริการต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
เท่ากับ 0.45 การแจ้งเตือนข้อมูล เช่นการหมดอายุภาษีรถประจำปี การตรวจสภาพรถ เป็นต้น
มี ค ่ า เฉลี ่ ย เท่ า กั บ 4.53 ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานมี ค่ า เท่ า กั บ 0.57 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.54 ช่องทางในการชำระค่าบริการ เช่น พร้อมเพย์ (Promt pay), QR Code เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.55 การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การตรวจสภาพรถยนต์ การประกันภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.51 และการประเมินความพึงพอใจ การ
เสนอแนะ และการร้องเรียนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 0.63 ตามลำดับ
1.1.2 ความต้องการแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพ
รถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
ตารางที่ 2 ผลความต้องการแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถของ
ผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
รายการ
1. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร
2. การแสดงอัตราค่าบริการต่าง ๆ
3. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสภาพรถยนต์ /การ
ประกันภัย/พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
4. การแจ้งเตือนข้อมูล เช่น การหมดอายุภาษีรถประจาปีการ
ตรวจสภาพรถ เป็นต้น
5. การประเมินความพึงพอใจ การเสนอแนะ และการ
ร้องเรียนในการให้บริการ
6. ช่องทางในการชาระค่าบริการ เช่น พร้อมเพย์
(Prompt Pay), QR-CODE เป็นต้น
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.75
4.82

S.D.
0.43
0.51

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.53

มาก

4.66

0.42

มากที่สุด

3.48

0.61

ปานกลาง

4.47
4.45

0.53
0.61

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความต้องการแอปพลิเคชัน
ในการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.61 โดยเรียงลำดับความต้องการแอปพลิเคชันในการ
ให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การแสดงอัตราค่าบริการต่าง
ๆ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.82 ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.51 การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
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0.43 การแจ้งเตือนข้อมูล เช่น การหมดอายุภาษีรถประจำปี การตรวจสภาพรถ เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.42 การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การตรวจสภาพรถยนต์ การประกันภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.53 ช่องทางในการชำระค่าบริการ เช่น
พร้อมเพย์ (Promt pay), QR Code เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 0.53 และการประเมิน ความพึงพอใจ การเสนอแนะ และการร้องเรียนในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.61 ตามลำดับ
2. ผลของการพั ฒนาและหาประสิ ทธิ ภาพแอปพลิ เ คชั น ธุ ร กิ จ ตรวจสภาพรถ เพื่ อ
ยกระดับการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน
2.1 ผลของการพั ฒ นาแอปพลิ เคชั น ธุ รกิ จตรวจสภาพรถ โดยผู ้ ว ิ จ ั ย ได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การออกแบบและการพั ฒ นาระบบวงจร การพั ฒ นาระบบ (System
Development Life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอน โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบไว้
บนเป็น Mobile Application และ Web Application ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาตรอ.
การเข้าดูข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจองคิวเพื่อตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ และการ
ติดต่อสื่อสารกับทางร้านในเรื่องต่างๆ การออกแบบนี้จะช่วยให้ตรอ. สามารถให้บริการได้ อย่าง
รวดเร็ว ฉับไว ในขอบเขตทั่วประเทศโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ และสามารถเข้าถึงการบริการได้
ง่ายยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้าและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้าน
การค้า และยกระดับ การให้บ ริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนให้มีการบริการเป็นที่
น่าเชื่อถือ ดังภาพที่ 3-4

ภาพที่ 3 การติดตั้งแอปพลิเคชัน
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ภาพที่ 4 การลงทะเบียนเข้าใช้งานและเมนูหลักของแอปพลิเคชัน
2.2 ผลของการหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชน
ตารางที่ 3 ผลของการหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชน
รายการ
1. ด้านความสามารถของโปรแกรม
2. ด้านความถูกต้องและการทำงานของโปรแกรม
3. ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.64
4.70
4.53
4.61
4.62

S.D.
0.46
0.45
0.48
0.43
0.45

ระดับประสิทธิภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชนในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 โดย
เรียงลำดับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความถูก
ต้องและการทำงานของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 ด้านความสามารถของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.46 ด้านความปลอดภัยของระบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.43 และด้านความ
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สะดวกและความง่ายต่อการใช้ อยู่ในระดับ มากที่ส ุ ด มีค่าเฉลี่ยเท่า กั บ 4.53 ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.48 ตามลำดับ

อภิปรายผล
1. ปัญหาในการให้บริการและความต้องการแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจ
สภาพรถของผู้ประกอบการและผู้รับบริการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนทำให้ผู้วิจัยสามารถ
นำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการตอบสนองความต้องการการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ตรวจสภาพรถได้ตรงจุด ดังงานวิจัยของ นิคม ลนขุนทด และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การสำรวจ
ความต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประเภทผักอินทรีย์ของผู้บริโภค” พบว่า เกษตรกร
ที่ปลูกผักอินทรีต้องการให้มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ (นิคม
ลนขุนทด และคณะ, 2563)
2. ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภ าพแอปพลิเคชันในการให้บริการสถานตรวจ
สภาพรถยนต์เอกชน
2.1ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ การ
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันตามทฤษฎี การพัฒนาระบบ (SDLC) 7 ขั้นตอน ซึ่งสัมพันธ์
กับงานวิจัยของ อัษฎา วรรณกายนต์และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันการท่องเที่ ยว
เศรษฐกิจ ชุมชนและสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์” พบว่า ในส่วนของการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน และสินค้าโอทอปจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยได้
ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน ตามกรอบแนวคิดวงจร การพัฒนาระบบ (SDLC) 7 ขั้นตอน ที่
ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนาไปจนถึงการบำรุงรักษาและ การนำไปใช้งาน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ, 2562)
และงานวิจัยของ นฤทธิ์ จึงสมาน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอปพลิเคชันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดสุรินทร์” พบว่า ได้ศึกษาและพัฒนาจากโค้ดแอปพลิเคชัน Jena API ซึ่งเป็นแอปพลิเค
ชันอินเทอร์เฟสพัฒนาโดยใช้ภาษาจาวา สำหรับเขียนโปรแกรม ติดต่อกับออนโทโลยีเ พื่อ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ร้านอาหาร ที่พัก หรือร้านค้า ให้กับ ผู้ใช้งาน และ Google
map API เป็นเซอร์วิสที่ให้บริการ โดย Google ให้บริการข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่
เส้นทางและข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ โดยสร้างแอปพลิเคชัน 8 แอปพลิเคชัน (ณฤทธิ์ จึงสมาน,
2562)
2.2 ผลการหาประสิทธิภาพแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ประเมินในหัวข้อหลัก ๆ คือ ด้านความสามารถของโปรแกรม ด้านความถูกต้องและการทำงาน
ของโปรแกรม ด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใช้ และด้านความปลอดภัยของระบบ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง มีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของ สมเกียรติ ช่อเหมือน, และ
คณะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา
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จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ” พบว่ า ได้ น ำแบบจำลอง rational unified process ด้ า นวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) เก็บรวบรวมความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 2) เก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี 3) ออกแบบและ
พัฒนาส่วนโต้ตอบผู้ใช้ เช่น การนำเสนอข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว 4) ออกแบบและพัฒนาคลาส
ฟังก์ชั่นในการทำงานประกอบไปด้วย การจัดเก็บข้อมูลสถานที่ การเลือกรายการสถานที่
ท่องเที่ยว การหาเส้นทาง การหาระยะทาง การใช้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ การจัดลำดับ
สถานที่ท่องเที่ยวตามทฤษฎีกราฟ 5) พัฒนาส่วนจัดการแผนที่และการแสดงผลการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว 6) ทดสอบฟังก์ชันการทำงานและปรับปรุงแก้ไข และ 7) ทดลองใช้งานโดย
นักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 100 คน จากการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบแอปพลิเค
ชันบนอุปกรณ์พกพาสามารถทำงานได้ถูกต้อง และผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี (สมเกียรติ ช่อเหมือน และคณะ, 2557) และการศึกษางานวิจัยของ สุธิรา จันทร์ปุ่ม และ
คณะ ได้วิจัยเรื่อง “เรื่องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ” พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโมบายแอป
พลิเคชันแหล่ง ท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (สุธิรา
จันทร์ปุ่ม และคณะ, 2560)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
แอปพลิเคชันธุร กิจ ตรวจสภาพรถ เพื่อ ยกระดับการให้ บริการสถานตรวจสภาพ
รถยนต์เอกชน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาสามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหา
ให้กับผู้ประกอบการและผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบไว้
บน Mobile Application และ Web Application ผู้ใช้งานสามารถทำการค้นหาตรอ. เข้าไป
ดูข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การจองคิวเพื่อตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ และการติดต่อสื่อสาร
กับทางร้านในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้จะช่วยให้ตรอ. สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว ใน
ขอบเขตพันธมิตรทั่วประเทศโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ และสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการค้า และยกระดับการให้บริการสถานตรวจสภาพรถยนต์
เอกชนให้มีการบริการเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ สถานประกอบการ
สถานตรวจสภาพรถภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปกำหนดเป็นกลยุทธและวางแผนในการ
พัฒนาการให้บริการตรวจสภาพรถเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้รับบริการ
สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชนได้ และสามารถนำแอปพลิเคชันธุรกิจตรวจสภาพรถที่พัฒนาขึ้น
มาไปใช้ในสถานประกอบการตรวจสภาพรถภาคเอกชน เพื่อยกระดับการให้บริการการตรวจ
สภาพรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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