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วัตถุประสงคของการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเชารถ
แท็กซ่ี ของอูแท็กซ่ีเหรียญทอง 99” เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเชารถแท็กซ่ี  
กรณีศึกษาของอูแท็กซ่ีเหรียญทอง 99 

วิธีการศึกษาประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
ออกแบบระบบฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมตามท่ีไดวิเคราะหและออกแบบ โปรแกรมถูกพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวสวิสตา ไมโครซอฟทวิชวลเบสิก และ ไมโครซอฟท 
แอกเซส ถูกใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบจัดการอูแท็กซ่ี 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเชารถแท็กซ่ี  ของอูแท็กซ่ีเหรียญทอง 99 ประกอบดวย 5 สวนคือ 
สวนปรับปรุงขอมูล สวนจัดการ สวนออกรายงาน สวนสํารองขอมูล สวนปรับปรุงขอมูลผูใช
ระบบ 

การประเมินระบบไดใชแบบสอบถามเปนตัววัดผลการใชงานระบบและใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 กลุม คือ  กลุมเจาหนาท่ีจํานวน 2 คน   กลุมผูดูแลระบบจํานวน 1 คน และกลุมผูเชารถ 
จํานวน 5 คน ผลการประเมินจากกลุมเจาหนาท่ีความพอใจอยูในระดับมาก จากผูดูแลระบบความ
พอใจอยูในระดับปานกลาง จากกลุมผูเชารถความพอใจอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study, ” Development of Information System 
for Taxi Rent of  Rhean Thong 99 Taxi Garage” is to study and develop a computer program that 
will handle Taxi rent of Rhean Thong 99 Taxi Garage. 

 Research methodology consisted of the use of an original learning system, the collection 
of data, system analysis and design of the database system. Program is developed on the use of 
the Microsoft Windows Vista operation system, The Microsoft Visual Basic  and the Microsoft 
Access is used as tools in development of garage management system program. 

The development of Information System for Taxi Rent of  Rhean Thong 99 Taxi 
Garagewas structured according to five major parts, which are Improve information , 
Management , Report , Back up and authorization 
 The system was tested by 3 groups of users that compose of  2 office workers ,                 
1 administrator and 5 customers. The result of evaluation from office worker shows that the 
satisfaction level is high, from administrator shows that the satisfaction level is medium and from 
the customer shows that the satisfaction level is high. 


