บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการทางานของระบบ
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การทางานของระบบบริ หารงานศูนย์บารุ งรักษารถยนต์แบ่งการทางานออกเป็ น 5 ส่ วน ส่ วนที่
หนึ่ ง คื อส่ วนของผูใ้ ช้ระบบ ในส่ วนของผูใ้ ช้ระบบมี ค วามสามารถคื อ ท าการจองเวลาเพื่อเข้าใช้
บริ การ ส่ วนที่สอง ผูด้ ู แลระบบ ในส่ วนของผูด้ ู แลระบบมีความสามารถคือ จะเป็ นคนจัดการ ซึ่ งจะ
สามารถเพิ่ม แก้ไข และเก็บข้อมูลพื้นฐาน ออกรายงานการเข้ารับบริ การ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง
ตรวจเช็คสภาพยาง เป็ นต้น ส่ วนที่สาม พนักงานฝ่ ายช่าง รับข้อมูลการแจ้งซ่ อม และปิ ดงานซ่ อม เมื่อ
ทาการซ่ อมเสร็ จ ส่ วนที่สี่ พนักงานสต็อกอะไหล่ ทาหน้าที่สั่งซื้ ออะไหล่ รับอะไหล่ และเบิกอะไหล่
ส่ วนที่หา้ พนักงานรับรถ ในส่ วนของพนักงานรับรถ ทาหน้าที่ รับรถลูกค้า แจ้งซ่ อม แจ้งเวลาในการ
ใช้บริ การ เช่น รับรถยนต์ของลูกค้าตอน 8 นาฬิกา ใช้เวลาในการทา 2 ชัว่ โมง ลูกค้าจะได้รับรถยนต์
ประมาณ 10 นาฬิกา เป็ นต้น เป็ นต้น ซึ่ งการทางานทั้ง 5 ส่ วนนี้ จะต้องส่ งข้อมูลไว้ในระบบงานและ
ส่ งไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้ผดู ้ ูระบบและผูใ้ ช้ไว้เรี ยกใช้งาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 PHP ย่อมาจากคาว่า ( Personal Home Page Tool )
เป็ นการเขี ย นค าสั่ ง หรื อ โค้ด โปรแกรมบนฝั่ ง เซิ ร์ ฟ เวอร์ คื อ มี ก ารท างานที่ ฝั่ ง ของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งรู ปแบบในการเขี ยนคาสั่งการทางานนั้นจะมี ลกั ษณะคล้ายกับภาษา Perl
หรื อภาษา C และสามารถที่จะใช้ ร่ วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการสร้างเว็บจะใช้
สคริ ปต์ ( Script ) อยู่ 2 แบบคือ
- Server –Side Script เป็ นภาษาที่ทางานบนเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ เช่น CGI, ASP เป็ นต้น
- Client –Side Script เป็ นภาษาที่ทางานบนเครื่ องผูใ้ ช้ เช่น JavaScript เป็ นต้น
2.1.1โครงสร้างของภาษา PHP
ภาษา PHP มีลกั ษณะเป็ น embedded script หมายความว่าสามารถเขียนคาสั่ง PHP ไว้ในเว็บ
เพจร่ วมกับคาสั่ง (Tag) ของ HTML ได้ และสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น .php .php3 หรื อ .php4 ซึ่ ง
ไวยากรณ์ที่ใช้ใน PHP เป็ นการนารู ปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกันได้แก่ C Perl และ Java เป็ นต้น
ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้ที่มีพ้นื ฐานของภาษาเหล่านี้อยูแ่ ล้วสามารถศึกษา และใช้งานภาษานี้ได้ไม่ยาก
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2.1.2 คุณสมบัติของภาษา PHP
1. เป็ นภาษาที่มีลกั ษณะเป็ นแบบ Open Source ผูใ้ ช้สามารถ Download และนา
Source Code ของ PHP ไปใช้ได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2. เป็ นสคริ ปต์แบบ Server Side Script ทางานบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ไม่ส่งผลกับการ
ทางานของเครื่ อง Client โดย PHP จะอ่านโค้ด และทางานที่เซิ ร์ฟเวอร์
3. PHP สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการที่ต่างชนิ ดกัน เช่ น Unix Windows
Mac OS และ Risc OS เป็ นต้น อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. PHP สามารถทางานได้ในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ หลายชนิ ด เช่ น Personal Web Server
(PWS) Apache OmniHttpd และ Internet Information Service (IIS) เป็ นต้น
5. ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
6. PHP มีความสามารถในการทางานร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุ นการทางานของ PHP เช่ น Oracle MySQL
FilePro FrontBase mSQL และ MS SQL เป็ นต้น
7. PHP อนุ ญาตให้ผูใ้ ช้สร้ างเว็บไซต์ซ่ ึ งทางานผ่านโปรโตคอลชนิ ดต่างๆ ได้ เช่ น
LDAP IMAP SNMP POP3 และ HTTP เป็ นต้น
8. โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรู ปแบบของ XML ได้
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2.1.3 การใช้งานฟอร์ มกับ PHP

ภาพที่ 2.2 แสดงการทางานของฟอร์ม
ที่มา: http://kuk14331.blogspot.com/2013/01/5.html [15 มกราคม พ.ศ. 2556]
วิธีการใช้งานของฟอร์ม
1. จุดที่ 1 คือ จุดเริ่ มต้น เมื่อผูใ้ ช้กรอกแบบฟอร์ มบนเว็บเพจ และคลิกปุ่ มส่ งข้อมูล
มาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์
2. จุดที่ 2 คื อการส่ ง ข้อมูล จากจุดที่ 1 คือข้อมูลจากฟอร์ มจะถู กประมวลผลที่
ไฟล์ PHP, ASP หรื อไฟล์ CGI อื่น ๆ บนเว็บเซิร์ฟเวอร์
3. จุดที่ 3 เมื่อประมวลผลเสร็ จแล้ว ผลลัพธ์ จะถู กส่ ง กลับไปให้ผูใ้ ช้ในรู ปแบบ
เอกสาร HTML เพื่อให้เว็บเบราเซอร์แสดงผล
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2.2 โปรแกรม AppServ
AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายอย่างมารวมกันโดยมี
โปรแกรมต่าง ๆ คือ
Apache ทาหน้าที่เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และจัดเก็บ Homepage และส่ ง Homepage ไปยัง Browser
ที่มีการเรี ยกเข้า ยัง Web server ที่เก็บ HomePage นั้นอยู่ ซึ่ งปั จจุบนั จัดได้วา่ เป็ น web server ที่มีความ
น่าเชื่ อถือมาก เนื่ องจากเป็ นที่นิยมใช้กนั ทัว่ โลก อีกทั้งอาปาเช่ยงั เป็ นซอฟต์แวร์ แบบโอเพ่นซอร์ ส ที่
เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาส่ วนต่าง ๆ ของอาปาเช่ได้ ซึ่ งทาให้เกิดเป็ นโมดูลที่เกิ ด
ประโยชน์มากมาย เช่น mod_perl mod_python หรื อ mod_php และทางานร่ วมกับภาษาอื่นได้ แทนที่
จะเป็ นเพียงเซิ ร์ฟเวอร์ ที่ให้บริ การเพียงแค่ HTML อย่างเดียว
PHP ทาหน้าที่เป็ นตัวแปลภาษา PHP ซึ่งได้อธิบายไว้ที่ขอ้ 2.1
MySQL ทาหน้าที่เป็ นดาต้าเบสเซิ ร์ฟเวอร์ มีหน้าที่เก็บข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ เป็ นเครื่ องมื อ
สาหรั บเก็บข้อมูล ที่ตอ้ งใช้ร่วมกับเครื่ องมื อหรื อโปรแกรมอื่น เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรั บ
ความต้องการของผูใ้ ช้
PHP MyAdmin ทาหน้าที่เป็ นโปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูลของ MySQL
จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software เพื่อทาให้การติดตั้ง โปรแกรมต่าง ๆ
ที่ได้กล่าวมาง่ายขึ้นเพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยงุ่ ยากและใช้เวลานาน
ที่มา: http://purinutzaba.blogspot.com/2014/02/appserv.html [15 มกราคม พ.ศ. 2556]
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เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อการดาเนิ นโครงงานใน
ด้านการให้บริ การและรู ปภาพที่สามารถใช้ขอ้ มูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ น
โครงงานโดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.3 http://www.thainextstep.com/php/appserv_setup.php
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ การสอนติดตั้งโปรแกรม AppServ เพื่อที่จะจาลองคอมพิวเตอร์
ให้เป็ น Web Server ในการเขียนโปรแกรม PHP
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ภาพที่ 2.4 http://www.caronline.net/dwqa-questions/
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายรถยนต์ในระบบออนไลน์ ซึ่ งเว็บไซต์น้ ี จะอธิ บายเกี่ยวกับ
การเลือกซื้ อรถยนต์ การให้บริ การ และยังมีข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ รุ่ นและยีห่ อ้ ต่าง ๆ
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ภาพที่ 2.5 http://www.thaicarproducts.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับการดู แลรักษารถยนต์ สาระน่ ารู ้ เรื่ องรถยนต์ การตรวจสอบสภาพ
เครื่ องยนต์ และมีหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนเวลาเกิดเหตุ
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ภาพที่ 2.6 http://www.siwalee.com/
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ ยวข้องกับอู่ซ่อมรถยนต์ ซึ่ งเว็บไซต์น้ ี จะคอยเพิ่มข้อมูลการให้บริ การรถยนต์
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การ โดยมีการนาเสนอผลงานของการทางาน มีข่าวสารเกี่ ยวกับอู่ซ่อมรถยนต์ และ
นาเสนอความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริ การ
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ภาพที่ 2.7 https://www.axa.co.th/th/garage-locator
เป็ นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับอู่ซ่อมรถยนต์ ซึ่ งเว็บไซต์น้ ี ลูกค้าสามารถเลือกได้วา่ จะต้องการซ่ อม
รถยนต์แบบไหน แล้วยังสามารถตรวจสอบราคาเปรี ยบเทียบได้ ก่อนการนารถยนต์มาซ่ อม พร้อมทั้ง
ยังมีบริ การอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การแนะนาร้านซ่อมกระจก การแนะนาร้านประดับยนต์ เป็ นต้น
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โครงงานของระบบบริ หารงานศูนย์บารุ งรักษารถยนต์มีการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินโครงงาน โดยศึกษาจากงานวิจยั ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารจัดการการจัดเก็บค่าไฟฟ้า
กฤษณรักษ์ เดชมนตรี นิศาชล รัตนวงศ์ และ ภาวิณี มีหนองใหญ่ (2555) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาคือ SQL Server 2005 เป็ นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล Microsoft Visual Studio 2005 สาหรับพัฒนาโปรแกรม และ Windows XP Professional
เป็ นระบบปฏิบตั ิการ ซึ่งระบบบริ หารจัดการการจัดเก็บค่าไฟฟ้า ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการจ่ายบิลย้อนหลังได้
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ภาพที่ 2.9 ระบบบริ หารจัดการอู่ซ่อมรถสามมิตรทวีทรัพย์
มินตรา ค าคู ณเมือง (2553) สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ คณะการบัญชี และการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ Microsoft SQL Server 2005 เป็ นระบบ
จัดการฐานข้อมูล Microsoft Visual Studio .Net 2008 เป็ นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ และ
โปรแกรม Crystal Reports 11 สาหรับออกรายงาน ระบบบริ หารจัดการอู่ซ่อมรถสามมิตรทวีทรัพย์
สามารถดูขอ้ มูลสิ นค้า ข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริ การ และการสั่งซื้ อสิ นค้า
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ภาพที่ 2.10 ระบบจัดการร้านทาผมออนไลน์ กรณี ศึกษา ร้านทาผมแชมพูทองหล่อ
ภัทรชัย พิพฒั น์ชินานนท์ และ ศตพร จันทร์ เวช (2556) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาคือ Microsoft SQL Server 2005 เป็ นระบบ
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Dreamweaver CS6 ใช้สาหรับออกแบบเว็บไซต์ และ ภาษา PHP ใช้ใน
การเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ระบบจัดการร้านทาผมออนไลน์ กรณี ศึกษา ร้ านทาผมแชมพูทอง
หล่อ ลูกค้าสามารถจองคิวช่างทาผมได้
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารจัดการหอพัก กรณี ศึกษาหอพักออมสิ น
วรรณฤดี ชู สุ วรรณ (2558) สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิ ตย์ เครื่ องมือที่ใช้พฒั นาคือ Microsoft SQL Server 2005 เป็ นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล โปรแกรม Crystal Reports 2005 ใช้สาหรับการแสดงรายงานของระบบ ซึ่ งระบบบริ หาร
จัดการหอพัก กรณี ศึกษาหอพักออมสิ น ใช้สาหรับการจองหอพัก ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบห้องพัก
และสามารถเลือกจ่ายค่ามัดจาล่วงหน้าก่อนได้
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ภาพที่ 2.12 ระบบร้านอาหารออนไลน์
วสั น ต์ ฤกษ์อ งค์ (2556) สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าธนบุ รี เครื่ องมือที่ ใ ช้พ ฒ
ั นาคื อ Microsoft SQL Server
2005 เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรม Crystal Reports 2005 สาหรับการแสดงรายงานของ
ระบบ ซึ่งใช้สาหรับสั่งซื้ ออาหาร ทางร้านอาหารออนไลน์และลูกค้าสามารถเข้าสู่ ระบบได้ทนั ที

