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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมา และความสําคัญของปั ญหา
ในโลกยุคนี้รถแท็กซี่ได้นิยมแพร่ หลายในการดํารงชีวิตของคนไทย จะเห็นได้ว่าในหมู่แท็กซี่
มากมายก็มี อู่ แท็กซี่ ประจําเป็ นของตนเองแต่ล ะคัน ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงมองเห็ นความสําคัญของอู่
แท็กซี่ คณะผูจ้ ดั ทําจึงเห็นได้วา่ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กบั มนุ ษย์ในการดํารงชีวิต ด้วยความสามารถ และประสิ ทธิภาพของคอมพิวเตอร์น้ ี ทาํ ให้
มนุ ษย์ไม่ สามารถหลี กเหลี่ ยงการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านฐานข้อ มูล ระบบเครื อ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ที่ช่วยสนับสนุนความสําคัญของระบบได้ มีการนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กบั งาน
ในองค์การเกื อ บทุกประเภท ทั้งนี้ เนื่ องจากคุณสมบัติที่ดีในการทํางานของคอมพิวเตอร์ที่ได้กล่ าว
มาแล้วข้างต้น ประกอบกับความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารที่มีการพัฒนา
ระบบ และอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นด้านฮาร์ดแวร์หรื อซอฟต์แวร์
เพือ่ ช่วยให้พฒั นาความสามารถ และนําองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต และการบริ การ
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเหมาะสมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดทางสังคม การนําคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการดําเนินงานเพิม่ จํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว เช่น การใช้บตั รเอทีเอ็มฝากถอนเงินสดจากตูฝ้ ากถอน
เงินอัตโนมัติ การชําระสินค้า และค่าบริ การด้วยบัตรเครดิต และการจองตัว๋ ชมภาพยนตร์ผ่านทางมือ
ถือ หรื ออิ นเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้สารสนเทศกระจายไปยัง
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว ทําให้องค์การต่างๆ ได้นาํ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มาประยุกต์ใช้เพือ่ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้บริ การลูกค้า
และเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ในยุคนี้ซ่ ึงเป็ นยุคของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
ทั้งด้านการสื่อสาร และระบบขนส่งนั้นได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนิ นงานธุรกิจของ
องค์การต่างๆ ตัวอย่าง เช่น ในสมัยก่อนผูบ้ ริ โภคจะซื้ อสิ นค้าที่จาํ เป็ นต่อการบริ โภคเท่านั้น แต่ใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี ความต้อ งการไม่ เพียงแต่เฉพาะสิ นค้า แต่ยงั คํานึ งถึ งการบริ การที่สะดวก และ
รวดเร็วอีกด้วย จะเห็นได้วา่ มีธุรกิจจํานวนมากให้บริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้านหรื อที่ทาํ งาน และบางธุรกิจ
เปิ ดให้ใช้บริ การ 24 ชัว่ โมง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเจริ ญเติบโตของโลกเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมทําให้ระบบสารสนเทศมี ความจําเป็ นเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
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ดังนั้นการที่จะดําเนิ นงานธุ รกิ จใดธุรกิจหนึ่ งให้ประสบความสําเร็ จ องค์การจําเป็ นจะต้อ งมี ระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เหมาะกับยุคของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย
จากทางที่คณะผูจ้ ดั ทําได้ไปทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบระบบการจัดการอู่เช่ารถแท็กซี่ พบว่าตัว
โครงสร้างการทํางานระบบของอู่ เช่ ารถยังไม่ มี การนําเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ มาใช้ การบันทึกข้อ มู ล
รายการต่างๆ ของอู่เช่ารถไม่ว่าจะเป็ นการรับส่ งรถ เป็ นการบันทึกข้อมูลในรู ปแบบระบบของแฟ้ ม
เอกสารกระดาษ ซึ่งยุง่ ยาก และอาจสูญหายได้ ซับซ้อนต่อการค้นหาข้อมูลทําให้ใช้เวลามากเกินความ
จําเป็ น การเปลี่ ยนแปลงข้อ มู ลในการสั่งซื้ อ อะไหล่ รถยนต์ การยกเลิ กออเดอร์ หรื อส่ งคืน การนับ
จํานวนชิ้นส่วนก็ดาํ เนินไปด้วยความยุง่ ยาก และใช้เวลานานเพราะไม่ได้มีการจัดเก็บให้เป็ นระเบียบ
บางครั้งทําให้เอกสารข้อมูลสู ญหาย ทําให้เสี ยเวลากับการต้องไปติดต่อสอบถามกับผูส้ งั่ ออเดอร์อีก
ครั้งเพราะข้อมูลบางอย่างทางร้านมีไม่ครบทําให้เกิดความล่าช้าในสายงาน ปั ญหาดังกล่าวทําให้ทาง
ร้านรับความเสี ยหายอยูบ่ ่อ ยครั้ง นอกจากนี้ ยงั เกิ ดให้มีปัญหาพื้นที่ดา้ นใช้สอยหายไปจากการเก็บ
ข้อ มูล ด้วยแฟ้ มเอกสารมากเกินความจําเป็ น การค้นหาข้อ มูล ที่ลูกค้าต้องการเร่ งด่วนก็เป็ นไปด้วย
ความล่าช้า ซึ่งเป็ นการสร้างทัศนคติในแง่ลบแก่ลูกค้าที่มีให้กบั ทางอู่เช่ารถ ไม่เพียงเท่านั้นการคํานวณ
เงินในแต่ละครั้งยังเกิ ดความผิดพลาดไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ทําให้เป็ นสาเหตุสาํ คัญในการสร้าง
ความไม่พอใจแก่ผเู ้ ช่ารถ และส่งผลเสี ยกระทบต่อชื่อเสี ยงของอู่เช่ารถ ที่สาํ คัญปั ญหาดังกล่าวยังเกิด
ขึ้นกับการจัดเก็บข้อ มู ล รายงาน การรับ และส่ งสิ นค้าตลอดจนรายการอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อ งกัน ทําให้
ซับซ้อ นในการคํา นวณ และยุ่งยากต่อ การค้นหารายการยอดสรุ ปต่างๆ นอกจากนี้ การเก็บข้อ มู ล
แบบเดิมของทางร้านยังมี ความผิดพลาดได้ง่ายๆ จนทําให้เอกสารจัดเก็บมีการชํารุ ดฉี กขาดได้เป็ น
สาเหตุที่ทาํ ให้ขอ้ มูลสูญหายแบบไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ ไม่สะดวกสบายเรี ยกได้ว่าข้อมูลของทางร้านมี
ความปลอดภัยที่ต่าํ ถือเป็ นเรื่ องอันตรายต่อทางร้านเป็ นอย่างมาก หากข้อมูลภายในร้านเกิดรั่วไหลอาจ
เป็ นเหตุให้ร้านเสียเปรี ยบ และประโยชน์ทางการค้า
ด้วยเหตุเหล่านี้ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ เอาผลเสียที่เห็นมาพิจารณาแล้วสร้างเป็ นระบบที่สามารถ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ ตามข้างต้นที่กล่าวมาโดยสร้างเป็ นระบบบริ หารงานระบบอู่เช่ารถนี้ ข้ ึน เพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากระบบรู ปแบบเดิม เป็ นการดึ งความประทับใจให้แก่ผูเ้ ช่ารถ และสร้างความเป็ น
ระบบแก่ทางอู่เช่ารถเนื่องจากมีระบบที่ดี และมีประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงานสู ง หากต้องการที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลรายการสรุ ปต่างๆ ก็สามารถทําได้ จัดการกับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในอู่ได้เป็ น
อย่างดี สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมทั้งบันทึกข้อมูลใหม่ที่ได้รับมาได้ตามต้องการเป็ นอย่างดี
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาระบบบริ หารจัดการอู่แท็กซี่
2. เพือ่ นําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการบริ หารภายในอู่แท็กซี่ให้มีการทํางานเป็ นระบบมากขึ้น
3. ระบบอู่แท็กซี่สามารถทํางานถูกต้องแม่นยํามีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้าของกิจการ และพนักงาน
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบจัดการอู่รถแท็กซี่ มีความสามารถดังนี้
1.1 การจัดการข้อมูลพื้นฐานสามารถ เพิม่ แก้ไข ค้นหาข้อมูลได้
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลผูเ้ ช่ารถแท็กซี่
1.1.3 ข้อมูลบริ ษทั ต่างๆ
1.1.4 ข้อมูลข้อมูลรถยนต์
1.1.5 ข้อมูลรถแท็กซี่
1.1.6 ข้อมูลวัสดุอะไหล่
1.1.7 ข้อมูลประกันภัยรถยนต์
1.2 การกําหนดเข้าถึงสิทธิ์เข้าใช้งาน แบ่งเป็ น 3 ระดับ
1.2.1 เจ้าของร้านสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วน
1.2.2 ผูจ้ ดั การร้านสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนยกเว้นรายงานต่างๆ
1.2.3 ผูใ้ ช้ทวั่ ไปสามารถเข้าถึงได้ทุกส่วนยกเว้นข้อมูลพนักงาน และรายงานต่างๆ
1.3 สัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
1.3.1 ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจัดจําหน่ายวัสดุอะไหล่
1.3.2 ตรวจสอบรายการวัสดุอะไหล่ที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อ
1.3.3 ทํารายการสัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
1.3.4 บันทึกการสัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
1.3.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
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1.4 รับวัสดุอะไหล่
1.4.1 ตรวจสอบรายการสัง่ ซื้อตามใบสัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
1.4.2 ทํารายการรับวัสดุอะไหล่
1.4.3 บันทึกการรับวัสดุอะไหล่
1.4.4 ปรับเพิม่ จํานวนวัสดุอะไหล่คงคลัง
1.5 สัง่ ซื้อรถแท็กซี่
1.5.1 ตรวจสอบข้อมูลตัวแทนจัดจําหน่ายรถแท็กซี่
1.5.2 ตรวจสอบรายการข้อมูลรถยนต์ที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อ
1.5.3 ทํารายการสัง่ ซื้อรถแท็กซี่
1.5.4 บันทึกการสัง่ ซื้อรถแท็กซี่
1.5.5 พิมพ์ใบสัง่ ซื้อรถแท็กซี่
1.6 รับรถแท็กซี่
1.6.1 ตรวจสอบรายการสัง่ ซื้อตามใบสัง่ ซื้อรถแท็กซี่
1.6.2 ทํารายการรับรถแท็กซี่
1.6.3 บันทึกการรับรถแท็กซี่
1.6.4 เพิม่ รถแท็กซี่คนั ใหม่ในคงคลัง
1.7 จัดการรถป้ ายแดง
1.7.1 ตรวจสอบรถแท็กซี่ ป้ายแดง
1.7.2 ตรวจสอบตัวเลือกรายการให้เป็ นรถแท็กซี่ป้ายเหลือง
1.7.3 ทํารายการรถแท็กซี่ ป้ายแดง
1.7.4 บันทึกเปลี่ยนทะเบียนใหม่เป็ นรถแท็กซี่ ป้ายเหลือง
1.8 ซ่อมบํารุ งรถแท็กซี่
1.8.1 ตรวจสอบข้อมูลรถแท็กซี่ที่ตอ้ งการซ่อมบํารุ ง
1.8.2 ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมบํารุ งรถแท็กซี่
1.8.3 ตรวจสอบวัสดุอะไหล่ที่ตอ้ งการซ่อมบํารุ ง
1.8.4 ทํารายการซ่อมบํารุ งรถแท็กซี่
1.8.5 บันทึกการซ่อมบํารุ งรถแท็กซี่
1.8.6 การซ่อมบํารุ งเสร็จสิ้น
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1.9 การทําประกัน
1.9.1 ตรวจสอบข้อมูลรถแท็กซี่ที่ตอ้ งการทําประกัน
1.9.2 ตรวจสอบรายการประกันภัยรถยนต์
1.9.3 ทํารายการการทําประกัน
1.9.4 บันทึกการทําประกัน
1.10 ส่งซ่อมรถแท็กซี่ให้ประกันภัย
1.10.1 ตรวจสอบความเสียหายของรถแท็กซี่
1.10.2 ตรวจสอบตัวแทนประกันภัย
1.10.3 ทํารายการส่งซ่อมให้บริ ษทั ประกันภัย
1.10.4 บันทึกการส่งซ่อมให้บริ ษทั ประกันภัย
1.10.5 ปรับสถานะรถแท็กซี่ถูกซ่อมให้บริ ษทั ประกันภัย
1.10.6 พิมพ์ใบส่งซ่อมรถแท็กซี่ให้ประกันภัย
1.11 รับรถแท็กซี่จากการซ่อมของประกันภัย
1.11.1 ตรวจสอบรายการส่งซ่อมให้บริ ษทั ประกันภัย
1.11.2 ตรวจสอบการดําเนินการจากประกัน
1.11.3 ทํารายการรับรถแท็กซี่รับจากบริ ษทั ประกันภัย
1.11.4 บันทึกการรับรถแท็กซี่รับจากบริ ษทั ประกันภัย
1.12 ปรับราคารถแท็กซี่
1.12.1 ตรวจสอบหัวข้อการปรับราคา
1.12.2 ตรวจสอบรถแท็กซี่ที่ตอ้ งการปรับราคา
1.12.3 ทํารายการปรับราคารถแท็กซี่
1.12.4 บันทึกการปรับราคารถแท็กซี่
1.13 การจัดการให้เช่ารถแท็กซี่
1.13.1 ตรวจสอบข้อมูลผูเ้ ช่ารถแท็กซี่
1.13.2 ตรวจสอบรถแท็กซี่ที่จะให้เช่า
1.13.3 ตรวจสอบประเภทการเช่า
1.13.4 ทํารายการข้อมูลการรถแท็กซี่ให้เช่ายืม
1.13.5 บันทึกข้อมูลรถแท็กซี่ให้เช่ายืม
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1.14 การจัดการรับรถจากการให้เช่ารถแท็กซี่
1.14.1 ตรวจสอบข้อมูลการเช่ารถแท็กซี่
1.14.2 ตรวจสอบรายการค่าบริ การ และค่าปรับ
1.14.3 ทํารายการรับรถแท็กซี่ จากการเช่า
1.14.4 บันทึกรายการรับรถแท็กซี่จากการเช่า
1.14.5 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินการเช่ารถแท็กซี่
1.15 รายงานต่างๆ
1.15.1 รายงานสรุ ปยอดรายได้ครึ่ งวัน
1.15.2 รายงานสรุ ปยอดรายได้เต็มวัน
1.15.3 รายงานสรุ ปยอดรายได้ท้งั หมด
1.15.4 รายงานทะเบียนตอนป้ ายแดง
1.15.5 รายงานการซ่อมบํารุ ง
1.15.6 รายงานการทําประกัน
1.15.7 รายงานการส่งซ่อมกับประกัน
1.15.8 รายงานประวัติการเช่าของลูกค้า
1.15.9 รายงานสรุ ปยอดสัง่ ซื้อวัสดุอะไหล่
2.

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core2 Duo 2.66 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 2 GB.
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Scanner
2.1.6 Printer
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3.

2.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Celeron 1.8 GHz. หรื อสูงกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 1 GB. หรื อมากกว่า
2.2.4 CD-ROM Drive
2.2.5 Printer
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate (64 Bit) หรื อสูงกว่า
3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 SAP Crystal Reports 13.0.4
3.1.5 Microsoft Office Visio 2010
3.1.6 Microsoft Office Word 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7 Ultimate
3.2.2 .NET Framework 4.0
3.2.3 Microsoft SQL Server 2008 R2S
3.2.4 AP Crystal Reports 13.0.4
3.2.5 โปรแกรมสําหรับระบบการจัดการอู่เช่ารถแท็กซี่
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการจัดทําระบบบริ หารงานร้านขายหนังสือ คณะผูจ้ ดั ทําได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานไว้
ดังนี้
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

สํารวจข้อมูลเบื้องต้นของระบบงานเดิม โดยทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าของ
กิจการ และพนักงานเพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการระบบงานใหม่
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงานเดิม และศึกษาแนวทางในการกําหนดการแก้ปัญหา
ในด้านบุคลากรหรื อดําเนินงานซึ่งจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพในระบบงาน
วิเคราะห์ระบบซึ่งจะนําข้อมูลในงานระบบเดิมที่ได้มาจากสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ และ
ผูผ้ ลิ ต มาวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น เพื่อ นํามาออกแบบโครงสร้างของระบบงาน
ใหม่ซ่ ึงต้องตรงกับความต้องการของผูผ้ ลิต
ออกแบบระบบใหม่ ที่ ไ ด้จากการแก้ไ ขปรั บปรุ งจากระบบงานเดิ ม ซึ่ งการออกแบบ
จะต้องมีรูปแบบที่สวยงาม และทําให้ผใู ้ ช้ระบบเข้าใจระบบได้โดยง่าย
พัฒนาระบบ จะเขีย นโปรแกรมหน้า จอต่ างๆ ที่ ไ ด้อ อกแบบระบบงานเอาไว้ ซึ่ งให้
เป็ นไปตามรู ปแบบของ Microsoft Visual Studio 2010 เพือ่ ให้เป็ นระบบที่มีความเสถียร
และถูกต้องมากที่สุด
ทดสอบระบบงานใหม่ หลังจากที่ไ ด้สร้าง และพัฒนาโปรแกรมเรี ยบร้อ ยแล้วซึ่ งจะ
แสดงให้เห็นข้อบกพร่ องต่างๆ ของระบบ และดําเนินการแก้ไขต่อไป
จัด ทํา เอกสารต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบเป็ นการอธิ บ ายระบบงานว่ า มี คุ ณ สมบัติ
อะไรบ้างรวมทั้งการประเมินผลการดําเนินงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

สะดวกต่อการทํางานของบุคลากร ช่วยลดระยะเวลาการทํางานในแต่ละงานให้ส้ นั ลง ทํา
ให้บุคลากรสามารถทํางานได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น
ช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูล
ช่วยลดเวลาในค้นหาข้อมูลต่างๆ

