บทที่ 1

บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจำกปั จจุบ นั มีผูใ้ ช้รถยนต์เป็ นจำนวนมำกจึงท ำให้รถยนต์ก ลำยเป็ นปั จจัย หลัก ในกำร
ดำเนิ นชีวิตของมนุ ษย์ เพรำะเป็ นยำนพำหนะในกำรเดินทำง ทำให้กำรเดินทำงมีควำมสะดวกสบำย
มำกยิ่ง ขึ้ น ปั จจุ บ นั จำนวนรถยนต์ในประเทศไทยมี จำนวนมำกขึ้ น จำกกำรวิเครำะห์ ด้ำนอุปสงค์
(จำนวนรถที่จดทะเบียน) จะพบว่ำกำรใช้รถยนต์ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปั จจุบนั มีอตั รำกำรใช้
รถยนต์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปี ละ 348,437 คัน โดยในอีก 10 ปี ข้ำงหน้ำ คำดว่ำจะมีรถยนต์ที่จดทะเบียน
ประมำณ 10,232,286 คัน ซึ่ งเป็ นจำนวนรถที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ วโดยเพิ่มขึ้ นเกื อบเท่ำตัวใน
ระยะเวลำ 10 ปี ข้ำ งหน้ำ โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง จำนวนรถยนต์ที่ จ ดทะเบี ย นในปั จจุ บนั ซึ่ ง เป็ น
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยในอนำคตมี แนวโน้ม สู งขึ้ นเรื่ อย ๆ (กรมกำรขนส่ ง ทำงบก,พ.ศ.2561) สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ น
ตำมมำนั้นก็คือเมื่อเวลำรถยนต์มีควำมเสี ยหำยจำเป็ นต้องนำรถยนต์ไปซ่ อมบำรุ ง ที่ศูนย์บำรุ งรักษำ
รถยนต์ของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ แต่ศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์น้ นั มีอตั รำค่ำบริ กำรซ่ อมบำรุ งรักษำรถยนต์ที่
มีรำคำแพง ทำให้ธุรกิ จบริ กำรศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์น้ นั เป็ นที่ตอ้ งกำรของลูกค้ำ ทำให้ลูกค้ำหันไป
ใช้บริ กำรศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์แทน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยให้นอ้ ยลง
ปัจจุบนั ศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์น้ นั เป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่ำงมำก เพรำะต้องดูแลรถยนต์ ซ่ อมรถยนต์ที่
เสี ยหำยซึ่งเกิดจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ และบริ กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ ำมันเครื่ อง เปลี่ยนยำงรถยนต์ที่เสื่ อมสภำพ
กำรใช้งำน แต่ศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์บำงแห่ งนั้นยังขำดกำรจัดกำรทำงด้ำนระบบที่ดี เมื่อเทียบกับ
ศูนย์บริ กำรที่มีกำรจัดกำรระบบซ่อมรถยนต์อย่ำงดี มีกำรใช้โปรแกรมเป็ นตัวช่วยในกำรจัดกำรระบบ
ทำให้มีควำมสะดวกรวดเร็ ว และมีควำมแม่นยำมำกขึ้น ซึ่ งต่ำงจำกศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ทวั่ ไปนั้นยัง
มีกำรจัดกำรระบบของศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ยงั ไม่ดีพอ เพรำะยังคงมีกำรจัดเก็บข้อมู ลลู กค้ำ และ
ออกใบเสร็ จรับเงินที่ให้กบั ลูกค้ำโดยใช้แฟ้มเอกสำร และยังไม่มีระบบจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ ทำให้
เสี ยเวลำในกำรให้บริ ก ำรลู ก ค้ำ ท่ำ นอื่ น ๆ เมื่ อมีลู กค้ำกลับมำใช้บริ กำรใหม่อีกครั้ ง ส่ วนทำงด้ำน
อะไหล่รถยนต์ ศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ส่วนใหญ่นิยมจัดเก็บข้อมูลบนเอกสำร ทำให้ตรวจสอบข้อมูล
อะไหล่เป็ นไปได้ชำ้ มำก เพรำะเวลำอะไหล่ถูกเบิกไปใช้ก็ตอ้ งกรอกข้อมูลลงบนเอกสำร ทำให้ยงุ่ ยำก
ต่อกำรทำงำนเป็ นอย่ำงมำก ถ้ำข้อมูลที่เก็บบนเอกสำรเกิดควำมเสี ยหำยไป ก็ตอ้ งเริ่ มเก็บข้อมูลใหม่อีก
ครั้งทำให้เสี ยเวลำในกำรเก็บข้อมูล
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ดังนั้นทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้พฒั นำเว็บแอปพลิเคชันระบบศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ เพื่อตอบสนอง
กำรใช้งำน เพื่อให้กำรใช้งำนเว็บแอปพลิเคชันนี้มีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด และช่วยในกำรจัดกำรข้อมูล
ที่ดีมำกขึ้น เว็บแอปพลิเคชันระบบบริ หำรงำนศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ สำมำรถใช้ในกำรบริ หำรจัดกำร
ศูนย์รักษำรถยนต์ ผูท้ ี่สนใจใช้บริ กำรสำมำรถจองเวลำเข้ำศูนย์รักษำรถยนต์ได้โดยใช้งำนผ่ำนเว็บแอป
พลิเคชันได้อย่ำงสะดวกมำกยิง่ ขึ้น และสำมำรถดูขอ้ มูลกำรใช้งำนบริ กำร ค่ำบริ กำร ข้อมูลส่ วนต่ำง ๆ
ของเว็บแอปพลิเคชันได้ ในส่ วนของพนักงำนสำมำรถจัดกำรข้อมูลพื้นฐำนต่ำง ๆ ได้ เช่นกำรบันทึก
ใบสั่งซื้ ออะไหล่ รับอะไหล่ รับรถลูกค้ำ จองเวลำกำรเข้ำมำใช้บริ กำร และสำมำรถจัดเวลำกำรทำงำน
ของช่ำงซ่อมได้ และทำให้เกิดประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจในกำรใช้บริ กำร
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วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่ อ พัฒ นำระบบบริ หำรงำนศู น ย์ บ ำรุ งรั ก ษำรถยนต์ ใ ห้ ส ำมำรถน ำมำใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ มีควำมปลอดภัยของข้อมูลมำกมำกยิ่งขึ้น และผูใ้ ช้มีควำมสะดวกสบำยในกำรเข้ำใช้
บริ กำรศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์
กลุ่มเป้ ำหมำย
เจ้ำของศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์
ขอบเขต
1.

คุณสมบัติของระบบบริ หำรงำนศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ในส่ วนผูด้ ูแลระบบและพนักงำน ผ่ำน
Web Application มีควำมสำมำรถ ดังนี้
1.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำนสำมำรถค้นหำ ปรับปรุ ง และเพิม่ ข้อมูลดังนี้
1.1.1 ข้อมูลพนักงำน
1.1.2 ข้อมูลตำแหน่งงำน
1.1.3 ข้อมูลผูจ้ ำหน่ำย
1.1.4 ข้อมูลบริ กำรบำรุ งรักษำรถยนต์
1.1.5 ข้อมูลแผนก
1.1.6 ข้อมูลอะไหล่
1.1.7 ข้อมูลลูกค้ำ
1.2 กำรสั่งซื้ ออะไหล่
1.2.1 ตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ
1.2.2 ตรวจสอบข้อมูลผูจ้ ำหน่ำย
1.2.3 บันทึกข้อมูลกำรสัง่ ซื้ อ
1.2.4 ออกใบสั่งซื้ อ
1.3 กำรรับอะไหล่รถยนต์
1.3.1 ตรวจสอบข้อมูลกำรสั่งซื้ อ
1.3.2 บันทึกข้อมูลกำรรับอะไหล่รถยนต์
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1.4 กำรรับรถลูกค้ำและจองเวลำ
1.4.1 ค้นหำข้อมูลลูกค้ำ
1.4.2 ค้นหำกำรจองเวลำ
1.4.3 ค้นหำข้อมูลกำรให้บริ กำร
1.4.4 ประเมินกำรให้บริ กำร
1.4.5 บันทึกรำยกำรแจ้งซ่อม
1.4.6 ออกใบรับรถและใบแจ้งซ่อม
1.5 กำรจ่ำยงำน
1.5.1 ค้นหำรำยกำรแจ้งซ่อม
1.5.2 ตรวจสอบเวลำกำรทำงำนช่ำง
1.5.3 ตรวจสอบพนักงำนซ่อม
1.5.4 บันทึกเวลำกำรทำงำนซ่อม
1.5.5 ออกใบแจ้งซ่อม
1.6 กำรเบิกอะไหล่
1.6.1 ค้นหำรำยกำรแจ้งซ่อม
1.6.2 ค้นหำอะไหล่ที่ตอ้ งกำรเบิก
1.6.3 บันทึกรำยละเอียดเบิกอะไหล่
1.7 กำรส่ งคืนรถ
1.7.1 ค้นหำรำยกำรแจ้งซ่อมแล้วเสร็ จ
1.7.2 คำนวณค่ำใช้จ่ำยรำยกำรซ่ อม
1.7.3 บันทึกใบเสร็ จรับเงิน
1.7.4 ออกใบเสร็ จรับเงิน
1.8 ออกรำยงำน
1.8.1 ออกรำยงำนสรุ ปข้อมูลอะไหล่คงคลัง
1.8.2 ออกรำยงำนสรุ ปกำรสั่งซื้ ออะไหล่
1.8.3 ออกรำยงำนแจ้งซ่อม
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2.

คุณสมบัติของระบบบริ หำรงำนศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์ ในส่ วนลูกค้ำ ผ่ำน Web Application
มีควำมสำมำรถดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

ตรวจสอบค่ำบริ กำรซ่อมรถยนต์
ตรวจสอบข้อมูลรำยกำรอะไหล่
จองเวลำกำรซ่อมรถยนต์
บันทึกข้อมูลกำรจองเวลำซ่อม

3.

คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์

4.

3.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
3.1.1 CPU Intel Core i5-4200U (1.60 GHz, 3 MB L3 Cache, up to 2.60 GHz)
3.1.2 กำร์ดจอ nVidia GeForce GT820M (2 GB GDDR3)
3.1.3 RAM 4 GB DDR3
3.1.4 Hard Disk 500 GB 5400 RPM
3.1.5 DVD-RW Drive
3.1.6 Printer & Scanner
3.2 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.2.1 CPU Intel Pentium 4 630/3 GHz. หรื อสู งกว่ำ
3.2.2 Hard Disk มำกกว่ำ 1 GB
3.2.3 RAM 2 GB หรื อมำกกว่ำ
3.3 ฮำร์ดแวร์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
3.3.1 IBM System x3250M5 E3-1220v3
3.3.2 Intel Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz
3.3.3 Hard Disk 500 GB
3.3.4 RAM 5 GB
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์
4.1 ซอฟต์แวร์ สำหรับผูพ้ ฒั นำระบบ
4.1.1 Microsoft Windows 8
4.1.2 Appserv เวอร์ชนั 2.5.10
4.1.3 Adobe Dreamweaver CS6
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4.1.4 Adobe Photoshop CS6
4.1.5 Apache เวอร์ชนั 2.4.23
4.2 ซอฟต์แวร์ สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
4.2.1 Microsoft Windows 8
4.2.2 Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็ นต้น
4.3 ซอฟต์แวร์สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์
4.3.1 Windows Server 2012
4.3.2 Apache Web Server เวอร์ชนั 2.2.8
4.3.3 MySQL Database เวอร์ชนั 5.0.51b
4.3.4 phpMyAdmin Database Manager เวอร์ชนั 2.10.3
4.3.5 Car Maintenance Service Center Management System On Internet System
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ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
กำรวำงแผนดำเนินงำนตำมหลัก Software Development Life Cycle (SDLC) ดังนี้
1. สำรวจควำมต้องกำรของผูใ้ ช้โดยสำรวจจำกเจ้ำของศูนย์บำรุ งรักษำ และลูกค้ำจำนวน
หนึ่ง
2. รวบรวมปัญหำควำมต้องกำรของข้อมูลที่เก็บมำเพื่อนำมำวิเครำะห์ระบบ
3. วิเครำะห์ปัญหำเพื่อนำมำออกแบบพัฒนำระบบ
4. ออกแบบระบบโดยแบ่งเป็ น 5 ส่ วน คือ ส่ วนติดต่อกับลูกค้ำ และ ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
พนักงำนอะไหล่ พนักงำนรับรถ หัวหน้ำช่ำง
5. พัฒนำระบบตำมปั ญหำที่ต้ งั ไว้
6. ทดสอบระบบเพื่อหำจุดแก้ไขของระบบ
7. จัดทำเอกสำร เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบใช้งำนโปรแกรมได้ชำนำญ และศึกษำโปรแกรมได้ดว้ ย
คู่มือเอกสำร ซึ่ งจะครอบคลุ มกำรท ำงำนแต่ ละขั้นตอนแต่ ละเมนู ใ ห้มีค วำมเข้ำ ใจใน
โปรแกรมมำกขึ้น
8. จัดทำเอกสำร เพื่อให้ผใู ้ ช้ระบบใช้งำนโปรแกรมได้ชำนำญ และศึกษำโปรแกรมได้ดว้ ย
คู่มือเอกสำร ซึ่ งจะครอบคลุ มกำรท ำงำนแต่ ละขั้นตอนแต่ ละเมนู ใ ห้มีค วำมเข้ำ ใจใน
โปรแกรมมำกขึ้น
9. นำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ ดั ทำจะต้องทำโปรแกรมที่เสร็ จสมบูรณ์ไปอธิ บำยขั้นตอนใน
กำรทำงำนแต่ละเมนู ต่ำง ๆ ของโปรแกรม เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนของ
โปรแกรมมำกที่สุด
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพิ่มควำมสะดวกให้แก่ ลูกค้ำ ด้วยกำรบันทึ กข้อมู ล และประวัติก ำรเข้ำ ใช้บริ ก ำรของ
ลูกค้ำ
2. ลูกค้ำให้กำรไว้วำงใจในศูนย์บำรุ งรักษำรถยนต์
3. ข้อมูลมีควำมปลอดภัยมำกยิง่ ขึ้น
4. เพื่อเพิ่มช่ องทำงกำรประชำสัมพันธ์ เพื่ อให้ธุรกิ จมี โอกำสเพิ่ มกลุ่ ม ลู กค้ำ ใหม่ๆ และ
รักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมไว้

