บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ใ นปั จจุ บ นั มี ค วามก้า วหน้า เปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ วซึ่ งท าให้ เ กิ ด เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกในชี วิตประจาวัน มนุ ษ ย์มีก ารนาอิ นเทอร์ เน็ ตเข้า มาใช้อย่า ง
แพร่ หลายและในองค์กรต่ างๆก็นามาใช้เพื่ อความสะดวกเช่ นเดี ยวกัน ในสัง คมปั จจุ บ นั ที่ มีการ
แข่งขันสู ง มากขึ้ นและสัง คมปั จจุ บ นั ทางานแข่งกับเวลา และการแข่งขันทางการตลาดมี ก ารนา
เทคโนโลยี เข้า มาเกี่ ย วข้อง ในการเข้า ถึ ง ข้อมู ล ต้องท าได้อ ย่า งรวดเร็ วและสะดวกต่ อผูใ้ ช้ง าน
เทคโนโลยีที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายปั จจุบนั อยูใ่ นรู ปแบบ Web Application ซึ่ งสามารถเข้าถึงจาก
หลายช่ อ งทางอาทิ เ ช่ น เว็บ บราวเซอร์ สมาร์ ท โฟน และ แท็ บ เล็ ต ท าให้มี ค วามสะดวกและ
ประหยัดเวลามากขึ้น ธุ รกิจมีการแข่งขันทางการตลาดและธุ รกิจหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมคือธุ รกิจอู่
รับซ่ อมรถยนต์ มีท้ งั ผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นศูนย์บริ การ Honda, Toyota, Nissan,
ปั จจุ บ นั อู่ซ่ อมรถทัว่ ไป มี ก ารเขี ยนใบแจ้งซ่ อมหรื อใบเสร็ จ จะเป็ นการเขี ยนด้วยมื อทั้งหมดซึ่ ง
ส่ งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและเสี ยหายต่ออู่ซ่อมรถและลูกค้า ที่เข้ารับบริ การนอกจากนี้ ยงั พบปั ญหา
อื่นๆ ได้แก่ การจองคิวรถที่เข้ารับบริ การ การเสนอราคาก่อนซ่ อม การเช็คสต็อกอะไหล่ในอู่ซ่อม
รถ การดูประวัติยอ้ นหลังของรถลูกค้า เป็ นต้น
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กนั มากขึ้นจึงได้นา
ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตเข้ามาพัฒนาสาหรับการให้บริ การกับลูกค้า ถือว่าเป็ นระบบงาน
ที่มีความสาคัญต่อผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การโดยพัฒนาระบบขึ้นมาในรู ปแบบเว็บไซต์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ให้มีความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น และเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของภาคนิพนธ์
เพื่อพัฒนาระบบบริ หารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณี ศึกษาธี รเดชการช่าง
1.3 ขอบเขตของภาคนิพนธ์
กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
1.3.1 กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไป
1.3.1.1 สามารถสมัครสมาชิก
1.3.1.2 สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
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1.3.1.3 สามารถดูขอ้ มูลส่ วนตัว
1.3.1.4 สามารถตรวจสอบใบประเมินราคา
1.3.1.5 สามารถตรวจสอบสถานะรถได้
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้ที่เป็ นพนักงาน
1.3.2.1 สามารถดูประวัติลูกค้าที่เคยเข้ารับบริ การบริ การได้
1.3.2.2 สามารถแจ้งราคาประเมินการซ่อมได้
1.3.2.3 สามารถตรวจสอบรายการซ่อมทั้งหมด
1.3.2.4 สามารถตรวจสอบสถานะช่างได้
1.3.2.5 สามารถแก้ไขสถานะรถได้
1.3.2.6 สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผูใ้ ช้
1.3.2.7 สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลช่าง
1.3.2.8 สามารถพิมพ์ใบประเมินราคา
1.3.2.9 สามารถจัดคิวลาดับการเข้ารับบริ การได้
1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้ผจู ้ ดั การร้าน
1.3.3.1 สามารถดูรายงานของอู่
1.3.4 กลุ่มผูใ้ ช้ผดู้ ูแลระบบ
1.3.4.1 สามารถกาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานของผูใ้ ช้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อให้การทางานในแต่ละขั้นตอนสะดวกและรวดเร็ วขึ้น
1.4.2 เพื่อความสะดวกต่อลูกค้าที่ตอ้ งการเข้าใช้บริ การ
1.4.3 เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าทางช่องทางอื่นๆ
1.4.4 สามารถเป็ นช่ องทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อู่ซ่อมรถ โดยสามารถ
เช่า สื่ อโฆษณาต่างๆเช่น Banner
1.4.5 ผูด้ ูแลระบบสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลรายการซ่อมต่างๆ
1.4.6 จัดการอะไหล่ตลอดจนการเช็คใช้อุปกรณ์ในอู่ซ่อมให้เป็ นระบบ
1.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินภาคนิพนธ์
1.5.1 ศึกษาระบบงานเดิม
ศึกษาระบบงานเก่าของอู่ซ่อมรถยนต์ จากการสอบถามเจ้าของอู่รถยนต์สอบถาม
ลูกค้าที่ เข้ามารับบริ การกับทางอู่รถยนต์ระบบเดิ มมีความล่าช้าทาให้ไม่เป็ นที่ พอใจของ
ลูกค้า ดังนั้นต้องมีความรวดเร็ วและเป็ นที่น่าพอใจของลูกค้า
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1.5.2 วิเคราะห์ระบบ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและสารวจความต้องการของผูใ้ ช้ เพื่อปรับ ปรุ งระบบงาน
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
ระบุถึงขอบเขตของระบบและรายละเอียดของระบบงาน
1.5.3 ออกแบบระบบ
ออกแบบ Data Flow Diagram สาหรั บระบบใหม่ที่ จะพัฒนาขึ้ นออกแบบ
ฐานข้ อ มู ล โดยใช้ phpMyAdmin และแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล (Entity
Relationship Diagram) ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface) โดยใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop และ Editplus
1.5.4 พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชัน่ ตามที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้โปรแกรม Editplus ใน
ขั้นตอนการเพิ่ ม โค๊ด จัดการฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม phpMyAdmin และตกแต่ ง ความ
สวยงามด้วย Adobe Photoshop
1.5.5 ทดสอบและแก้ไขระบบ
ทดสอบและแก้ไขเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้ไม่มีขอ้ ผิดพลาด ก่อนนาไปใช้งานจริ ง
1.5.6 จัดทาเอกสารประกอบ
1.5.6.1 จัดทาเอกสารโครงงาน อธิบายการทางานของระบบเว็บแอพพลิเคชัน่
1.5.6.2 จัดทาคู่มือประกอบการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายให้กบั เจ้าของอู่ซ่อมรถ
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1.6 ระยะเวลาการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาการดาเนินงาน
2557

2558

ขั้นตอนในการดาเนินงาน
ก.ย.

ต.ค.

พ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ศึกษาระบบงาน
ติดตั้งโปรแกรม
ออกแบบระบบ
ลงมือเขียนโปรแกรม
ทดสอบและแก้ไข
จัดทาเอกสาร

1.7 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
1.7.1 อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1.7.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1 Processor CPU Intel(R) Core (TM) i7 (2.50 GHz,8 Mb)
1.7.1.1.2 Graphic system ATI Redeon 8730M
1.7.1.1.3 Memory 8 GB DDR3
1.7.1.1.4 Hard Disk 500 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 Microsoft Windows 7 เป็ นระบบปฏิบตั ิการ
1.7.2.2 Dreamweaver CS5
1.7.2.3 Adobe Photoshop CS5
1.7.2.4 ภาษา PHP
1.7.3 อุปกรณ์เครื่ องมือที่รองรับในการติดตั้งระบบ
1.7.3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.3.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ วมากกว่า 2 GHz
1.7.3.1.2 หน่วยความจา อย่างน้อย 1 GB

มี.ค.

เม.ย.
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1.7.3.1.3 หน่วยสารองข้อมูลอย่างน้อย 5 GB
1.7.3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.3.2.1 Microsoft Windows XP
1.7.3.2.2 Web Browser เช่น Google Chrome
1.7.3.2.3 ภาษา PHP
1.7.3.2.4 ระบบฐานข้อมูล MySQL

