บทที$ 1
บทนํา
1.1 ทีม$ าและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุ บ นั ผูค้ นนิ ยมใช้อิ น เทอร์ เน็ ต กัน มากยิ9งขึ= น ในการค้น หาสิ9 งต่ าง ๆ ทั=งสิ น ค้าและ
บริ การ เพื9อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าถึงข้อมูลที9ตรงกับความต้องการ มีธุรกิจเกิดขึ=นมากมาย
โดยผ่านช่องทางอินเทอร์ เน็ตนี= ประกอบกับการท่องเที9ยว การเดินทางต่าง ๆ ในประเทศไทยกําลัง
ได้รับความนิ ยมมากขึ=น การใช้บริ การรถสาธารณะ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ได้ เว็บไซต์เช่ ารถพร้ อมบริ การคนขับเป็ นเว็บไซต์ที9มีจาํ นวนมาก แต่พบว่ายังไม่สะดวกมากนัก
เนื9องจากผูใ้ ช้บริ การต้องทําการค้นหาหลาย ๆ เว็บไซต์ เพื9อให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง
ผูพ้ ฒั นาได้เห็นว่าในปั จจุบนั ยังไม่มีเว็บไซต์ที9ให้ผูท้ ี9มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถลงประกาศ
ให้บริ การเช่ ารถพร้อมคนขับที9 เป็ นรู ปแบบมาตรฐาน เหมือนเว็บไซต์ให้ที9ผูค้ นทัว9 ไปสามารถลง
ประกาศเช่ าบ้าน หรื อที9 พกั อยู่อาศัย เช่ นเว็บไซต์ Airbnb.com เป็ นต้น เว็บไซต์ Rentcnd.com ผูล้ ง
ประกาศสามารถกําหนดราคาเช่า รู ปแบบการบริ การ และเงื9อนไขเองได้ ทําให้ผทู ้ ี9ตอ้ งการใช้บริ การ
รถเช่าพร้อมคนขับสามารถค้นหาได้ตรงตามความต้องการภายในเว็บไซต์เดียว
1.2 วัตถุประสงค์
เพื9อพัฒนาเว็บไซต์ Rentcnd.com ให้ผใู ้ ช้สามารถลงประกาศหรื อค้นหารถเช่าพร้อมคนขับ
1.3 ขอบเขตของระบบ
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปั ตยกรรมไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.3.2.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1.1 สามารถจัด การกับ ข้อ มู ล หลัก ได้ ได้แ ก่ ข้อ มู ล รุ่ น รถยนต์ ข้อ มู ล
ยีห9 อ้ รถยนต์ และข้อมูลประเภทเชื=อเพลิง
1.3.2.1.2 สามารถดู รายงานได้ ได้แก่ ข้อ มู ล การจองรถเช่ า ข้อ มู ล ประกาศ
และข้อมูลสมาชิก
1.3.2.2 สมาชิก
1.3.2.2.1 สามารถเข้า สู่ ร ะบบผ่ า นเว็บ ไซต์ เพื9 อ ยื น ยัน ตัว ตนก่ อ นการใช้
บริ การ
1.3.2.2.2 สามารถยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้
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1.3.2.2.3 สามารถจัดการกับข้อมูลส่ วนตัวได้
1.3.2.2.4 สามารถกรอกข้อมูลสําหรับลงประกาศให้เช่ารถพร้อมคนขับได้
1.3.2.2.5 สามารถจัดการกับ ข้อมู ลการลงประกาศได้ ได้แก่ ข้อมู ลวัน และ
เวลาตารางการเช่ารถ และข้อมูลประกาศของตนเอง
1.3.2.2.6 สามารถจั ด การข้ อ มู ล การจองรถเช่ า ของตั ว เองได้ ได้ แ ก่ ดู
รายละเอียดการจอง ยอมรับการจอง และยกเลิกการจอง
1.3.2.2.7 สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารได้ ได้แก่ รู ปโปรไฟล์ บัตรประจําตัว
ประชาชน ใบจดทะเบียนรถยนต์ ใบต่อภาษีรถยนต์ ใบขับขี9รถยนต์
ส่ วนบุคคล หรื อ ใบขับขี9รถยนต์สาธารณะ และประกันภัยรถยนต์
(ขั=นตํ9าชั=น 3+) เพื9อยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
1.3.2.2.8 สามารถกรอกข้อมูลสําหรับขอใช้บริ การเช่ารถพร้อมคนขับได้
1.3.2.2.9 สามารถแจ้งการชําระเงินกับเจ้าของรถเช่าผ่านระบบได้
1.3.2.2.10 สามารถโพสต์แสดงความคิดเห็นในหน้าประกาศให้เช่ารถพร้อม
คนขับที9ได้ใช้บริ การได้
1.3.2.3 ผูใ้ ช้ทว9ั ไป
1.3.2.3.1 สามารถค้นหาบริ การเช่ารถพร้อมคนขับ โดยสามารถเลือกค้นหา
จากประเภทรถยนต์ หรื อรู ปแบบอื9น ๆ ที9มีได้
1.3.2.3.2 สามารถลงทะเบียนเป็ นสมาชิกด้วย อีเมลหรื อ บัญชีเฟซบุก๊
1.4 ขั=นตอนและวิธีดาํ เนินการ
1.4.1 ศึกษาระบบเบื=องต้นและศึกษาความเป็ นไปได้ (System Feasibility)
ศึ ก ษาระบบเบื= อ งต้น โดยการสํารวจจากเว็บ ไซต์ให้ บ ริ ก ารเช่ ารถยนต์ใน
ปั จจุบนั และทําการศึกษารายละเอียดขั=นตอนการทํางาน รู ปแบบในการให้บริ การ
เช่า ความคิดเห็ นหรื อความต้องการของผูใ้ ช้จากการโพสต์แสดงความคิดเห็ นก่อน
หรื อหลังการใช้บริ การ ทําการเตรี ยมข้อมูลที9ได้รวบรวมเพื9อนําไปพัฒนาแก้ไขระบบ
ให้มีประสิ ทธิภาพในการทํางานและตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การมากยิง9 ขึ=น
1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นําข้อ มู ล ต่ าง ๆ ที9 ได้รวบรวม รวมทั=งปั ญ หาที9 พ บ นํามาวิเคราะห์ แ ละวาง
แผนการปฏิบตั ิงานเพื9อทําการออกแบบเว็บไซต์ โดยระบบจะแยกออกเป็ นทั=งหมด
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สองส่ วน คื อ ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของฟั งก์ ชั น และ ส่ วนที9 ส องเป็ นส่ วนของ
อิ น เตอร์ เฟซ โดยส่ ว นของฟั ง ก์ ชัน นั= น จะจัด ทํา เป็ นไดอะแกรม ประกอบด้ว ย
Context Diagram และ DFD Diagram โดยใช้เว็บ แอพพลิ เคชัน Lucidchart ในการ
ออกแบบ เพื9อแสดงฟั งก์ชนั และการทํางานของเว็บไซต์ และอีกส่ วนหนึ9 งคือ ส่ วน
ติ ด ต่ อ ผูใ้ ช้ ซึ9 งในส่ ว นนี= จะมี ก ารทําเป็ นลัก ษณะ ม็อ คอัพ (Mockup) เพื9 อ แสดงถึ ง
เหตุการณ์และการจัดวางส่ วนประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์
1.4.3 ออกแบบระบบ (System Design)
ในขั=น ตอนนี= จะทํา การออกแบบระบบ หน้ า เว็บ ไซต์ที9 ใ ช้ง านจริ ง และ
ฐานข้อมูล
1.4.3.1 ออกแบบการทํางานของระบบ
1.4.3.2 ออกแบบหน้าจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้
1.4.3.3 ออกแบบฐานข้อมูล
1.4.3.4 กําหนดเครื9 องมือในการพัฒนาเว็บไซต์
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
เป็ นขั=นตอนในการพัฒนาระบบ ผูพ้ ฒั นาได้ใช้โปรแกรม Aptana Studio ใน
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ โดยใช้ ภาษา HTML, PHP, JavaScript, CSS และ jQuery ตาม
ความเหมาะสม และเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL โดยนําข้อมูลทั=งหมดที9ได้จากการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบมาพัฒนาเป็ นเว็บไซต์
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
1.4.5.1 การทดสอบระดับฟังก์ชนั (Unit Testing)
การทดสอบระดับฟั งก์ชนั นั=น ทางผูพ้ ฒ
ั นาเน้นการทดสอบในเรื9 อง
ของการทํางานของฟังก์ชนั ว่าสามารถทํางานได้ตรงตามจุดประสงค์หรื อไม่
1.4.5.2 การทดสอบรวมฟังก์ชนั (Integration Testing)
การรวมฟังก์ชนั ผูพ้ ฒั นาใช้การทดสอบจากการใช้งานระบบจริ ง โดย
เน้นในส่ วนของการทํางานในแต่ละส่ วนของโมดูล (Module)
1.4.5.3 การทดสอบระบบ (System Testing)
การทดสอบระบบ เป็ นการทดสอบระบบทั=งหมดภายในเว็บไซต์ โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ 1. การทดสอบฟั งก์ชนั ต่าง ๆ ในเว็บไซต์ 2. การ
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ทดสอบการตอบสนองและข้อผิดพลาดของ User Interface 3. การทดสอบ
ประสิ ทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์
1.4.6 จัดทําเอกสารประกอบการใช้งานระบบ (System Documentation)
จัดทําเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทําโครงงาน วิธีการและ
ขั=นตอนการดําเนินงาน เพื9อแสดงรายละเอียดการพัฒนาระบบและเป็ นคู่มือในการใช้
งานเว็บไซต์ อีกทั=งยังเป็ นเอกสารอ้างอิงสําหรับการนําเว็บไซต์ไปพัฒนาในอนาคต
1.5 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1.5.1 เพื9อให้คนที9มีรถยนต์ประเภท รถเก๋ ง รถตู ้ รถอเนกประสงค์ รถกระบะ สามารถลง
ประกาศเพื9อให้บริ การเช่ารถพร้อมคนขับที9สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้
1.5.2 เพื9อเป็ นแหล่งรวบรวมบริ การเช่ารถพร้อมคนขับในประเทศไทย
1.5.3 เพื9 อ ให้ผูท้ ี9 จ ะใช้บ ริ ก ารเช่ ารถพร้ อ มคนขับ สามารถเลื อ กบริ ก ารให้ต รงกับ ความ
ต้องการของตนเองได้สะดวกมากยิง9 ขึ=น
1.6 ระยะเวลาดําเนินการ
ตารางที9 1.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ขั=นตอนในการ
ดําเนินงาน
1. ศึกษาระบบ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทําเอกสาร
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1.7 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้ ในการพัฒนาระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื9 องคอมพิ ว เตอร์ Intel Core i5 CPU 760 2.80GHz RAM 8.00 GB ใช้
สําหรับพัฒนาเว็บไซต์
1.7.1.2 สมาร์ทโฟนสําหรับทดสอบ Asus Zenfone 5
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10 Pro 64-bit
1.7.2.2 โปรแกรม Aptana Studio 3.6.1 ใช้สาํ หรับพัฒนาเว็บไซต์
1.7.2.3 โปรแกรม WampServer 3.0.6 ใช้สาํ หรับพัฒนาเว็บไซต์
1.7.2.4 เว็บ แอพพลิ เคชัน Lucidchard ใช้สําหรั บ สร้ างม็อ คอัพ (Mockup) หน้าจอ
ของเว็บไซต์ และไดอะแกรมต่าง ๆ
1.7.2.5 เว็บบราวเซอร์ Google Chrome 54.0 ใช้สาํ หรับทดสอบเว็บไซต์
1.7.2.6 โปรแกรม Microsoft Word 2016 ใช้สําหรับการจัดทําเอกสารและหนังสื อ
ติดต่อต่าง ๆ
1.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีร$ องรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 คอมพิวเตอร์ ที9สามารถเชื9อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้ และมีความละเอียดหน้าจอ
(Screen Resolution) ไม่ต9าํ กว่า 800 x 600 พิกเซล
1.8.1.2 สมาร์ ท โฟนและแท็บ เล็ต ที9 ส ามารถเชื9 อมต่ออิ น เทอร์ เน็ ตได้ และมี ความ
ละเอียดหน้าจอ (Screen Resolution) ไม่ต9าํ กว่า 320 x 480 พิกเซล
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 เว็บบราวเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชนั 9 เป็ นต้นไป
1.8.2.2 เว็บบราวเซอร์ Safari เวอร์ชนั 4 เป็ นต้นไป
1.8.2.3 เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox เวอร์ชนั 3 เป็ นต้นไป
1.8.2.4 เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เวอร์ชนั 14 เป็ นต้นไป
1.8.2.5 เว็บบราวเซอร์ Opera เวอร์ชนั 15 เป็ นต้นไป
1.8.2.6 ระบบปฏิบตั ิการวินโดวน์ (Windows) ตั=งแต่เวอร์ชนั 7 เป็ นต้นไป
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1.8.2.7 ระบบปฏิบตั ิการแมคโอเอส (Mac OS X) ตั=งแต่เวอร์ ชนั 10.4.4 (Tiger) เป็ น
ต้นไป
1.8.2.8 ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (iOS) ตั=งแต่เวอร์ชนั 7 เป็ นต้นไป
1.8.2.9 ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Android OS) ตั=งแต่เวอร์ชนั 4.0 (Jelly Bean)
เป็ นต้นไป
1.8.2.10 ชุ ด ซอฟต์แ วร์ บ ริ ก ารจัด การฐานข้อ มู ล (Database Management System)
phpMyAdmin ตั=งแต่เวอร์ชนั 5 เป็ นต้นไป

