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บทคดัย่อ 

โครงการน้ีเป็นการสร้างแอปพลิเคชัน ที่ใช้ในการติดต่อระหว่างอู่ซ่อมรถยนต์กับบริษัท

ประกันภัยในการเคลมประกันภัยรถยนต์ โดยโปรแกรมจะช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่อู่ที่มี

ระบบจัดการบริหารภายในอู่เอง การเคลมประกันผ่านทางระบบน้ีจะช่วยลดระยะเวลาในการ

ติดต่อและลดค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารที่เป็นเอกสารกระดาษ นอกจากน้ียังรองรับการต่อรอง

ราคาระหว่างอู่กบับริษัทประกนัด้วย และการจัดการข้อมูล การดูแลรักษาเกี่ยวกบัข้อมูลการเคลม

ประกันสามารถทาํได้ง่าย เน่ืองจากข้อมูลเกบ็ในรูปแบบของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาโดยใช้ภาษา C#   และ SQL เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม  

 
 บทนาํ 
ความสําคญัและทีม่าของโครงการ 

ปัจจุบันการติดต่อการเคลมประกนัระหว่างอู่กบับริษัทประกันภัยมีความยุ่งยาก ไม่ว่าจะ

เป็น เอกสารที่ใช้ในการ   เคลมประกนั รปูถ่ายความเสยีหาย ซ่ึงหากส่งเป็นเอกสารกระดาษ จะทาํ

ให้เสียเวลาใน การดาํเนินการด้านเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการส่งเอกสาร และค่าส่งเอกสาร 

บริษัทประกันภัยอาจใช้ เวลาหลายวันในการรอเอกสารการเคลมจากอู่ อู่เองกร็อการตอบกลับ

การเคลมจากบริษัทประกนัภัย ทาํให้การดาํเนินการซ่อมเกดิความล่าช้า นอกจากน้ีเอกสารที่เป็น

หลักฐานของผู้เคลมประกนัยังมีการจัดการไม่เป็นระเบียบอกี  ทั้งบริษัทประกนัภัยแต่ละบริษัทกมี็

ความต้องการของข้อมูลเหล่าน้ันต่างกัน ซ่ึงทาํให้การเคลมประกันระหว่างอู่กับบริษัทประกันภัย

แต่ละแห่งมีการจัดการข้อมูลแตกต่างกนั ถ้ามีระบบที่สามารถ จัดการปัญหาเหล่าน้ีให้หมดไปได้ 

การทางานระหว่างอู่กบับริษัทประกนัภัยจะมีความสะดวก รวดเรว็ และ มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

เทคโนโลยีไอทใีนปัจจุบันทาํให้การติดต่อระหว่างองค์กรสามารถทาํได้อย่างรวดเรว็ หาก

นาํเทคโนโลยีไอทมีาช่วยในการติดต่อระหว่างอู่กับบริษัทประกนัภัยจะมีความรวดเรว็ขึ้น และใช้

โปรแกรมไอทใีนการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเคลมประกันจะทาํให้การจัดการ ข้อมูลและ

การเรียกใช้งานง่ายขึ้น 

ดังน้ันจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในการเคลม ประกัน

รถยนต์ โดยระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญที่จําเป็นต้องใช้ ในการเคลมประกัน เช่น 

แบบฟอร์ม ที่ผู้เคลมประกนัต้องกรอกข้อมูล เอกสารหลักฐานสาํคัญของผู้เคลมประกนั รปูถ่าย 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**  ที่ปรึกษาโครงการ 
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ความเสียหายของรถยนต์ที่จะต้องการเคลม เป็นต้น นอกจากระบบ ที่พัฒนาจะรองรับ

การ ส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังบริษัทประกันภัย เช่น ข้อมูลความเสียหายของรถยนต์ ข้อมูลของผู้

เคลมประกัน และราคาที่ต้องจ่ายในการซ่อม เพ่ือรองรับการต่อรองราคาเคลมจากอู่กับบริษัท

ประกนัภัยทาํให้การเคลมประกนัสะดวก รวดเรว็ และมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วขอ้ง 
 

ฐานขอ้มูล MySQL  

มายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัทมาย

เอสคิวแอลเอบี (MySQL AB) มีหน้าที่เกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคาสั่งเอสคิวแอล 

(SQL = Structured Query Language) เป็นเคร่ืองมือสาหรับเกบ็ข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกบั

เคร่ืองมือหรือโปรแกรมอื่นอย่าง บูรณาการ เพ่ือให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ 

เช่นทางานร่วมกบัเคร่ืองบริการเวบ็ (Web Server) เพ่ือให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทางานฝั่ง

เคร่ืองบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอทเนต็ หรือภาษาเจเอส

พี เป็นต้น หรือทางานร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสกิ

ดอทเนต็ ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทางานได้บน

ระบบปฏบิัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์สที่ถูกนาไปใช้งานมากที่สดุ 

แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมี

การพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้

ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกจิ 

  
ภาษา Visual C# 

C# คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท  object-oriented programming พัฒนา

โดย  Microsoft โดยมีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการคาํนวณของ C++ ด้วยการ

โปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพ้ืนฐานจาก C++ และเกบ็ส่วนการทาํงานคล้าย

กบั Java  C# ได้รับการออกแบบให้ทาํงานกบั .NET platform ของ Microsoft จุดมุ่งหมายคือ 

อาํนวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนสารสนเทศและบริการผ่านเวบ็ และทาํให้ผู้พัฒนาสร้าง

โปรแกรมประยุกต์ในขนาดกระทดัรัด C# ทาํให้โปรแกรมง่ายขึ้นผ่านการใช้ Extensible Markup 

Language (XML) และ Simple Object Access Protocol (SOAP) ซ่ึงยอมให้เข้าถึงออ๊บเจคของ

โปรแกรมหรือเมธอด โดยปราศจากความต้องการให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนคาํสั่งเพ่ิมในแต่ละ

ขั้นตอน เน่ืองจากผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้างบนคาํสั่งที่มีอยู่ แทนที่การคัดลอกซํา้ C#  ภาษา 

C# ถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ .NET Framework เป็น

การการนาํข้อดีของภาษาต่างๆ (เช่นภาษา Delphi , ภาษา C++) มาปรับปรุงเพ่ือให้มีความเป็น 

OOP (โปรแกรมเชิงวัตถุ) มากขึ้น ขณะเดียวกันกล็ดความซับซ้อนในโครงสร้างของภาษาลง 

(เรียบง่ายกว่าภาษา C++) และมีสิ่งที่เกนิความจาํเป็นน้อยลง (เม่ือเทยีบกบั Java) C# ถูกรับรอง
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จากหน่วยงาน ECMA (หน่วยงานกาํหนดมาตรฐานสากลด้านสารสนเทศ) และ ISO และปัจจุบัน

ไมโครซอฟทยั์งพัฒนาภาษาน้ีอย่างต่อเน่ือง (ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 3.0) 

 

การออกแบบระบบและพฒันาระบบ 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ  

ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องทาํการศึกษาให้เข้าใจกับงานที่มีอยู่

อย่างละเอยีดถี่ถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ โดยจาํเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือต่างๆมา

ประกอบในการประยุกต์ใช้ให้การพัฒนาเตม็ไปด้วยความถูกต้อง ได้แก่ 

   

     

Context Diagram 

ภาพที ่1 Data Flow Diagram 

 

 

1296



 

ภาพที ่2 ER Diagram ระบบบริหารจดัการเคลมประกนัภัยรถยนต ์

 

ภาพที ่3 Use Case Diagram 
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การพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในการออกแบบหน้าจอแสดงผลและการรายงาน เร่ิมจากการกาํหนดหน้าจอว่าต้องทาํ

อะไรบ้าง โดยดูจากขั้นตอนการทาํงานจริงของระบบ โดยหน้าจอการแสดงผลมีทั้งด้านบริษัท

ประกนั และ ด้านอู่ในเครือใช้งาน  มีรายละเอยีดดังน้ี 

 

ภาพที ่4 แสดงการ Login เข้าสู่ระบบ    

 

ภาพที ่5 แสดงการ หน้าสร้างใบรับรถ   

 

ภาพที ่6 แสดงการหน้าประเมินความเสยีหาย 
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สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

บทสรุปของการดําเนนิโครงการ 

การดาํเนินโครงการน้ันได้ดาํเนินตามแผนที่วางไว้ โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆคือการค้นหา

ข้อมูล การติดตั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา การออกแบบDataflow Diagram ออกแบบ

ฐานข้อมูล ออกแบบและทาํอนิเทอร์เฟส ทดสอบและปรับปรุงระบบ จัดทาํรายงาน คู่มือการใช้

งานระบบ โดยระบบบริหารจัดการเคลมประกนัรถยนต์ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเคลม

ประกนัระว่างอู่กบับริษัทประกนัภัยได้ ซ่ึงมีส่วนของผู้ใช้งาน 2 ส่วน คือ ผู้ใช้งานแบบอู่ที่ใช้

โปรแกรมระบบบริหารจัดการอู่รถยนต์ (garage ) และ ผู้ใช้งานที่เป็นบริษัทประกนั ผู้ใช้งาน

ประเภทอู่จะเข้ามา login และกรอกข้อมูลการเคลมเพ่ือส่งไปยังบริษัทประกนั ส่วนบริษัทประกนัก็

จะ login เข้ามาดูคาํร้องขอการเคลมจากอู่ พร้อมกบัตอบกลับผลการอนุมัติการเคลมไปด้วย  
 

ขอ้เสนอแนะ   

การดาํเนินโครงการต้องวางแผนการทาํงานให้ดี ประมาณเวลาในการทาํงานให้เหมาะสม 

และทาํให้ทนัตามกาํหนดเวลา และควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัโครงการให้มากที่สดุ โดยเฉพาะ

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ต้องเลือกให้เหมาะสมกบัโครงการและผู้ดาํเนินโครงการ เพ่ือจะให้

ได้มีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขน้อยที่สดุ  
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