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บทคดัย่อ 

 ในยุคปัจจุบันได้มีการแข่งขันศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์กนัอย่างมากขึ้น โดยมุ่งสร้างความ

พึงพอใจ สามารถตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการ, ลูกค้าได้หลากหลาย อีกทั้งศูนย์บริการอู่ซ่อม

รถยนต์ต่างๆได้นาํเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความได้เปรียบ

หรือเท่าเทยีมต่อคู่แข่ง  บริษัท   อาร์  เอ  เค ออโต้เซอร์วิสจาํกดั เป็นศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์ที่

มีบริการหลากหลายซ่ึงต้องมีการบริหารการจัดการดําเนินงาน การบริหารงาน การให้บริการ

ผู้ใช้บริการ ลูกค้าเป็นต้น  ในการบันทกึข้อมูลต่างๆ ใช้ระบบงานทางด้านเอกสาร ทาํให้เกดิความ

ซํา้ซ้อน ความล่าช้า  และข้อบกพร่องต่างๆ ในการค้นหาประวัติข้อมูลผู้ใช้บริการ ลูกค้า รวมทั้ง

การสรุปหรือการจัดทาํรายงานต่างๆ ฯลฯ  เหตุผลเหล่าน้ีทาํให้เกิดความคิดในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการบริหารการจัดการในศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดย

การพัฒนาน้ีช่วยสร้างความรวดเร็ว ถูกต้อง  ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า และยังเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในธุรกิจอีกด้วย ซ่ึงปัจจุบันมี

อัตราจํานวนลูกค้าเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การทาํงานหรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

ลูกค้า ในด้านการค้นประวัติ ค้นข้อมูลลูกค้าเป็นไปได้ล่าช้า จึงได้มีการนาํระบบสารสนเทศมาใช้

เพ่ือทาํการ ค้นหา เพ่ิมเติม แก้ไข  ข้อมูลลูกค้า, ประวัติการซ่อมบาํรุง  ออกใบเสรจ็รับเงิน ทาํให้

องค์กรมีความสะดวกและรวดเรว็ในการดาํเนินธุรกจิต่อไป   
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** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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บทนาํ 

 บริษัท  อาร์  เอ เค ออโต้  เซอร์วิส จาํกัด  เป็นศูนย์บริการซ่อมรถยนต์  โดยให้บริการ

บาํรุงซ่อมแซมรถยนต์ทุกด้าน เช่น แบตเตอร่ี  เคาะพ่นสี  เชค็เคร่ีองยนต์  นํา้มันเคร่ือง  เบรค 

ครัช  ช่วงล่าง เป็นต้น  มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างหลากหลายกลุ่ม มีทั้งลูกค้าประจาํ ลูกค้าขาจร  

ลูกค้าใหม่มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  โดยการเกบ็ข้อมูลลูกค้าใช้แบบมือ (Manual) เป็นแบบ

เอกสาร ทางด้านใบเสรจ็รับเงินจะจัดใช้โปรแกรม Microsoft Word (แฟ้มเอกสาร) Microsoft 

Excel (ตารางการคาํนวณ) ในการให้บริการแก่ลูกค้าและการบริหารงานในศูนย์บริการซ่อม

รถยนต์ 

   

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดข้อบกพร่อง ลด

ข้อผดิพลาดในการดาํเนินงาน การให้บริการและการบริหารในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์   

2. สามารถทราบถึงสารสนเทศต่างๆที่ต้องการและนาํมาใช้ในการประมวลผลเพ่ือ

ประเมินสถานการณ์ ในการปรับเปล่ียนระบบในการดาํเนินงานด้านต่างๆของศูนย์บริการซ่อม

รถยนต์  

3. สามารถปรับเปล่ียนข้อมูลได้ทันที ตลอดจนสามารถนําข้อมูลต่างๆให้

ผู้ประกอบการได้นําข้อมูลไปพัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ได้อย่าง

สะดวก รวดเรว็   

4. สามารถลดต้นทุนที่ไม่จาํเป็น เช่น ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ทาํให้ลดค่าใช้จ่ายได้ 

นอกจากน้ีระบบยังสามารถตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง ความแม่นยาํ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1 มีระบบสารสนเทศในการบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถในด้านการดาํเนินงานและการ

ให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ทาํให้สามารถดาํเนินงานและการให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ถูกต้อง  

2. มีระบบสามารถช่วยในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ประวัติการซ่อมบาํรุง ทาํให้การ

ดาํเนินการซ่อมบาํรงุมีประสทิธภิาพ  

3. มีระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและปรับปรุงข้อมูลเป็นแบบปัจจุบัน ทาํให้ข้อมูลอ้างองิ

ในการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เกนิความจาํเป็น  

4. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 

5. ลดความบกพร่อง ข้อผดิพลาด ความล่าช่า ในการรวบรวม ค้นหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

ให้บริการหรือทาํการสรปุรายงานต่างๆ 

6. สามารถสบืค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเรว็และถูกต้อง 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การพฒันาซอฟแวรเ์ชิงวตัถุมาตรฐานยูเอ็มแอล 

ยูเอม็แอล (UML) ย่อมาจาก Unified Modeling Language เป็นภาษาที่ใช้อธบิาย

แบบจาํลองต่างๆ หรือเป็นภาษาสญัลักษณร์ปูภาพมาตรฐาน สาํหรับใช้ในการสร้างแบบจาํลองเชิง

วัตถุโดยยูเอม็แอล เป็นภาษามาตรฐานสาํหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน เราสามารถใช้

ยูเอม็แอลในการสร้างมุมมอง กาํหนดรายละเอยีด สร้างระบบงานและจัดทาํเอกสารอ้างองิให้แก่

ระบบงานได้ เน่ืองจากยูเอม็แอล เป็นภาษาที่มีการใช้สญัลักษณ์รูปภาพ จึงอาจมีผู้เข้าใจสบัสนว่า 

ยูเอม็แอล เป็นการสร้างแผนภาพหรือเป็นเพียงการใช้สญัลักษณ์เพ่ืออธบิายระบบงานเท่าน้ัน แต่

แท้จริงแล้วยูเอ็มแอลมีลักษณะของแบบจําลองข้อมูล คือเป็นแบบจําลองที่ เอาไว้อธิบาย

แบบจาํลองอื่นๆ อีกทีการใช้งานภาษายูเอม็แอลนอกจากจะต้องเข้าใจในแนวความคิดเชิงวัตถุ

แล้วยังจาํเป็นต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกบัแบบจาํลองภาพด้วยเช่นกนั 

 ฐานขอ้มูล MySQL 

SQL จัดเป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ ์ ซ่ึงเป็นภาษาที่สามารถใช้

งานได้ในคอมพิวเตอร์หลายระดับด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์จนถึง

ไมโครคอมพิวเตอร์ ชุดคาํสั่ง หรือ ภาษาSQL น้ันถูกพัฒนาจากแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ คือ 

Relational Algebra  และ Relation Calculus ตามแนวคิดของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ ์ ที่ 

E.F. Codd เป็นผู้คิดค้นขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1970 และต่อมาบริษัท IBM จึงเร่ิมทาํการวิจัยพัฒนาเม่ือ 

ปี ค.ศ. 1974 โดยใช้ช่ือว่า “SEQUEL”  (Structured English  Query  Language) จากน้ันจึงมี

การปรับปรงุและเปล่ียนช่ือมาเป็น SQL   

  PHP 

PHP น้ันเป็นภาษาสาํหรับใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต์ สามารถเขียนได้

หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกบัภาษาทั่วไป อาจมีข้อสงสยัว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คาํตอบ

คือ HTML น้ันเป็นภาษาที่ใช้ในการจัดรูปแบบของเวบ็ไซต์ จัดตาํแหน่งรูป จัดรูปแบบตัวอกัษร 

หรือใส่สสีนัให้กบั เวบ็ไซต์ของเรา แต่ PHP น้ันเป็นส่วนที่ใช้ในการคาํนวน ประมวลผล เกบ็ค่า 

และทาํตามคาํสั่งต่างๆ อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ที่เราทาํ รับค่าจากช่องคาํตอบของเวบ็

บอร์ดและเก็บไว้เพ่ือนํามาแสดงผลต่อไป แม้แต่กระทั่งใช้ในการเขียน CMS ยอดนิยมเช่น 

Drupal , Joomla พูดง่ายๆคือเวบ็ไซต์จะโต้ตอบกบัผู้ใช้ได้ ต้องมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ 

JavaScript ใช้เป็นเพียงแค่ตัวควบคุมการแสดงผลเท่าน้ัน 

PHP เป็นภาษาที่สามารถศึกษาได้ง่าย ทาํงานได้มีประสิทธิภาพ ทาํให้เป็นที่นิยม

อย่างย่ิงในปัจจุบัน รวมทั้งมีชุมชนคนใช้งาน และคู่มือที่ ดีมาก และสาํคัญสุดคือฟรีครับ การใช้

งานภาษา PHP ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกคนสามารถเข้าถงึได้ 
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การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

แผนภาพแสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล ER DIAGRAM เป็นเคร่ืองมือที่นาํมาใช้

งานในระบบ โดยแสดงเป็นรปูภาพดังต่อไปน้ี 

 

 

ภาพที ่1 แสดงความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูล (ER Diagram) 

 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

ภาพที ่2 แสดงถงึขอบเขตของระบบบริหารการจัดการในอู่ซ่อมรถยนต์ หรือ Context Diagram 
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แผนภาพแสดงกรณีการทํางานของผูใ้ชร้ะบบ (Use Case Diagram) 

 

ภาพที ่3 USE CASE DIAGRAM ของระบบบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ 

 

การพฒันาระบบ 

 

 

ภาพที ่4 ทาํรายการ ออกใบเสรจ็รับเงิน 
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ภาพที ่5 ใบเสรจ็รับเงิน 

 

 

 

ภาพที ่6 รายงานภาพรวมการให้บริการ 
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บทสรุป 

จากการที่ได้ทดลองใช้ระบบบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ เป็นการทดลองใช้งาน

และทดสอบความสามารถของระบบว่าสามารถทาํงานตอบสนองกบัสิ่งที่ได้ออกแบบหรือวางแผน

ได้หรือไม่ ก่อนจะนาํระบบไปใช้ในการปฏบิัติงานดาํเนินงานในองค์กรจริงน้ัน ส่วนสดุท้ายจาํลอง

การปฏิบัติงานจริงโดยการจําลองเป็นผู้บริหารด้วยการข้อมูลรายการให้บริการรวมถึงจัดทาํ

รายงานงานค่าใช้จ่ายในการให้บริการซ่ึงผลที่ได้จากการยกตัวอย่างสถานการณ์จําลองการ

ปฏบิัติงานจริงในลักษณะต่างๆเสมือน การปฏบิัติงานจริงมีดังน้ี   

1. ระบบใช้งานง่าย 

2. สามารถค้นหา, บันทกึ, แก้ไข ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็ 

3. การดาํเนินงานและการให้บริการได้อย่างความถูกต้อง สะดวก รวดเรว็ มากย่ิง 

4. สามารถเรียกดูรายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเรว็  

5. ลดต้นทุนในการทาํงานของพนักงานในการประมวลข้อมูลที่ซํา้ซ้อน 

6. สามารถความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
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