การบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์
กรณีศึกษา: ศูนย์บริการซ่ อมรถยนต์ อาร์ เอ เค ออโต้เซอร์วิส
รัตนาภรณ์ พยอม*
ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.ประจวบ วานิชชัชชวาล**

บทคัดย่อ
ในยุคปัจจุบันได้ มีการแข่งขันศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์กนั อย่างมากขึ้น โดยมุ่งสร้ างความ
พึ งพอใจ สามารถตอบสนองกลุ่ มผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร, ลู กค้ า ได้ ห ลากหลาย อีกทั้งศู น ย์บ ริ การอู่ซ่ อ ม
รถยนต์ต่างๆได้ นาํ เอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาเป็ นเครื่องมือเพื่อสร้ างความได้ เปรียบ
หรือเท่าเทียมต่อคู่แข่ง บริษัท อาร์ เอ เค ออโต้ เซอร์วิสจํากัด เป็ นศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์ท่ี
มีบริ การหลากหลายซึ่งต้ องมีการบริ หารการจัดการดําเนินงาน การบริ หารงาน การให้ บริการ
ผู้ใช้ บริการ ลูกค้ าเป็ นต้ น ในการบันทึกข้ อมูลต่างๆ ใช้ ระบบงานทางด้ านเอกสาร ทําให้ เกิดความ
ซํา้ ซ้ อน ความล่ าช้ า และข้ อบกพร่ องต่างๆ ในการค้ นหาประวัติข้อมูลผู้ใช้ บริการ ลูกค้ า รวมทั้ง
การสรุปหรือการจัดทํารายงานต่างๆ ฯลฯ เหตุผลเหล่านี้ทาํ ให้ เกิดความคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบริหารการจัดการในศูนย์บริการอู่ซ่อมรถยนต์เพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าว โดย
การพัฒนานี้ช่วยสร้ างความรวดเร็ว ถูกต้ อง ในการปฏิบัติงานอย่ างมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า และยังเป็ นกลยุทธ์ท่ีสร้ างความได้ เปรียบในธุรกิจอีกด้ วย ซึ่งปั จจุ บันมี
อัตราจํานวนลู กค้ าเพิ่ มขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง ส่งผลให้ การทํางานหรื อการให้ บริ การแก่ผ้ ู ใช้ บริ การ
ลูกค้ า ในด้ านการค้ นประวัติ ค้ นข้ อมูลลูกค้ าเป็ นไปได้ ล่าช้ า จึงได้ มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อทําการ ค้ นหา เพิ่มเติม แก้ ไข ข้ อมูลลูกค้ า, ประวัติการซ่อมบํารุง ออกใบเสร็จรับเงิน ทําให้
องค์กรมีความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินธุรกิจต่อไป

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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บทนํา
บริษัท อาร์ เอ เค ออโต้ เซอร์วิส จํากัด เป็ นศูนย์บริการซ่ อมรถยนต์ โดยให้ บริการ
บํารุงซ่อมแซมรถยนต์ทุกด้ าน เช่น แบตเตอรี่ เคาะพ่ นสี เช็คเครี่องยนต์ นํา้ มันเครื่อง เบรค
ครัช ช่วงล่ าง เป็ นต้ น มีลูกค้ ามาใช้ บริการอย่างหลากหลายกลุ่ม มีท้งั ลูกค้ าประจํา ลูกค้ าขาจร
ลูกค้ าใหม่ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยการเก็บข้ อมูลลูกค้ าใช้ แบบมือ (Manual) เป็ นแบบ
เอกสาร ทางด้ านใบเสร็จรับเงินจะจัดใช้ โปรแกรม Microsoft Word (แฟ้ มเอกสาร) Microsoft
Excel (ตารางการคํานวณ) ในการให้ บริการแก่ลูกค้ าและการบริหารงานในศูนย์บริการซ่ อม
รถยนต์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ได้ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดข้ อบกพร่ อง ลด
ข้ อผิดพลาดในการดําเนินงาน การให้ บริการและการบริหารในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์
2. สามารถทราบถึงสารสนเทศต่างๆที่ต้องการและนํามาใช้ ในการประมวลผลเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ ในการปรับเปลี่ยนระบบในการดําเนินงานด้ านต่ างๆของศูนย์บริการซ่ อม
รถยนต์
3.
สามารถปรั บ เปลี่ ย นข้ อมู ล ได้ ทัน ที ตลอดจนสามารถนํา ข้ อ มู ลต่ า งๆให้
ผู้ประกอบการได้ นําข้ อมูลไปพั ฒนา เพิ่ มประสิทธิภาพให้ แก่ ศูนย์บริ การซ่ อมรถยนต์ได้ อย่ าง
สะดวก รวดเร็ว
4. สามารถลดต้ นทุนที่ไม่จาํ เป็ น เช่น ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น ทําให้ ลดค่าใช้ จ่ายได้
นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบความครบถ้ วน ความถูกต้ อง ความแม่นยํา

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1 มีระบบสารสนเทศในการบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถในด้ านการดําเนินงานและการ
ให้ บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ สามารถดําเนินงานและการให้ บริการได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้ อง
2. มีระบบสามารถช่วยในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ า ประวัติการซ่อมบํารุง ทําให้ การ
ดําเนินการซ่อมบํารุงมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสารสนเทศที่ชัดเจนและปรับปรุงข้ อมูลเป็ นแบบปัจจุบัน ทําให้ ข้อมูลอ้ างอิง
ในการพิจารณาลดค่าใช้ จ่ายต้ นทุนที่เกินความจําเป็ น
4. สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูให้ บริการ และผู้ใช้ บริการ
5. ลดความบกพร่อง ข้ อผิดพลาด ความล่าช่า ในการรวบรวม ค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เพื่อ
ให้ บริการหรือทําการสรุปรายงานต่างๆ
6. สามารถสืบค้ นข้ อมูลที่ต้องการได้ อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้ อง
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้อง
การพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุมาตรฐานยูเอ็มแอล
ยูเอ็มแอล (UML) ย่อมาจาก Unified Modeling Language เป็ นภาษาที่ใช้ อธิบาย
แบบจําลองต่างๆ หรือเป็ นภาษาสัญลักษณ์รปู ภาพมาตรฐาน สําหรับใช้ ในการสร้ างแบบจําลองเชิง
วัตถุโดยยูเอ็มแอล เป็ นภาษามาตรฐานสําหรับสร้ างแบบพิมพ์เขียวให้ แก่ระบบงาน เราสามารถใช้
ยูเอ็มแอลในการสร้ างมุมมอง กําหนดรายละเอียด สร้ างระบบงานและจัดทําเอกสารอ้ างอิงให้ แก่
ระบบงานได้ เนื่องจากยูเอ็มแอล เป็ นภาษาที่มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์รูปภาพ จึงอาจมีผ้ ูเข้ าใจสับสนว่า
ยูเอ็มแอล เป็ นการสร้ างแผนภาพหรือเป็ นเพียงการใช้ สญ
ั ลักษณ์เพื่ออธิบายระบบงานเท่านั้น แต่
แท้ จ ริ ง แล้ วยู เ อ็ม แอลมี ลั ก ษณะของแบบจํา ลองข้ อ มู ล คื อ เป็ นแบบจํา ลองที่ เ อาไว้ อ ธิ บ าย
แบบจําลองอื่นๆ อีกทีการใช้ งานภาษายูเอ็มแอลนอกจากจะต้ องเข้ าใจในแนวความคิดเชิงวัตถุ
แล้ วยังจําเป็ นต้ องมีพ้ ืนฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับแบบจําลองภาพด้ วยเช่นกัน
ฐานข้อมูล MySQL
SQL จัดเป็ นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นภาษาที่สามารถใช้
งานได้ ใ นคอมพิ ว เตอร์ ห ลายระดั บ ด้ ว ยกัน ไม่ ว่ า จะเป็ นระดั บ เมนเฟรมคอมพิ ว เตอร์ จ นถึ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่ง หรือ ภาษาSQL นั้นถูกพัฒนาจากแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ คือ
Relational Algebra และ Relation Calculus ตามแนวคิดของเทคโนโลยีฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่
E.F. Codd เป็ นผู้คิดค้ นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 และต่อมาบริษัท IBM จึงเริ่มทําการวิจัยพัฒนาเมื่อ
ปี ค.ศ. 1974 โดยใช้ ช่ือว่า “SEQUEL” (Structured English Query Language) จากนั้นจึงมี
การปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อมาเป็ น SQL
PHP
PHP นั้นเป็ นภาษาสําหรับใช้ ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ สามารถเขียนได้
หลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกับภาษาทั่วไป อาจมีข้อสงสัยว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คําตอบ
คือ HTML นั้นเป็ นภาษาที่ใช้ ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัดตําแหน่งรูป จัดรูปแบบตัวอักษร
หรือใส่สสี นั ให้ กบั เว็บไซต์ของเรา แต่ PHP นั้นเป็ นส่วนที่ใช้ ในการคํานวน ประมวลผล เก็บค่า
และทําตามคําสั่งต่างๆ อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ที่เราทํา รับค่าจากช่ องคําตอบของเว็บ
บอร์ ด และเก็บ ไว้ เ พื่ อ นํา มาแสดงผลต่ อ ไป แม้ แ ต่ ก ระทั่ง ใช้ ใ นการเขี ย น CMS ยอดนิ ย มเช่ น
Drupal , Joomla พูดง่ายๆคือเว็บไซต์จะโต้ ตอบกับผู้ใช้ ได้ ต้ องมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ
JavaScript ใช้ เป็ นเพียงแค่ตัวควบคุมการแสดงผลเท่านั้น
PHP เป็ นภาษาที่สามารถศึกษาได้ ง่าย ทํางานได้ มีประสิทธิภาพ ทําให้ เป็ นที่นิยม
อย่างยิ่งในปั จจุบัน รวมทั้งมีชุมชนคนใช้ งาน และคู่มือที่ ดีมาก และสําคัญสุดคือฟรีครับ การใช้
งานภาษา PHP ไม่ต้องมีค่าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล ER DIAGRAM เป็ นเครื่องมือที่นาํ มาใช้
งานในระบบ โดยแสดงเป็ นรูปภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูล (ER Diagram)
แผนภาพบริบท (Context Diagram)

ภาพที่ 2 แสดงถึงขอบเขตของระบบบริหารการจัดการในอู่ซ่อมรถยนต์ หรือ Context Diagram
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แผนภาพแสดงกรณีการทํางานของผูใ้ ช้ระบบ (Use Case Diagram)

ภาพที่ 3 USE CASE DIAGRAM ของระบบบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์

การพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4 ทํารายการ ออกใบเสร็จรับเงิน
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ภาพที่ 5 ใบเสร็จรับเงิน

ภาพที่ 6 รายงานภาพรวมการให้ บริการ
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บทสรุป
จากการที่ได้ ทดลองใช้ ระบบบริหารการจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ เป็ นการทดลองใช้ งาน
และทดสอบความสามารถของระบบว่าสามารถทํางานตอบสนองกับสิ่งที่ได้ ออกแบบหรือวางแผน
ได้ หรือไม่ ก่อนจะนําระบบไปใช้ ในการปฏิบัติงานดําเนินงานในองค์กรจริงนั้น ส่วนสุดท้ ายจําลอง
การปฏิบั ติ ง านจริ ง โดยการจํา ลองเป็ นผู้ บ ริ ห ารด้ วยการข้ อมู ล รายการให้ บ ริ การรวมถึง จัด ทํา
รายงานงานค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารซึ่ ง ผลที่ไ ด้ จ ากการยกตั ว อย่ า งสถานการณ์ จํา ลองการ
ปฏิบัติงานจริงในลักษณะต่างๆเสมือน การปฏิบัติงานจริงมีดังนี้
1. ระบบใช้ งานง่าย
2. สามารถค้ นหา, บันทึก, แก้ ไข ข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
3. การดําเนินงานและการให้ บริการได้ อย่างความถูกต้ อง สะดวก รวดเร็ว มากยิ่ง
4. สามารถเรียกดูรายงานได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว
5. ลดต้ นทุนในการทํางานของพนักงานในการประมวลข้ อมูลที่ซาํ้ ซ้ อน
6. สามารถความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูให้ บริการและผู้ใช้ บริการ
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