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ระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมบํารุงรถยนต์
ศุภฤกษ์ วุฒิการณ์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร ไพรีเกรง**

บทคัดย่อ
สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ นี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ 1) ศึ ก ษาและประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ก าร
ให้ บริการการบันทึกการซ่อมบํารุงรถยนต์ผ่านเว็บแอพลิเคชันโดยใช้ เอกสารตัวอย่างทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ ศูนย์บริการซ่อมบํารุงรถยนต์ สําหรับใช้ ในการเก็บบันทึกข้ อมูลสําหรับพนักงาน
และลูกค้ าทีรับการบริการ สามารถเข้ าใช้ งานระบบเว็บแอพลิเคชันเพือความสะดวกรวดเร็ว
ในการประเมินผลการใช้ งานระบบบันทึกการซ่อมบํารุงรถยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบํารุง
ใช้ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ ประกอบด้ วยผู้ใช้ งานทัวไปในศูนย์บริการซ่อม
บํารุงรถยนต์ ประกอบไปด้ วย พนักงานทีเกียวข้ อง 5 คน ทดลองใช้ ระบบแล้ วทําการประเมินผล
ความพึ งพอใจด้ านต่างๆ ผลสํารวจความพึ งพอใจทีมีต่อระบบการบันทึกการซ่ อมบํารุงรถยนต์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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บัณฑิตย์
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
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บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหา
เทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้ าวหน้ ารวดเร็วมาก ซึงทําให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอบสนอง
ความสะดวกรวดเร็วในชีวิตประจําวัน สังคมในปั จจุ บันทีมีการแข่งขันสูงขึนและทํางานแข่งกับเวลา
ในมุมการตลาดมีการนําเทคโนโลยีเข้ ามาเกียวข้ อง ในปั จจุ บัน ผู้ใช้ งานต้ องการเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่าง
รวดเร็วและสะดวกต่ อการใช้ งาน เทคโนโลยี ทีใช้ กั นอย่ างแพร่ หลายนั นจะอยู่ ในรู ปแปบ Web
Application ซึงสามารถเข้ าถึงได้ จากหลายช่องทางและอุปกรณ์ เช่น Web Bowser , Smart Phone ,
Tablet , Notebook , PC ซึงสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันธุรกิจศูนย์ซ่อมบํารุงรถยนต์
ก็เป็ นธุรกิจหนึงทีต้ องการทํางานทีมีความรวดเร็ว และมีความแม่นยําในด้ านบันทึกข้ อมูล
วัตถุประสงค์
- เพือพัฒนาระบบการบันทึกข้ อมูลการซ่อมบํารุงรถยนต์ ทีผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้ าถึงด้ วย
อุปกรณ์ทหลากหลาย
ี
- เพือให้ ผ้ ูปฏิบัติงานสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ว
- เพือให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเก็บข้ อมูล ใช้ ฐานข้ อมูลเดียวกัน เพือความ Integrity ของข้ อมูล เพิม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสือสารกับลูกค้ า
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
- เพือพัฒนาระบบการบันทึกข้ อมูลการซ่อมบํารุงรถยนต์ทผูี ้ ปฏิบัติงานสามารถเข้ าถึงด้ วย
อุปกรณ์ทหลากหลาย
ี
- เพือให้ ผ้ ูปฏิบัติงานสามารถเข้ าถึงข้ อมูลด้ วยอุปกรณ์ทหลากหลาย
ี
- เพือให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเก็บข้ อมูล ใช้ ฐานข้ อมูลเดียวกัน เพือความ Integrity ของข้ อมูล เพิม
ประสิทธิภาพในการติดต่อสือสารกับลูกค้ า

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ความหมายของระบบฐานข้อมูล
ฐานข้ อมู ล (database) หมายถึ ง กลุ่ ม ของข้ อมู ล ที ถู ก เก็ บ รวบรวมไว้ โดยมี
ความสัมพันธ์ซึงกันและกัน โดยไม่ได้ บังคับว่าข้ อมูลทังหมดนีจะต้ องเก็บไว้ ในแฟ้ มข้ อมูลเดียวกัน
หรื อ แยกเก็บ หลาย ๆ แฟ้ มข้ อ มู ล นั นก็คื อ การเก็บ ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล นั นเราอาจจะเก็บ ทัง
ฐานข้ อมูล โดยใช้ แฟ้ มข้ อมูลเพียงแฟ้ มข้ อมูลเดียวกันได้ หรือจะเก็บไว้ ในหลาย ๆ แฟ้ มข้ อมูล ที
สําคัญคือจะต้ องสร้ า งความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนและเรียกใช้ ความสัมพันธ์นันได้ มีการกําจัด
ความซําซ้ อนของข้ อมูลออกและเก็บแฟ้ มข้ อมูลเหล่านีไว้ ทศูี นย์กลาง เพือทีจะนําข้ อมูลเหล่ านีมา
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ใช้ ร่วมกัน ควบคุมดูแลรั กษาเมือผู้ต้องการใช้ งานและผู้มีสิทธิจะใช้ ข้อมูลนันสามารถดึงข้ อมู ลที
ต้ องการออกไปใช้ ได้ ข้ อมูลบางส่วนอาจใช้ ร่วมกับผู้อนได้
ื แต่บางส่วนผู้มีสทิ ธิเท่านันจึงจะสามารถ
ใช้ ไ ด้ โดยทัวไปองค์ ก รต่ า ง ๆ จะสร้ างฐานข้ อ มู ล ไว้ เพื อเก็บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของตั ว องค์ ก ร
โดยเฉพาะอย่างยิงข้ อมูลในเชิงธุรกิจ (พรเทพ รัตนบุรี , 2541)
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (System Analysis)
ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความสําคัญ เพราะเป็ นปัจจัยในการสร้ างและ
พั ฒนาระบบสารสนเทศ การวิ เคราะห์ ระบบเป็ นเรื องทีน่ าสนใจ เพราะนั กวิ เคราะห์ ระบบต้ อง
ติดต่ อ กับ คนหลายคน และรู้ ถึงการจั ดการและการทํางานในองค์การ มี ความรู้ เ กียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ผู้ทสามารถวิ
ี
เคราะห์ระบบได้ ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม มีความรู้ทางด้ านธุรกิจ ความรู้เกียวกับระบบเครือข่ายและฐานข้ อมูล ซึงใช้ เป็ นความรู้
ในการออกแบบระบบทีมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพงาน ดังนัน หน้ าทีของนักวิเคราะห์
คือการศึกษาระบบ แล้ วให้ คาํ แนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาระบบนันจนเสร็จสมบูรณ์
ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ( System Development Life Cycle SDLC)
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC) ระบบสารสนเทศทังหลายมี
วงจรการพัฒนาทีเหมือนกัน ตังแต่ เริ มต้ นจนจบกระบวนการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนานีมี
ลําดับขันตอนตังแต่ เริ มต้ น จนถึ งพั ฒนาระบบเสร็จเรี ยบร้ อยพร้ อมใช้ งานได้ โดยขันตอนการ
พัฒนาระบบประกอบด้ วย 7 ขันตอน ได้ แก่ 1) เข้ าใจปัญหา (Problem Recognition) , 2) ศึกษา
ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) , 3) วิเคราะห์ (Analysis) , 4) ออกแบบ (Design) , 5)
สร้ าง หรือพัฒนาระบบ (Construction) , 6) การปรับเปลียน (Conversion) , และ 7) บํารุงรักษา
(Maintenance) (พรเทพ รัตนบุรี , 2541)
การออกแบบฐานข้อมูล (E-R Diagrams)
ปี ค.ศ. 1976 Peter Chen ได้ พั ฒ นาแบบจํา ลอง E-R (Entity-Relationship Model , ERM)
ขึนมาใช้ เป็ นเครื องมือในการนําเสนอโครงสร้ างของฐานข้ อมู ลในระดับความคิด (Conceptual
Level) ออกมาเป็ นแผนภาพ (Diagram) ทีเข้ าใจได้ ง่ายในการสือความหมายระหว่างนักออกแบบ
ฐานข้ อมูล และผู้ใช้ ข้อมูล โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี (Entity) กับเอนทิตี
(Entity) และความสัมพันธ์ของเอนทิตี (Entity) กับแอททริบิวท์ (Attribute) และ นับจากนันเป็ น
ต้ นมา แผนภาพ E-R ก็ได้ มีการนําไปใช้ งานอย่างกว้ างขวาง มีการพั ฒนารูปแบบทีหลากหลาย
ทังนี แผนภาพ E-R (E-R Diagram) เป็ นแบบจําลองทีใช้ อธิบายโครงสร้ างของฐานข้ อมูลในรูป
แบบจํา ลองเชิ ง แนวคิ ด (Conceptual Data Model) โดยใช้ ห ลั ก การจากโมเดลฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สัมพันธ์ในการแสดงลักษณะโดยรวมของข้ อมูลในระบบ ซึงช่วยสือสารให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกัน
ระหว่างผู้วิเคราะห์และผู้ใช้ ได้ เป็ นอย่างดี (พรเทพ รัตนบุรี.(
)
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Use Case Diagram
Use Case Diagram เป็ นแผนภาพทีใช้ แสดงให้ ทราบว่ าระบบทําางานหรื อมีหน้ าทีใดบ้ าง โดยมี
สัญลักษณ์รูปวงรีแทน Use Case และสัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) แทน Actor สําหรับชือ
Use Case นัน จะใช้ คาํ กริ ยาหรื อกริ ยาวลี (คํากริ ยามีกรรมมารองรั บ) เช่ น ลงทะเบี ยนเรี ยน,
ตรวจสอบรายวิ ช า , บั น ทึ ก การช าระเงิ น , Generate Report, Enter Sales Data, Compute
Commission เป็ นต้ น ส่ ว นการมี ป ฏิสัม พั น ธ์ร ะหว่ า ง Use Case และ Actor จะใช้ เ ส้ น ตรงลาก
เชือมต่อกัน หรือจะใช้ เส้ นตรงมีหั วลูกศรก็ได้ ในทีนีเลือกใช้ เส้ นตรงไม่มีหัวลูกศร ส่วนเส้ นแบ่ ง
ขอบเขต ระหว่ า ง Actor กับ Use Case จะใช้ เ ส้ น กรอบสีเหลี ยม เรี ยกว่ า “System Boundary”
และสิง สํา คัญ ส่ว นสุด ท้ า ยก็คื อ “ชื อของระบบ (System Name)” ให้ แ สดงไว้ ด้ า นบนสุ ด ของ
แผนภาพ
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ภาพที Use Case Diagram ของระบบบันทึกและซ่อมบํารุ งรถยนต์

การพัฒนาระบบและผลการดําเนินการ
ภาพที แสดงแผนภาพข้ อมูลการเพิมข้ อมูลลูกค้ า
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การบันทึกข้ อมูลรถยนต์ เมือลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริการ การซ่อมบํารุงรถยนต์ หลังจากบันทึกข้ อมูล
ของลู ก ค้ า แล้ ว ผู้ ป ฏิบั ติงานจํา เป็ นต้ องบั น ทึกข้ อมู ลรถยนต์ เพื อให้ ผ้ ู ป ฏิบั ติงานจะต้ องทราบ
รายละเอียดต่า งๆของรถยนต์ การบันทึกข้ อมู ลรถยนต์ลูกค้ า โดยข้ อมู ลรถยนต์ของลู ก ค้ า นั น
ประกอบไปด้ ว ย ชื อลู ก ค้ า ประเภทรถยนต์ ทะเบี ย นรถยนต์ ยี ห้ อ รุ่ น หมายเลขตั ว ถั ง สี ปี
เชือเพลิง
ภาพที แสดงแผนภาพข้ อมูลการเพิมข้ อมูลรถ

การบันทึกข้ อมูลรถยนต์
เมือลูกค้ าเข้ ามาใช้ บริการ การซ่อมบํารุงรถยนต์ หลังจากบันทึกข้ อมูลของลูกค้ าแล้ ว ผู้ปฏิบัติงาน
จําเป็ นต้ องบันทึกข้ อมูลรถยนต์ ตามรายละเอียดต่างๆของรถยนต์ โดยข้ อมูลรถยนต์ของลูกค้ านัน
ประกอบไปด้ ว ย ชื อลู ก ค้ า ประเภทรถยนต์ ทะเบี ย นรถยนต์ ยี ห้ อ รุ่ น หมายเลขตั ว ถั ง สี ปี
เชือเพลิง
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ภาพที แสดงแผนภาพการบันทึกการซ่อมบํารุงรถยนต์

รายงานการซ่อมบํารุงรถยนต์
เป็ นการแสดงรายงานการซ่อมบํารุงรถยนต์ของลูกค้ าแต่ละคัน ซึงจะแสดงข้ อมูลหลังจากมีการ
บันทึกการซ่อมแล้ ว เพือให้ เป็ นประวัติการซ่อมเพือให้ ผ้ ูปฏิบัติหน้ าทีได้ รับทราบประวัติการซ่ อม
รถยนต์ต่างๆของลูกค้ าทีเคยใช้ บริการ ซึงจะเป็ นไปตามภาพที 6 แสดงประวัติการซ่อมบํารุง
ภาพที แสดงแผนภาพประวัติการซ่อมบํารุง
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สรุปผลความพึงพอใจ
การสํา รวจความพึ ง พอใจของระบบจากกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง านที ทดลองใช้ ง านระบบ โดยใช้
แบบสอบถามเพือการประเมินหาระดับความพึงพอใจของระบบทีผู้พัฒนาได้ ทาํ การพัฒนาขึนมา
สรุปผลความพึ งพอใจเป็ นคําถาม โดยผู้ใช้ งานทีทดลองใช้ งานระบบและร่วมตอบแบบสอบถาม
จํานวนทังสิน ราย ผลการสํารวจแสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ งานมีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะ
เพิมเติม ดังนี
ข้อเสนอแนะนําจากผูใ้ ช้งาน
1. ต้ องการให้ ระบบสามารถ แสกน QR Code เพือแสดงประวัติการซ่อมบํารุงรถยนต์ได้
2. ต้ อ งการให้ ร ะบบสามารถแสนก Bar Code เพื อทํา การบั น ทึกจํา นวนอะไหล่ ใ ส่ ลง
รายการซ่อมบํารุงรถยนต์ได้
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