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บทคดัย่อ
สารนิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ

ให้บริการการบันทกึการซ่อมบาํรุงรถยนต์ผ่านเวบ็แอพลิเคชันโดยใช้เอกสารตัวอย่างทอียู่ในความ
รับผิดชอบของ ศูนย์บริการซ่อมบาํรุงรถยนต์ สาํหรับใช้ในการเกบ็บันทึกข้อมูลสาํหรับพนักงาน 
และลูกค้าทรัีบการบริการ สามารถเข้าใช้งานระบบเวบ็แอพลิเคชันเพือความสะดวกรวดเรว็  

ในการประเมินผลการใช้งานระบบบันทกึการซ่อมบาํรุงรถยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบาํรุง 
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วยผู้ใช้งานทวัไปในศูนย์บริการซ่อม
บาํรุงรถยนต์ ประกอบไปด้วย พนักงานทเีกียวข้อง 5 คน ทดลองใช้ระบบแล้วทาํการประเมินผล
ความพึงพอใจด้านต่างๆ ผลสาํรวจความพึงพอใจทีมีต่อระบบการบันทึกการซ่อมบาํรุงรถยนต์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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บทนาํ
ทีมาและความสําคญัของปัญหา
เทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้ารวดเรว็มาก ซึงทาํให้เกดิเทคโนโลยีใหม่ๆ ตอบสนอง

ความสะดวกรวดเร็วในชีวิตประจาํวัน สังคมในปัจจุบันทีมีการแข่งขันสูงขึนและทาํงานแข่งกับเวลา 
ในมุมการตลาดมีการนาํเทคโนโลยีเข้ามาเกียวข้อง ในปัจจุบัน ผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน เทคโนโลยีทีใช้กันอย่างแพร่หลายนันจะอยู่ในรูปแปบ Web 

Application ซึงสามารถเข้าถึงได้จากหลายช่องทางและอุปกรณ์ เช่น Web Bowser , Smart Phone , 

Tablet , Notebook , PC ซึงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ ปัจจุบันธุรกจิศูนย์ซ่อมบาํรุงรถยนต์ 
กเ็ป็นธุรกจิหนึงทต้ีองการทาํงานทมีีความรวดเรว็ และมีความแม่นยาํในด้านบันทกึข้อมูล  

วตัถุประสงค ์
- เพือพัฒนาระบบการบันทกึข้อมูลการซ่อมบาํรุงรถยนต์ ทผู้ีปฏบัิติงานสามารถเข้าถึงด้วย

อุปกรณ์ทหีลากหลาย
- เพือให้ผู้ปฏบัิติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็
- เพือให้ผู้ปฏบัิติงานเกบ็ข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพือความ Integrity ของข้อมูล เพิม

ประสทิธภิาพในการติดต่อสอืสารกบัลูกค้า

ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
- เพือพัฒนาระบบการบันทกึข้อมูลการซ่อมบาํรุงรถยนต์ทผู้ีปฏบัิติงานสามารถเข้าถึงด้วย

อุปกรณ์ทหีลากหลาย
- เพือให้ผู้ปฏบัิติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์ทหีลากหลาย
- เพือให้ผู้ปฏบัิติงานเกบ็ข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลเดียวกนั เพือความ Integrity ของข้อมูล เพิม

ประสทิธภิาพในการติดต่อสอืสารกบัลูกค้า

แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวขอ้ง 
ระบบฐานขอ้มูล  (Database System) 
ความหมายของระบบฐานขอ้มูล 

ฐานข้อมูล  (database) หมายถึง  กลุ่มของข้อมูลที ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดยมี
ความสัมพันธ์ซึงกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทงัหมดนีจะต้องเกบ็ไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกนั
หรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล นันก็คือการเกบ็ข้อมูลในฐานข้อมูลนันเราอาจจะเก็บทัง
ฐานข้อมูล โดยใช้แฟ้มข้อมูลเพียงแฟ้มข้อมูลเดียวกันได้ หรือจะเกบ็ไว้ในหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล ที
สาํคัญคือจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระเบียนและเรียกใช้ความสัมพันธ์นันได้ มีการกาํจัด
ความซาํซ้อนของข้อมูลออกและเกบ็แฟ้มข้อมูลเหล่านีไว้ทศูีนย์กลาง เพือทจีะนาํข้อมูลเหล่านีมา
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ใช้ร่วมกัน ควบคุมดูแลรักษาเมือผู้ต้องการใช้งานและผู้มีสิทธิจะใช้ข้อมูลนันสามารถดึงข้อมูลที
ต้องการออกไปใช้ได้ ข้อมูลบางส่วนอาจใช้ร่วมกบัผู้อนืได้ แต่บางส่วนผู้มีสทิธเิทา่นันจึงจะสามารถ
ใช้ได้ โดยทัวไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูลไว้ เพือเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลในเชิงธุรกจิ (พรเทพ รัตนบุรี , 2541) 

การวิเคราะหร์ะบบสารสนเทศ (System Analysis) 
ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความสาํคัญ เพราะเป็นปัจจัยในการสร้างและ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเป็นเรืองทีน่าสนใจ เพราะนักวิเคราะห์ระบบต้อง
ติดต่อกับคนหลายคน และรู้ถึงการจัดการและการทาํงานในองค์การ มีความรู้เกียวกับระบบ 
คอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบ ผู้ทสีามารถวิเคราะห์ระบบได้ดี ควรมีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม มีความรู้ทางด้านธุรกิจ ความรู้เกียวกับระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ซึงใช้เป็นความรู้
ในการออกแบบระบบทมีีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพงาน ดังนัน หน้าทีของนักวิเคราะห์ 
คือการศึกษาระบบ แล้วให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงและพัฒนาระบบนันจนเสรจ็สมบูรณ์  
ว ง จ ร ก า ร พัฒ 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 ตังแต่เริมต้นจนจบกระบวนการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนานีมี
ลําดับขันตอนตังแต่เริมต้นจนถึงพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ โดยขันตอนการ
พัฒนาระบบประกอบด้วย 7 ขนัตอน ได้แก่ 1) เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) , 2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) , 3) วิเคราะห์ (Analysis) , 4) ออกแบบ (Design) , 5) 

สร้าง หรือพัฒนาระบบ (Construction) , 6) การปรับเปลียน (Conversion) , และ 7) บาํรุงรักษา 
(Maintenance) (พรเทพ รัตนบุรี , 2541) 
การออกแบบฐานขอ้มูล (E-R Diagrams) 
ปี ค.ศ. 1976 Peter Chen ได้พัฒนาแบบจําลอง E-R (Entity-Relationship Model , ERM) 

ขึนมาใช้เป็นเครืองมือในการนําเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับความคิด (Conceptual 

Level) ออกมาเป็นแผนภาพ (Diagram) ทเีข้าใจได้ง่ายในการสอืความหมายระหว่างนักออกแบบ
ฐานข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูล โดยแผนภาพจะแสดงความสัมพันธ์ของเอนทิตี (Entity) กับเอนทิตี 
(Entity) และความสมัพันธข์องเอนทติี (Entity) กบัแอททริบิวท ์(Attribute) และ นับจากนันเป็น
ต้นมา แผนภาพ E-R กไ็ด้มีการนาํไปใช้งานอย่างกว้างขวาง มีการพัฒนารูปแบบทีหลากหลาย 
ทงันี แผนภาพ E-R (E-R Diagram) เป็นแบบจาํลองทใีช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูลในรูป
แบบจําลองเชิงแนวคิด (Conceptual Data Model) โดยใช้หลักการจากโมเดลฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ในการแสดงลักษณะโดยรวมของข้อมูลในระบบ ซึงช่วยสอืสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างผู้วิเคราะห์และผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี (พรเทพ รตันบุรี.( ) 
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Use Case Diagram 
Use Case Diagram เป็นแผนภาพทีใช้แสดงให้ทราบว่าระบบทาํางานหรือมีหน้าทีใดบ้าง โดยมี
สัญลักษณ์รูปวงรีแทน Use Case และสัญลักษณ์รูปคน (Stick Man Icon) แทน Actor สาํหรับชือ 

Use Case นัน จะใช้คาํกริยาหรือกริยาวลี (คาํกริยามีกรรมมารองรับ) เช่น ลงทะเบียนเรียน , 

ตรวจสอบราย วิชา , บันทึกการช  าระ เ งิน , Generate Report, Enter Sales Data, Compute 
Commission เป็นต้น ส่วนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Use Case และ Actor จะใช้เส้นตรงลาก 

เชือมต่อกัน หรือจะใช้เส้นตรงมีหัวลูกศรกไ็ด้ ในทีนีเลือกใช้เส้นตรงไม่มีหัวลูกศร ส่วนเส้นแบ่ง
ขอบเขต ระหว่าง Actor กับ Use Case จะใช้เส้นกรอบสีเหลียม เรียกว่า “System Boundary” 

และสิง สาํคัญส่วนสุดท้ายกค็ือ “ชือของระบบ (System Name)” ให้แสดงไว้ด้านบนสุดของ
แผนภาพ 
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ภาพที  Use Case Diagram ของระบบบนัทึกและซ่อมบาํรุงรถยนต ์

การพฒันาระบบและผลการดําเนินการ 

ภาพที  แสดงแผนภาพข้อมูลการเพิมข้อมูลลูกค้า 
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การบันทึกข้อมูลรถยนต์ เมือลูกค้าเข้ามาใช้บริการ การซ่อมบาํรุงรถยนต์ หลังจากบันทึกข้อมูล
ของลูกค้าแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องบันทึกข้อมูลรถยนต์ เพือให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบ
รายละเอียดต่างๆของรถยนต์ การบันทึกข้อมูลรถยนต์ลูกค้า โดยข้อมูลรถยนต์ของลูกค้านัน
ประกอบไปด้วย ชือลูกค้า ประเภทรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ ยีห้อ รุ่น หมายเลขตัวถัง สี ปี
เชือเพลิง 

ภาพที  แสดงแผนภาพข้อมูลการเพิมข้อมูลรถ 

การบันทกึข้อมูลรถยนต์ 
เมือลูกค้าเข้ามาใช้บริการ การซ่อมบาํรุงรถยนต์ หลังจากบันทกึข้อมูลของลูกค้าแล้ว ผู้ปฏบัิติงาน
จาํเป็นต้องบันทกึข้อมูลรถยนต์ ตามรายละเอยีดต่างๆของรถยนต์ โดยข้อมูลรถยนต์ของลูกค้านัน
ประกอบไปด้วย ชือลูกค้า ประเภทรถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ ยีห้อ รุ่น หมายเลขตัวถัง สี ปี 
เชือเพลิง 
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ภาพที  แสดงแผนภาพการบันทกึการซ่อมบาํรุงรถยนต์ 

รายงานการซ่อมบาํรุงรถยนต์ 
เป็นการแสดงรายงานการซ่อมบาํรุงรถยนต์ของลูกค้าแต่ละคัน ซึงจะแสดงข้อมูลหลังจากมีการ
บันทกึการซ่อมแล้ว เพือให้เป็นประวัติการซ่อมเพือให้ผู้ปฏบัิติหน้าทไีด้รับทราบประวัติการซ่อม
รถยนต์ต่างๆของลูกค้าทเีคยใช้บริการ ซึงจะเป็นไปตามภาพท ี6 แสดงประวัติการซ่อมบาํรุง 

ภาพที  แสดงแผนภาพประวัติการซ่อมบาํรุง 
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สรุปผลความพึงพอใจ 
การสํารวจความพึงพอใจของระบบจากกลุ่มผู้ใช้งานทีทดลองใช้งานระบบ โดยใช้

แบบสอบถามเพือการประเมินหาระดับความพึงพอใจของระบบทผู้ีพัฒนาได้ทาํการพัฒนาขึนมา 
สรุปผลความพึงพอใจเป็นคาํถาม โดยผู้ใช้งานทีทดลองใช้งานระบบและร่วมตอบแบบสอบถาม
จาํนวนทงัสนิ  ราย ผลการสาํรวจแสดงให้เหน็ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก และมีข้อเสนอแนะ
เพิมเติม ดังนี 

ขอ้เสนอแนะนําจากผูใ้ชง้าน 
1. ต้องการให้ระบบสามารถ แสกน QR Code เพือแสดงประวัติการซ่อมบาํรุงรถยนต์ได้
2. ต้องการให้ระบบสามารถแสนก Bar Code เพือทาํการบันทึกจํานวนอะไหล่ใส่ลง

รายการซ่อมบาํรุงรถยนต์ได้ 
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