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บทที่ 3
วิธีการดาเนินโครงงาน
ในการจั ดท าโครงงานนั ก ศึ ก ษา “ระบบบริห ารจั ด การอู่ ซ่อ มรถ กรณี ศึ ก ษาอู่ วีระเซอร์วิ ส
มอเตอร์ไบค์” มีวิธีการดาเนินโครงการดังนี้
3.1 การวางแผนโครงงาน
การศึกษาระบบงานเดิม ผู้ศึกษาจะนาเสนอรายละเอียดของขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ ซึ่ งได้ น าทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ต่ าง ๆ มาประยุ ก ต์ ใช้ งานโดยประกอบไปด้ ว ยการวิ เคราะห์
ระบบงานเดิม
3.1.1 ลักษณะของระบบงานเดิม
เนื่องจากระบบงานเดิมของอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ยังไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ต่ าง ๆ ส่ ว นมากจะท างานด้ ว ยระบบมื อ จึ งท าให้ เกิด ปั ญ หาหลาย ๆ อย่าง จึ ง
จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อนาระบบงานที่ทานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดการข้อมูล คือ เพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูล
3.1.2 ปัญหาของระบบงานเดิม
จากที่ได้ศึกษาระบบงานอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ทาให้ ทราบถึงปัญ หาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบงานเดิมซึ่งพบปัญหาดังนี้
3.1.2.1 ปัญหาของสินค้า
1) การตรวจสอบข้อมูลล่าช้า
2) การจดบันทึกข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด
3.1.2.2 เอกสารและข้อมูลขาดประสิทธิภาพ
1) ข้อมูลมีความผิดพลาด
2) เอกสารชารุดสูญหาย
3) การค้นหาข้อมูลล่าช้า
4) เก็บงานในระบบแฟ้มงาน
3.1.2.3 การทางานไม่เป็นระบบ
1) ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลมีน้อย
2) เทคโนโลยีที่ล้าสมัย
3) ระบบงานไม่สนับสนุนการทางานในอนาคต
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาสามารถสรุปให้อยู่ในรูปของแผนผังแสดงปัญหา (Cause-andEffect Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ทาให้ การทางานของระบบมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
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ระบบการทางานไม่สะดวก
ยากต่อ การค้นหา

ล่าช้า
ไม่มีก ารนาเอาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในระบบงาน

บันทึกลงเอกสาร
ไม่เป็นระบบ

ไม่มีก ารบันทึก ข้อมูล รถ

การทางานไม่เ ป็นระบบ

การตรวจสอบข้อมูล
ผิดพลาด

ระบบบริหารจัด การอู่ซ่อมรถ
กรณีศึกษา อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์
ไบค์

การบันทึกข้อมูลเอกสารทา
ให้ข ้อมูสูญหาย

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงปัญหา (Cause-and-Effect Diagram) ของระบบงานเดิม
3.2 การวิเคราะห์ระบบ
3.2.1 ความต้องการของผู้ดูแลระบบ
3.2.1.1 สามารถบัน ทึก ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ในระบบได้ เช่น การรับบริการรถ การส่ ง
มอบรถ การขายสินค้า การสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน เป็นต้น
3.2.1.2 สามารถออกรายงานได้ เช่ น รายงานข้ อ มู ล สิ น ค้ า รายงานการขายสิ น ค้ า
รายงานสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
3.2.1.3 ช่วยอานวยความสะดวกในเรื่องการตรวจสอบข้อ มูลต่าง ๆ ในการทางานของ
ระบบบริหารอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ มีการทางาน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้
3.2.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ในส่ ว นของผู้ ดูแ ลระบบจะต้อ งท าการเข้ าสู่ ระบบก่อ นใช้ งานทุ ก ครั้ง (ล็ อ กอิน ) และ
สามารถดาเนินการทุกอย่างในระบบงานได้
3.2.3 ส่วนของกระบวนการทางานของระบบ (List of Data)
ส่วนของกระบวนการทางานของระบบจะแสดงให้ รู้ว่าระบบที่พัฒ นามานั้น ต้องการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่มีอยู่ในรูปแบบใดบ้าง
ส่วนของข้อมูลที่อยู่ในระบบ
3.2.3.1 ข้อมูลเจ้าของร้าน
- รหัสเจ้าของร้าน
- รหัสผ่าน
- ชื่อ
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3.2.3.2

3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.3.7

3.2.3.8

3.2.3.9

- เบอร์โทร
ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า
- ยี่ห้อสินค้า
- ประเภท
- ชื่อสินค้า
- ราคาสินค้า
- จุดวิกฤต
ข้อมูลประเภทสินค้า
- รหัสประเภทสินค้า
- ชื่อประเภทสินค้า
ข้อมูลยี่ห้อสินค้า
- รหัสยี่ห้อสินค้า
- ชื่อยี่ห้อสินค้า
ข้อมูลประเภทรถ
- รหัสประเภทรถ
- ชื่อประเภทรถ
ข้อมูลยี่ห้อรถ
- รหัสยี่ห้อรถ
- ชื่อยี่ห้อรถ
ข้อมูลรถ
- รหัสประเภทรถ
- รหัสยี่ห้อรถ
- ชื่อประเภทรถ
- ชื่อยี่ห้อรถ
- ชื่อรถ
ข้อมูลลูกค้า
- รหัสลูกค้า
- ชื่อ
- เบอร์โทรศัพท์
- ประเภทลูกค้า
- ส่วนลด
ข้อมูลการให้บริการ (ซ่อม)
- รหัสการให้บริการ
- ชื่อการให้บริการ
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3.2.3.10

3.2.3.11

3.2.3.12

3.2.3.13
3.2.3.14

- ประเภทรถให้บริการ
- ราคาการให้บริการ
ข้อมูลรับบริการ
- รหัสลูกค้า
- ชื่อลูกค้า
- เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
- ประเภทลูกค้า
- ส่วนลด
- ประเภทรถ
- ยี่ห้อรถ
- ชื่อรถ
- ทะเบียนรถ
- รายละเอียด
ข้อมูลการส่งมอบรถ
- รหัสลูกค้า
- รหัสการให้บริการ
- รหัสสินค้า
- ค่าบริการ
ข้อมูลการขายสินค้า
- รหัสสินค้า
- ราคาสินค้า
- จานวนสินค้า
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
- รหัสสินค้า
- จานวนสินค้า
ข้อมูลการรับสินค้าเข้าร้าน
- รหัสสินค้า
- จานวนสินค้า

3.2.4 ส่วนของกระบวนการการทางานของระบบ (List of Process)
ส่ ว นของกระบวนการท างานของระบบจะแสดง ข้ อมูล ที่ได้รับ การประมวลผลจาก
ระบบงาน ซึ่งมีขั้นตอนการทางาน ดังนี้
3.2.4.1 การรับบริการ
1) สามารถค้นหาลูกค้าได้
2) สามารถเลือกประเภทรถ ยี่ห้อรถ ชื่อรถได้

18

3.2.4.2

3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.4.5

3.2.4.6

3) สามารถกรอกข้อมูลรถได้ (ทะเบียน รายละเอียด)
4) สามารถออกใบรอซ่อมรถได้
5) เก็บข้อมูลในระบบ
ระบบส่งมอบรถ
1) สามารถค้นหารถจากข้อมูลรอซ่อมได้
2) สามารถแสดงข้อมูลการซ่อมได้
3) สามารถเลือกการให้บริการได้
4) สามารถเลือกสินค้าอะไหล่ได้ กรณีนาสินค้าภายในร้านมาใช้ในการซ่อม
5) สามารถคานวณค่าบริการ ค่าสินค้า ส่วนลด
6) สามารถระบุเงินที่ได้รับได้
7) สามารถคานวณเงินทอนได้
8) ยืนยันการรับเงิน
9) สามารถยืนยันข้อมูลการส่งมอบรถได้
10) สามารถออกใบเสร็จได้
ขายสินค้า
1) ค้นหาชื่อสินค้า
2) ระบบแสดงข้อมูลสินค้า
3) สามารถคานวณราคาสินค้าได้
4) สามารถระบุเงินที่ได้รับ
5) สามารถคานวณเงินทอนได้
6) ยืนยันการรับเงิน
7) สามารถออกใบเสร็จได้
8) ระบบทาการลดสินค้าในสต็อกได้
ระบบสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
1) สามารถค้นหาสินค้าคงเหลือได้
2) สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อได้
3) สามารถออกใบสั่งซื้อสินค้าได้
ระบบรับสินค้าเข้าร้าน
1) สามารถเลือกสินค้าจากใบสั่งซื้อ
2) แสดงสต็อกสินค้าได้
3) เพิ่มสต็อกสินค้า
รายงาน
1) แสดงรายงานการรับบริการ
2) แสดงรายงานการส่งมอบรถ
3) แสดงรายงานข้อมูลสินค้า
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4)
5)
6)
7)

แสดงรายงานการขายสินค้า
แสดงรายงานการสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
แสดงรายงานการรับสินค้าเข้าร้าน
แสดงรายงานสินค้าวิกฤต
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3.2.5 ขั้นตอนการทางานของระบบงานเดิมของ อู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์
กคา

เ า

งราน

นารถเข้ามาซ่อมที่ร้าน

ตรวจเช็ค รถ

N
ซ่อม

Y
ทาการซ่อม

คืนรถ

รับรถ

จ่ายเงิน

รับเงิน

ภาพที่ 3.2 ระบบงานเดิมของอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ( Workflow )
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3.2.6 **ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่
ระบบ

เ า งร าน

N

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Y

เมนูหลัก

เลือกเมนูก ารรับบริการ

เลือกประเภทรถ

ค้นหาลูกค้า

กรอกข้อมูล รถ

ออกใบรอซ่อม

เก็บข้อมูลในระบบ

ภาพที่ 3.3 Workflow Diagram การรับบริการ
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ระบบ

N

เ า งร าน

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

Y

เลือกเมนูก ารส่งมอบรถ

ค้นหารถจากข้อมูล
แสดงข้อมูลการซ่อม
ค้นหาข้อมูลลูกค้า

ค้นหาสินค้า
คานวณค่าบริการ

ระบุเงินที่ได้รับ
คานวณเงินทอน
ยืนยันการรับเงิน

ยืนยันข้อมูล การส่งมอบรถ
ออกใบเสร็จ

ภาพที่ 3.4 Workflow Diagram การส่งมอบรถ

23

ระบบ

เ า

งร าน

N

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Y

เมนูหลัก

เลือกเมนูขายสินค้า

ค้นหาสินค้า

แสดงข้อมูลสินค้า

คานวณราคาสินค้า

ระบุเงินที่ได้รับ

คานวณเงินทอน

ยืนยันการรับเงิน

ออกใบเสร็จ

ลดสินค้าในสต็อ ก

ภาพที่ 3.5 Workflow Diagram ขายสินค้า(กรณีไม่ได้มาซ่อม)
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ระบบ

เ า งร าน

N

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Y

เมนูหลัก

เลือกเมนูส ั่งสินค้าเข้าร้าน

ค้นหาสินค้าคงเหลือ

เลือกสินค้าที่จะสั่งซื้อ

ออกใบสั่งซื้อสินค้า

ภาพที่ 3.6 Workflow Diagram การสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
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ระบบ

เ า งร าน

N

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Y

เมนูหลัก

เลือกเมนูรับสินค้าเข้าร้าน

เลือกสินค้าจากใบสั่งซื้อ

แสดงสต็อ กสินค้า

ออกใบรับสินค้า

ภาพที่ 3.7 Workflow Diagram การรับสินค้าเข้าร้าน
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ระบบ

เ า

งร าน

N

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
Y

เมนูหลัก

เลือกเมนูรายงาน
แสดงรายงานการรับบริการ

แสดงรายงานการส่ง มอบรถ

แสดงรายงานข้อมูลสินค้า

แสดงรายงานการขายสินค้า

แสดงรายงานการสั่ง ซื้อสินค้าเข้าร้าน

แสดงรายงานการรับสินค้าเข้าร้าน

แสดงรายงานสินค้าวิกฤต

ภาพที่ 3.8 Workflow Diagram รายงาน

27

3.2.6 Context Diagram ของระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์

เจ้าของร้าน
ข้อมูลการซ่อม
ราคาค่าบริการ
ข้อมูลสินค้า
ประเภทสินค้า
ใบสั่ง ซื้อสินค้า
สต็อ กสินค้า
รายงานการรับบริก าร
รายงงานการส่งมอบรถ
รายงานข้อมูล สินค้า
รายงานการขายสินค้า
รายงานสินค้าคงเหลือ
รายงานการสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
รายงานการรับสินค้าเข้าร้าน
รายงานสินค้าวิกฤต
รายงานรายรับ

ข้อมูลประเภทรถ
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลรถ
การให้บริการ
ข้อมูลสินค้าอะไหล่
หมายเลขใบซ่อ ม
ข้อมูลการส่งมอบรถ
ชื่อสินค้า
ข้อมูลสินค้าทั้ง หมด
สินค้าที่ต้องการสั่ง ซื้อ
ข้อมูลสินค้าจากใบสั่ง ซื้อ

0

ใบรอซ่อม
ใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้า

ภาพที่ 3.9 Context Diagram ของระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์
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เจ้าของร้าน

- ข้อมูลเจ้าของร้า น
- ข้อมูลประเภทสินค้า
- ข้อมูลยี่ห ้อสินค้า
- ข้อมูลสิน ค้า
- ข้อมูลประเภทรถ
- ข้อมูลยี่ห ้อรถ
- ข้อมูลรถ
- ข้อมูลการให้บ ริการ
- ข้อมูลลูกค้า

D4

เจ้าของร้าน

- ข้อมูลเจ้าของร้า น
- ข้อมูลประเภทสินค้า
- ข้อมูลยี่ห ้อสินค้า
- ข้อมูลสิน ค้า
- ข้อมูลประเภทรถ
- ข้อมูลยี่ห ้อรถ
- ข้อมูลรถ
- ข้อมูลการให้บ ริการ
- ข้อมูลลูกค้า

D1

1

D3

ข้อมูลเจ้าของร้าน

- สินค้าคงเหลือ
- สินค้าที่ต ้องการสั่ง

- ใบสั่ง ซื้อสินค้า

2

สั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน

ข้อมูลประเภทสินค้า

จัดการข้อ มูลพื้น าน

ข้อมูลประเภทรถ

เจ้าของร้าน
D6

ข้อมูลการให้บริก าร
D7

D2

- ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลรถ

ข้อมูลลูกค้า

D5

3

- สต็อ กสินค้า

รับสินค้าเข้าร้าน

เจ้าของร้าน

เจ้าของร้าน

- ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลรถ

- ใบรอซ่อม

- สินค้าในสต็อก
- ข้อมูลสินค้า
- ราคาสินค้า
- เงินทอน
- ใบเสร็จ

5

- สินค้า
- เงินที่ได้รับ
- จานวนเงิน

การรับบริการ

4
เจ้าของร้าน

ขายสินค้า
- ข้อมูลการซ่อม
- การให้บริการ
- สินค้าอะไหล่
- ข้อมูลส่งมอบรถ
- เงินที่ได้รับ
- ข้อมูลการส่งมอบรถ

- ข้อมูลการซ่อม
- ค่าซ่อ ม
- เงินทอน
- ใบเสร็จ

เจ้าของร้าน

-

การรับบริการ
การส่งมอบรถ
ข้อมูลสินค้า
การขายสินค้า
สั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
รับสินค้าเข้าร้าน
สินค้าวิก ฤต

6
ส่งมอบรถ

D4

8

ข้อมูลรถ

- ร้องขอรายงาน

รายงาน

D4

ข้อมูลประเภทรถ

D5

ข้อมูลลูกค้า

D16

ข้อมูลสินค้าวิก ฤต

D12

ข้อมูลสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน
D13

D11

D9

ข้อมูลการรับบริการ

D10

ข้อมูลการส่งมอบรถ

ข้อมูลการขายสินค้า

ข้อมูลรับสินค้าเข้าร้าน

ภาพที่ 3.10 Diagram 0 ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษาอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์
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3.2.7 พจนานุกรมข้อมูล
ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ดูแลระบบ (admin)
ชื่ Field
admin_id
admin_pass
admin_name
admin_tel

คา ธิบาย
รหัสผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่าน
ชื่อ
เบอร์โทร

ประเภท ม
INT
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
50
10
-

ประเภท ม
INT
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
-

ประเภท ม
INT
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
-

ประเภท ม
INT
INT
INT
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
50
-

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลยี่ห้อรถ (bike_brand)
ชื่ Field
bike_brand_id
bike_brand_name

คา ธิบาย
รหัสยี่ห้อรถ
ชื่อยี่ห้อรถ

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลประเภทรถ (bike_type)
ชื่ Field
bike_ type _id
bike_ type _name

คา ธิบาย
รหัสประเภทรถ
ชื่อประเภทรถ

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลรถ (motorbike)
ชื่ Field
motorbike_id
bike_type_id
bike_brand_id
motorbike_name

คา ธิบาย
รหัสข้อมูลรถ
รหัสประเภทรถ
รหัสยี่ห้อรถ
ชื่อรถ
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ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลยี่ห้อสินค้า (product_brand)
ชื่ Field
คา ธิบาย
product_brand_id
รหัสยี่ห้อสินค้า
product_brand_name ชื่อยี่ห้อสินค้า

ประเภท ม
INT
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
-

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลประเภทสินค้า (product_type)
ชื่ Field
คา ธิบาย
product_ type _id
รหัสประเภทสินค้า
product_ type _name ชื่อประเภทสินค้า

ประเภท ม
INT
VARCHAR

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
-

ประเภท ม
INT
INT
INT
VARCHAR
INT
INT
INT

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
50
10
5
5
-

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลสินค้า (product)
ชื่ Field
product_id
product_type_id
product_brand_id
product_name
product_price
product_total
product_crisis

คา ธิบาย
รหัสสินค้า
รหัสประเภทสินค้า
รหัสยี่ห้อสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาสินค้า
จานวนสินค้า
จุดวิกฤต

ตารางที่ 3.8 ตารางข้อมูลสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน (product_buy)
ชื่ Field
product_buy_id
product_id
product_type_id
product_brand_id
product_name
product_price
product_crisis

คา ธิบาย
รหัสสั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า
รหัสประเภทสินค้า
รหัสยี่ห้อสินค้า
ชื่อสินค้า
ราคาสินค้า
จุดวิกฤต

ประเภท ม
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
INT
INT

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
4
50
4
4
-
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product_buy_number
total
product_buy_status
product_buy_date

จานวนสั่งซื้อ
ราคารวม
สถานะ
วันที่

INT
INT
INT
DATE

4
4
1
-

-

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลรับสินค้าเข้าร้าน (product_get)
ชื่ Field
product_get_id
product_id
product_buy_id
product_type_id
product_ type_name
product_ name
product_get_number
product_ price
product_get_status
product_get_date

คา ธิบาย
รหัสรับสินค้า
รหัสสินค้า
รหัสสั่งซื้อสินค้า
รหัสประเภทสินค้า
ชื่อประเภทสินค้า
ชื่อสินค้า
จานวนสินค้า
ราคาสินค้า
สถานะ
วันที่

ประเภท ม
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
VARCHAR
INT
INT
INT
DATE

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
4
50
100
4
4
1
-

ประเภท ม
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
DATE

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
4
5
4
10
1
-

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลขายสินค้า (product_sell)
ชื่ Field
product_sell_id
product_id
product_type_id
product_brand_id
product_sell_number
product_price
total
product_sell_status
product_sell_date

คา ธิบาย
รหัสขายสินค้า
รหัสสินค้า
รหัสประเภทสินค้า
รหัสยี่ห้อสินค้า
จานวนสินค้า
ราคาสินค้า
ราคารวม
สถานะ
วันที่
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ตารางที่ 3.11 ตารางข้อมูลการให้บริการ (service)
ชื่ Field
service_id
service_name
bike_type_id
service_price

คา ธิบาย
รหัสการบริการ
ชื่อการบริการ
รหัสประเภทรถ
ค่าบริการ

ประเภท ม
INT
VARCHAR
INT
INT

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
4
5
-

ประเภท ม
INT
INT
INT
INT
INT
VARCHAR
VARCHAR
INT
DATE

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
4
4
10
1000
1
-

ตารางที่ 3.12 ตารางข้อมูลการรับบริการ (repair)
ชื่ Field
repair_id
motorbike_id
bike_type_id
bike_brand_id
customer_id
repair_number
repair_detail
repair_status
repair_date

คา ธิบาย
รหัสการรับบริการ
รหัสรถ
รหัสประเภทรถ
รหัสยี่ห้อรถ
รหัสลูกค้า
ทะเบียนรถ
รายละเอียด
สถานะ
วันที่

ตารางที่ 3.13 ตารางข้อมูลการส่งมอบรถ (send_motorbike)
ชื่ Field
send_motorbike_id
repair_id
repair_total
customer_monney
customer_monney_re
customer_id
send_motorbike_date

คา ธิบาย
รหัสส่งมอบรถ
รหัสการให้บริการ
เงินทั้งหมด
จ่ายเงิน
เงินทอน
รหัสลูกค้า
วันที่คืนรถ

ประเภท ม
INT
INT
INT
INT
INT
INT
DATE

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
50
50
50
4
-
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ตารางที่ 3.14 ตารางข้อมูลรายละเอียดการส่งมอบรถ (send_motorbike_detail)
ชื่ Field
send_motorbike_id
service_id
product_id

คา ธิบาย
รหัสส่งมอบรถ
รหัสบริการ
รหัสสินค้า

ประเภท ม
INT
INT
INT

นาด คุณสมบัติ
4
PK
4
4
-

ประเภท ม
INT
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR
INT

นาด คุณสมบัติ
4
PK
50
10
50
50
4
-

ตารางที่ 3.14 ตารางข้อมูลลูกค้า (customer)
ชื่ Field
customer_id
customer_name
customer_tel1
customer_address
customer_type
discount

คา ธิบาย
รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
ประเภทลูกค้า
ส่วนลด
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3.3*การ กแบบระบบ
ออกแบบหน้าจอสาหรับแสดงข้อมูล
หลังจากได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ Data Flow Diagram แล้วนั้นทาให้ทราบ
การไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการออกแบบระบบ เป็นการออกแบบ
หน้าจอของโปรแกรม ซึ่งทาให้ทราบการทางานของโปรแกรม ก่อนที่จะนาไปสู่ขั้นตอนการพัฒ นา
ระบบต่อไป
การออกแบบหน้าจอแสดงผลข้อมูลของระบบบริหารจัดการอู่วีระเซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ หน้าเมนู
หลัก ดังภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.11 หน้าเมนูหลัก
3.4 การนาไปใช
เมื่อดาเนินงานผ่านระยะการวิเคราะห์และออกแบบมาแล้ว ระยะถัดไปก็คือระยะการนาไปใช้ซึ่ง
จะนาแบบจาลองเชิงกายภาพขึ้นมาเป็นข้อกาหนดของระบบเพื่อสร้างระบบใหม่ขึ้นมาโดยระบบนี้จะ
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังต่อไปนี้
3.4.1 การสร้างส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรม)
เมื่อเสร็จ สิ้ น การออกแบบ ขั้น ตอนต่อไปคือการสร้างระบบจริงขึ้นมาด้วยการเขียน
โปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
3.4.1.1 เลือกภาษาเพื่อจะนามาใช้กับการเขียนโปรแกรม ได้แก่ PHP HTML5 และ
JAVA โดยที่ผู้พัฒนาจะต้องเข้าใจว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั้น จะไม่สามารถ
นามาใช้งานได้ทั้งหมด ดังนั้นในการเลือกภาษาจึงต้องเข้าใจจุดประสงค์ของระบบงานที่นามาใช้งาน
ด้วย
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3.4.1.2 เขียนโปรแกรมด้วยการปฏิบัติตามไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับ
โปรแกรมหรื อ ระบบที่ พั ฒ นาด้ ว ยภาษาคอมพิ ว เตอร์ ผู้ พั ฒ นาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามไวยากรณ์ แ ละ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากภาษาคอมพิวเตอร์มีกฎเกณฑ์ที่ละเอียดซับซ้อน เช่น โปรแกรมจะ
หยุดทางานและแสดงข้อผิดพลาดออกมาทันทีเมื่อเขียนคาสั่งผิด เป็นต้น
3.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบ
หลั งจากที่ท าการเขีย นโปรแกรมเสร็จแล้ ว ในการตรวจสอบและทดสอบระบบจะมี
ขั้นตอนการทดสอบ ดังต่อไปนี้
3.4.2.1 การทดสอบหน่วยย่อย คือการทดสอบเพียงโปรเซสเดียวโดยจะมุ่งเน้นที่ความ
ถูกต้องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในโปรเซสนั้น ๆ จนกระทั่งผู้พัฒนาทดสอบจนเชื่อได้ว่าโปรเซสนี้ไม่มี
ข้อผิดพลาด
3.4.2.2 การทดสอบการนาโปรแกรมมาประกอบรวมกัน เป็นการนาโปรเซสย่อยมา
ประกอบรวมกัน ซึ่งเมื่อนามารวมกันแล้วระบบจะต้องทางานโดยไม่มีข้อผิดพลาดทางานอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
3.4.2.3 การทดสอบระบบ เป็นการทดสอบระบบทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบให้กับอู่วีระ
เซอร์วิสมอเตอร์ไบค์ ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะต้องมั่นใจว่า ทุก ๆ โปรเซส จะต้องทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อผิดพลาดและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
3.4.3 ติดตั้งระบบ
การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานระบบทันที คือการติดตั้งด้วยการหยุดใช้งานระบบเดิม และ
เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่โดยทันที เนื่องจากระบบเดิมกับระบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่
สามารถนาผลลัพธ์ของทั้งสองมาเปรียบเทียบกันได้ วิธีนี้จึงเป็นการติดตั้งที่ง่ายที่สุดแต่มีข้อเสียคือ
อาจเกิดข้อผิดพลาดในระบบใหม่ที่คาดไม่ถึง
3.4.4 จัดทาเอกสารระบบ
เอกสารผู้ใช้ เป็นเอกสารคู่มือที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าใจขั้นตอนเกี่ ยวกับการใช้งาน
ระบบ ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
3.4.4.1 บอกวิธีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3.4.4.2 วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
3.4.4.3 การเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูล
3.4.4.4 การบริหารจัดการข้อมูลในแต่ละหน้า
3.4.4.5 การออกรายงาน
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3.5 การบารุงรักษาระบบ
ภายหลังจากการติดตั้งระบบงานเป็นที่เรียนร้อยแล้ว ระบบงานยังคงต้องได้รับการบารุงรักษา
เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องมีการบารุงรักษาระบบเพื่อให้มั่นใจในการทางานของ
ระบบ การดั ด แปลงระบบใหม่ เพื่ อ ปรับ ให้ ต รงตามความต้ องการใหม่ ๆ ของผู้ ใช้ แ ละการจั ด ท า
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาระบบ 4 วิธีด้วยกัน คือ
3.5.1 การบ ารุงรั กษาระบบด้วยการแก้ไขให้ ถูกต้อง ในบางครั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ถูก
ค้นพบระหว่างการทดสอบ แต่กับพบในการใช้งานจริง จนกระทั่งข้อผิดพลาดลดน้อยลงหรือไม่มีข้อ
ผิดพลาดเลย
3.5.2 การบารุงรักษาระบบด้วยการดัดแปลง เป็นการดัดแปลงโดย กรณีที่มีการปรับเปลี่ยน
อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ระบบปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ งอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ ระบบงานที่ ด าเนิ น อยู่ เกิ ด ขั ด ข้ อ ง
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม
3.5.3 การบารุงรักษาระบบด้วยการปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้น เป็นการปรับปรุงให้ระบบดีกว่าเดิม
เพื่อผู้ใช้งานใช้งานระบบสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ เข้าไปในระบบ
3.5.4 การบารุงรักษาระบบด้วยการป้องกัน เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
การออกแบบให้ระบบรองรับปริมาณข้อมูล ที่มีแนวโน้มจะเพิ่ มขึ้น เป็นต้น โดยการบารุงรักษานี้จะ
เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ตลอดอายุการใช้งานของระบบ

