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บทคดัย่อ 

 
  บริษัทอีวิทจ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้กบัลูกคา้ประเภทต่างๆตามความตอ้งการของลูกคา้ แอปพลิเคชนัคาร์แคร์เซอร์วิส
เป็นแอปพลิเคชนัท่ีพฒันาข้ึนโดยน าแชทบอทมาใชเ้พื่อให้การท าธุรกรรมระหว่างผูใ้ห้บริการและ
ผูใ้ช้บริการ สะดวกและรวดเร็วข้ึน มีการตอบกลบัอตัโนมติัเพื่อช่วยในการส่ือสาร โดยในการ
พฒันา มีน าหลกัการระบบฐานขอ้มูลมาใชใ้นการบนัทึกค าถามและค าตอบเอาไวจ้  านวนหน่ึง และ
ท าการตรวจจบั Keyword จากค าถามเพื่อประมวลค าตอบส่งกลับไปหาลูกค้าโดยมีฟังก์ชันการ
ท างาน ดงัน้ี การเลือกประเภทการล้างรถรายละเอียดการให้บริการ การดูสถานะการจอง แสดง
ขอ้มูลโปรโมชนัต่างๆ ผูรั้บบริการสามารถติดต่อและเดินทางมายงัพิกดัของทางร้านไดแ้อปพลิเค
ชนัคาร์แคร์เซอร์วิสมีการพฒันาโดยใช้โปรแกรม Net beans มีการเขียนชุดค าสั่งแบบ Code igniter 
ดว้ยภาษา PHP JSON JavaScriptและมีการบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL Workbench แอป
พลิแคชันดังกล่าวช่วยให้ผูใ้ช้บริการมีความสะดวกในการรอคิวล้างรถ สามารถวางแผนเร่ือง
ระยะเวลาในการลา้งรถไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชนั, แชทบอท, คาร์แคร์เซอร์วสิ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนั ธุรกิจอีคอมเมิร์จไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก มีการด าเนินธุรกิจโดยมี
ทิศทางในการน าแพลตฟอร์มทางดิจิทลัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขายการจดัค าสั่งซ้ือขาย 
การโปรโมท ตลอดจนการโตต้อบกบัลูกคา้เวบ็ไซต์อีคอมเมิร์จต่างๆ ซ่ึงมีช่องทางในการ
ติดต่อลูกคา้หลายช่องทาง ได้แก่ การโทรศพัท์ การติดต่อผ่านทางโปรแกรมทางโซเชียล
มีเดีย เป็นตน้ ร้านขลุงคาร์แคร์เซอร์วิส ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัคาร์แคร์ ประสบปัญหาการ
ด าเนินงานท่ียงัขาดความสะดวก ปัญหาการจองคิวลา้งรถของลูกคา้ ลูกคา้เสียเวลาในการ
รอคิวนาน ไม่ทราบโปรโมชนัต่างๆ จนกวา่จะมาถึงร้าน การสอบถามเส้นทางมายงัร้านยงั
เกิดความสับสน 
 จากแนวคิดและปัญหาดงักล่าว บริษทัอีวิท จ ากดั ไดท้  าการพฒันาแอปพลิเคชัน
คาร์แคร์เซอร์วิส โดยแอปพลิเคชนัสามารถติดต่อกบัลูกคา้ไดผ้่านทาง Chat Bot บน Line 
Application โดยในการโต้ตอบมีการสร้างฐานข้อมูลของค าถามไว้ เม่ือลูกค้ามีการตั้ ง
ค  าถามท่ีสอดคลอ้งกบัฐานขอ้มูลท่ีมีอยูร่ะบบจะแสดงขอ้ความโตต้อบเองอตัโนมติั เพื่อท า
ให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจกบัธุรกิจมากข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว 
และง่ายต่อการใหบ้ริการต่อลูกคา้อีกดว้ย 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
เพื่อพฒันาระบบ คาร์แคร์เซอร์วสิ บริษทั อีวทิ จ  ากดั 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 แฟลตฟอร์มท่ีใชพ้ฒันาระบบ เป็นแบบ Chat Bot 
1.3.2 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบเป็นแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.3 การท างานของระบบ  

1.3.3.1 ส าหรับผูใ้ช ้
 1.3.3.1.1 Register 
  สามารถลงลงทะเบียนเพื่อท่ีจะเขา้สู่ระบบและใชบ้ริการต่างๆได ้
  
 



2 
 

1.3.3.1.2 Reserve  
เป็นฟังกช์นัในการใชบ้ริการจองคิวลา้งรถ เช่น ตอ้งการลา้ง
ประเภทอะไร คลิกจองขอ้มูลก็จะบนัทึกลง database 

1.3.3.1.3 Receipt 
สามารถดูรายละเอียดต่างๆในการใชบ้ริการลา้งรถ เช่น  รถท่ีอยู่
ในคิว ประเภทการลา้ง ราคาและแพค็เก็จต่างๆ 

1.3.3.1.4 Promotion 
สามารถดูรายละเอียดในการลา้งรถและขอ้มูลโปรโมชนั 

1.3.3.1.5 Map  
 เป็นการดู location ร้านท่ีบริการอยูต่รงไหน 
1.3.3.1.6 Contact 

เป็นการบริการท่ีติดต่อกบัทางร้านใหบ้ริการ เช่น โทรหาร้านท่ี
ใหบ้ริการ 

  1.3.3.2 ส าหรับAdmin 
   1.3.3.2.1 โปรแกรม Postman 

เป็นโปรแกรมท่ี Admin ยงิ API ขอ้ความไปหา Line ลูกคา้ท่ีรับ
บริการลา้งรถ วา่รถของท่านสินสุดการใหบ้ริการแลว้  

   
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยใหผู้เ้ขา้มาใชบ้ริการไม่ตอ้งรอ 
1.4.2 เพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 
1.4.3 เพิ่มฐานลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
1.4.4 ผูใ้ชบ้ริการสามารับรู้ไดเ้ลยวา่รถลา้งเสร็จตอนไหนจะมีบริการแจง้เตือน 
 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1  รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน 

รวบรวมความตอ้งการก าหนดขอบเขตมีหัวหน้าคอยให้ค  าปรึกษาแนะน าและ
รวบรวมปัญหาเก่ียวกับการใช้บริการเพื่อน ามาแก้ไขและปรับปรุง Application ให้มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วแก่ผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ โดยศึกษาขอ้มูลจากทางร้านให้บริการ 
ขลุงคาร์แคร์เซอร์วิส จ.จนัทบุรี รวบรวมขอ้มูลต่างๆแลว้น ามาพฒันาบน Application เพื่อ
ตอบสนองตามความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ 
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1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดร้วบรวม น ามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบติังานเพื่อท าการ

ออกแบบapplication ให้ตอบสนองความต้องการให้บริการอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน โดย

วิเคราะห์จากความต้องการท่ีทางบริษทัและสถานท่ีประกอบการเสนอมา ขอบเขตการ

ท างานของ application ฟังก์ชันการท างานของระบบท่ีตอ้งมี แล้วน าเสนอด้วยแผนภาพ

ต่อไปน้ี เป็น User case diagram, Sequence diagram 

1.5.3  ออกแบบระบบงำน  
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบท่ีจะน ามาใชจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาแอปพลิเคชัน่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชม้ากท่ีสุด  

  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบเป็นแบบ

ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์ 

  1.5.3.2 ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ชโ้ดยเลือกใชเ้ป็นระบบ Chat Bot 

  1.5.3.3 ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ Netbeans, My SQL Workbench 

 
1.5.4  จัดท ำหรือพฒันำระบบ 

ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเคราะห์และออกแบบ

ไวม้า สร้างและเขียนชุดค าสั่ง ดว้ยโปรแกรม Net beans ส าหรับใช้ในการเขียนชุดค าสั่งท่ี

ใช้เขียนชุดค าสั่งแบบ Code igniter ด้วยภาษา PHP, JSON, JAVASCRIPT, HTML, CSS 

และบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MYSQL Workbench 

 
1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
  คณะผูจ้ ัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้อมๆ กับการพฒันาโปรแกรมโดย 

จ าลองและตรวจสอบปัญหา พร้อมทั้งแกไ้ข นอกจากน้ียงัมีการทดสอบร่วมกนักบัพนกังาน

ท่ีปรึกษา และผูใ้ช ้เพื่อหาขอ้ผดิพลาด  
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1.5.6  จัดท ำเอกสำร 
เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้าน

ส าหรับสถานประกอบการใชอ้า้งอิงต่อไปในอนาคต 

 

1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 23 ก.ค. 24 ก.ค.  28 ก.ค. 15 ส.ค. 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1.1 ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ รุ่น MSI GF 62 8 RE Ram 8 GB. core i7   

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 โปรแกรม Microsoft Word  

1.6.2.2 โปรแกรม Line  

1.6.2.3 โปรแกรม Line develop 

1.6.2.4 โปรแกรม Net beans IDE 8.2 

1.6.2.5 โปรแกรม FileZilla 
1.6.2.6 โปรแกรม Source tree 

1.6.2.7 โปรแกรม MySQL workbench 6.3 CE  

1.6.2.8 โปรมแกรม Draw.io 

1.6.2.9 โปรแกรม Postman 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 Client/ Server Network1 
ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ

เคร่ืองผูใ้ช้บริการ (client) เช่ือมต่อกันอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอ
บริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้อง
ขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปใหเ้ครือข่ายแบบ ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ี
ตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) 
อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ีให้บริการ
จะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้งออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความ
ผิดพลาด ( Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการทรัพยากร  ให้กับเคร่ืองลูกข่าย
ตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม 
มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยีน้ีมาพฒันาแอปพลิเค
ชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหากเครือข่ายถูกขยายขนาด 
รวมทั้งมีผูใ้ชง้านเพิ่มข้ึนก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 

 

รูปท่ี 2.1 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
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2.2 Codeigniter2 

CodeIgniter รับรองการเขียนแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็นการแยกการท างาน 
ส่วนของการประมวลผล ออกจากส่วนแสดงผล ท าให้โครงสร้างมีความปลอดภยัมากยิ่งข้ึน และ
ง่ายต่อการพฒันาโปรแกรม ละง่ายต่อการน าไปแกไ้ข CodeIgniter ยงัออกแบบใหส้ามารถติดต่อกบั
ฐานขอ้มูลชนิดต่างๆ ไดง่้ายอีกดว้ย  หากเรียกใช้ฐานขอ้มูลถูกตอ้งตามหลกัของ database library 
แลว้ ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนชนิดของฐานขอ้มูลได ้เพียงแกไ้ขการชนกนัของสัญญาณ สามารถน าไป
พฒันาได้ทั้ ง เว็บไซต์ และเว็บแอปพลิเคชัน ไฟล์ภายใน CodeIgniter ประกอบด้วย โครงสร้าง
หลักๆ คือ application, system, index.php ระบบภายในสามารถแยกโปรเจคออกเป็น หลายๆ 
application ได ้

 
2.3 Massaging API3 

Messaging API  เป็นการเช่ือมต่อระหว่าง  User ผ่านทาง LINE official account  ด้วย 
Messaging API น้ีเราสามารถ accept friend รวมถึงการส่ง Message หา User คนอ่ืนๆ ท่ี add account 
เป็นเพื่อน  โดยผ่านหน้า LINE@ Manager ท่ีตั้งไว ้หรือ ส่งออกจากจาก Server ก็ได้ในรูปแบบ 
interactive โตต้อบ 

 

 

รูปท่ี 2.2 Massaging API 

 

การใช ้Messaging API  สามารถส่งขอ้มูลระหวา่ง Server ไปยงั User LINE ผา่นทาง LINE 
Platform ซ่ึง Request ท่ีใช้ส่งข้อมูลต้องอยู่ในรูป JSON format โดยตัวของ Server  นั้ นจะต้อง
เช่ือมต่อกับ LINE Platform  เม่ือมี User ท าการเพิ่ม Account LINE เป็นเพื่อน หรือ ท าการส่ง
ขอ้ความมาทาง LINE Platform จะท าการส่ง Request มายงั Server ท่ีไดท้  าการลงทะเบียนผกูไวก้บั 
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LINE account ทนัที วิธีน้ีเรียกวา่ Webhook ซ่ึงจะท าให้ผูท่ี้เขา้มาใชง้านไดคุ้ยกนัเหมือนตอบโตก้บั
คนจริงๆ 

2.4 Line Front-end Framework (LIFF)4 

LINE Front-End Framework เป็น Web View ท่ีอยู่ภายในแอปพลิเคชัน LINE ท่ีท าให้
สามารถเช่ือมต่อระหวา่ง ห้องแชตกบัเวบ็ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ส่วนตวั LIFF สามารถ
เช่ือมต่อกบั API อ่ืนๆของ LINE ได ้เพราะเวลาผูใ้ช้เปิด Web View ท่ีเป็น LIFF ข้ึนมาภายในห้อง
แชต ตวั LIFF สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นคนเปิดข้ึนมา โดยรู้จากท่ีการเรียก API GET Profile หรือ
สามารถส่งขอ้ความกลบัเขา้ไปใหห้อ้งแชตไดด้ว้ย 

 
2.5 Chat Bot5 

Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาให้มีบทบาทในการตอบกลับการ
สนทนาดว้ยตวัอกัษรแบบอตัโนมติัผ่าน Messaging Application เสมือนการโตต้อบของคนจริง ๆ 
เป็นโปรแกรมตอบกลบัอตัโนมติั ซ่ึงตอนน้ีกลายเป็นสุดยอดผูช่้วยอจัฉริยะท่ีทุกบริษทัตอ้งการ
น ามาใชก้บัธุรกิจออนไลน์ต่างๆ ในการส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้แบบเรียลไทม ์

วิธีเลือกขอ้ความในการตอบกลบัของแชทบอทข้ึนอยู่กับชนิดของแชทบอท ทั้งการใช้
ระบบ Database บนัทึกค าถามและค าตอบเอาไวจ้  านวนหน่ึง แลว้ตรวจจบั Keyword จากค าถามเพื่อ
ประมวลค าตอบส่งกลับไปหาลูกค้า  ถ้าเป็นแชทบอทท่ีมีความซับซ้อน โตต้อบเลียนแบบการ
สนทนาของคนจริง ๆ ได ้จะใชปั้ญญาประดิษฐ ์(AI) ในการประมวลผล  

 
2.6 HTML6 

 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิง     
ต่าง ๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล
เวบ็เพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และน ามาใช้ร่วมกบัภาษา PHP โดยใช้ 
Tag ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใช้และเขา้ใจไดง่้าย สามารถปรับ
ใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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2.7 CSS7 

เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบติัให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นต้น โดยผูจ้ดัท าได้น า 
CSS มาใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันเน่ืองจากเป็นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่ง
ความสวยงามทั้งหมดผา่น CSS จะท าใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงามและเป็นสัดส่วนมากข้ึน 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั   : อีวทิ จ ำกดั (Ewit Co.,Ltd) 
ท่ีอยู ่  : 52  ตึกธนิยะ ชั้น 26 ถนน สีลม  แขวง สุริยวงศ ์ เขตบำงรัก 

   กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์ : (+66)2 632 9858 
อีเมลล ์   :  info@ewitewit.com 
 

 
   

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั อีวทิ จ ำกดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษัท อีวิท จ ำกัด เป็นบริษัทเ ก่ียวกับกำรตลำดโดยน ำเทคโนโลยี  มำเพื่อปฏิว ัติ

ควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ใหม่ โดยกำรปรับปรุงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ และกำรสร้ำงแพลตฟอร์ม
ดิจิทลัท่ีมัน่คงในระยะยำว สร้ำงโอกำสส ำเร็จในกำรผลกัดนัใหเ้พิ่มรำยไดม้ำกข้ึน  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบกำรจดัองคก์รบริษทั 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ต ำแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ Software Developer ท ำหนำ้ท่ีพฒันำแอปพลิเคชนั 

โดยท ำกำรออกแบบและกำรท ำงำนต่ำงๆของระบบ แอปพลิเคชนัคำร์แคร์เซอร์วสิ 
 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณเอกพล  แสงใส  ต ำแหน่ง : Software Developer  
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
   เขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั อีวทิ  จ  ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึง

วนัท่ี 30 สิงหำคม  พ.ศ. 2562 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ภาพรวมของระบบวา่ระบบพฒันาเป็นแอปพลิเคชนั เพื่อช่วยจดัการปัญหาเก่ียวกบั
การให้บริการในการล้างรถท่ีสะดวกสบายข้ึน ลดเวลาการท่ีจะตอ้งเขา้มาใช้บริการและ
สามารถรู้ไดเ้ลยวา่ไดคิ้วท่ีเท่าไหร่ สามารถเขา้ไปดูโปรโมชนัต่างๆภายในแอปพลิเคชนัได ้
เป็นการพฒันาแอปพลิเคชนัน้ีข้ึนมาเพื่อการบริการแก่ลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ระบบจะท าหนา้ท่ีแสดงโปรโมชนั แสดงขอ้มูลการจองของลูกคา้ แสดงคิวใบเสร็จ 
แสดงแผนท่ีร้านและการติดต่อ และระบบสามารถลงทะเบียนขอ้มูลของลูกคา้  ลงทะเบียน
ขอ้มูลรถของลูกคา้ได ้โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการพฒันา ไดแ้ก่ Net beans IDE , 
Visual Studio Code ภาษา ท่ี ใช้ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน  คือ  PHP,  HTML,  CSS, 
JAVASCRIPT และมีการจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม MySQL Workbench   
 

4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของระบบการขอรับบริการส าหรับลูกคา้ 
 



13 
 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของยสูเคส Register 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Register 

Actor(s) Customer 

Description กรอกขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลลง Database  

Pre-Conditions - 

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังชนักท์ั้งหมดได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มเมนู จองคิวลา้งรถ 
2. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ถา้มีแลว้ระบบจะส่งขอ้มูลรถและการจองคิวให้ 
2.2 ถา้ไม่มีระบบจะส่งแบบฟอร์การสมคัรสมาชิกมาให ้

2.2.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลและกด Save  
      2.2.1.1 ระบบจะท าการบนัทึกลง Database 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของยสูเคส Reserve 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Reserve 

Actor(s) Customer 

Description ท าการจองและบนัทึกขอ้มูลลง Database  

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงขอ้มูลรถท่ีไดล้งทะเบียนไว ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือกดเมนู จองคิว 
2. ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ถา้มีแลว้ระบบจะส่งขอ้มูลรถและจองคิวใหเ้ป็น Carousel 
       2.1.1 เม่ือผูใ้ชก้ดเลือกประเภทท่ีลา้ง 

                          2.1.1.1 ระบบจะท าการ Save ขอ้มูลลง Database 
               2.2 ถา้ไม่มีระบบจะส่งแบบฟอร์การสมคัรสมาชิกมาให ้
 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดของยสูเคส  Receipt 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Receipt 

Actor(s) Customer 

Description แสดงใบเสร็จการจองคิวลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงใบเสร็จเก่ียวกบัการจองคิว ประเภทการลา้ง ประเภทรถ และ
ราคา  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม แสดงใบเสร็จ 
2. ระบบจะส่งขอ้มูลใบเสร็จท่ีผูใ้ชไ้ดจ้องการใชบ้ริการ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดของยสูเคส Promotion 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Promotion 

Actor(s) Customer 

Description  แสดงรายละเอียดประเภทรถ การลา้ง และราคาต่างๆ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงโปรโมชนั 

Flow of Event 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชกดปุ่มเมนู Promotion 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูล Promotion เป็น Carousel 
3. เม่ือผูใ้ชกดปุ่มเลือก รถ ประเภทการลา้ง ท่ีตอ้งการ 
4. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลง Database 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดของยสูเคส Location 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Location 

Actor(s) Customer 

Description แสดงแผนท่ี  

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงแผนท่ีให้ 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมผูใ้ชก้ดเมนู แผนท่ี 
2. ระบบจะส่งแผนท่ีมาให้ 
3. เม่ือผูใ้ชก้ดท่ีแผนท่ีก็จะเขา้ Link ไปยงั Google map ทนัที 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.6  รายละเอียดของยสูเคส Contact Us 

 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Contact Us 

Actor(s) Customer 

Description ขอ้มูลติดต่อ เบอร์โทร 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงขอ้มูลการโทร 

Flow of Event 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือ ผูใ้ชกดปุ่มเมนู Contact Us 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูลการโทรเป็น Carousel 
3. เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม โทร 

3.1 ระบบจะส่งปุ่มวา่ตอ้งการโทรหรือไม่ 
3.1.1 ผูใ้ชก้ดตกลง 
      3.1.1.1 ระบบจะส่ง Link เบอร์ 
              3.1.1.1.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่มโทรจะท าการโทรทนัที 

                     3.1.2 ผูใ้ชก้ดยกเลิก 
                            3.1.2.1 ระบบจะท าการส้ินสุดการใหบ้ริการ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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รูปท่ี 4.2  Sequence Diagram : Register 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.3  Sequence Diagram : Reserve 
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รูปท่ี 4.4  Sequence Diagram : Receipt 
 

 
 

รูปท่ี 4.5  Sequence Diagram : Promotion 
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รูปท่ี 4.6  Sequence Diagram : Location 
 

 
 

รูปท่ี 4.7  Sequence Diagram : Contact Us 
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รูปท่ี 4.8  E-R Diagram 
 

4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
  

รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้จอเมนู 
จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้เมนูใหเ้ลือกฟังกช์นัการใชบ้ริการ ประกอบดว้ย ลงทะเบียน การ

จองคิว แสดงใบเสร็จ แสดงโปรโมชนั แผนท่ี ติดต่อเรา  
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รูปท่ี 4.10 ฟังกช์นัลงทะเบียน 
จากรูปท่ี 4.10 เลือกฟังกช์นัจองคิวถา้ยงัไม่มีการลงทะเบียน จะแสดงหนา้จอลงทะเบียนมา
ใหล้งทะเบียน 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
จากรูปท่ี 4.11 คลิกเขา้ Link สมคัรสมาชิก จะแสดงแบบฟอร์มใหท้ าการลงทะเบียน 
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รูปท่ี 4.12 แบบฟอร์มลงทะเบียนรถ 

จากรูปท่ี 4.12 คลิกแบบฟอร์มลงทะเบียนรถเพื่อท าการลงทะเบียน 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 คลิกปุ่มจองคิว 
จากรูปท่ี 4.13 ถา้มีการลงทะเบียนแลว้จะแสดงหนา้จอข้ึนมาใหท้ าการจองคิวการเขา้ใช้
บริการลา้งรถ 
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รูปท่ี 4.14 แสดงรายการรถ 
จากรูปท่ี 4.14 แสดงรายการรถท่ีเราไดล้งทะเบียนไวท้ั้งหมดวา่ผูใ้ชต้อ้งการรถคนัไหนเขา้
ใชบ้ริการลา้งรถและจะเลือกประเภทการลา้ง 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 การจองคิวการบริการลา้งรถ 
จากรูปท่ี 4.15 เป็นการคลิกปุ่มท่ีตอ้งการจะใชบ้ริการลา้งรถเลือกไดต้ามเมนูท่ีแสดง คลิก
จะมีขอ้ความข้ึนวา่ จองเรียบร้อยแลว้ 
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รูปท่ี 4.16 ใบเสร็จ 
จากรูปท่ี 4.16 เป็นการคลิกปุ่มแสดงใบเสร็จตรงหนา้จองคิวเพื่อทราบขอ้มูลในการจองวา่
ตรงตามท่ีจองหรือไม่ แสดงคิวในวนันั้นไดคิ้วท่ีเท่าไหร่และราคาเท่าไหร่ 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.17 แสดงหนา้โปรโมชนั 
จากรูปท่ี 4.17 แสดงรายการโปรโมชัน่ต่างๆ รวมถึง รถทุกประเภท ประเภทการลา้งและ
ราคาตามท่ีโปรโมชนันั้นๆไดร้ะบุไว ้
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รูปท่ี 4.18 แสดงแผนท่ี 
จากรูปท่ี 4.18 คลิกปุ่มแผนท่ี Bot จะท าการส่งแผนท่ีทางร้านมาให ้

 

 
 

รูปท่ี 4.19 ติดต่อเรา 
จากรูปท่ี 4.19 เม่ือคลิกปุ่ม Contact แลว้ Bot จะส่งขอ้มูลเป็น Carousel เม่ือกดปุ่มโทร จะ
แสดงเบอร์โทรท่ีติดต่อกบัทางร้านคา้ท่ีใหบ้ริการ  

 
 

 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส สามารถช่วยให้ผูเ้ข้ามาใช้บริการโดยไม่ต้องรอคิวและ
ผูใ้ชบ้ริการสามารถรู้ไดท้นัทีวา่รถลา้งเสร็จเวลาไหนจะมีบริการแจง้เตือนส่งเขา้หาผูใ้ชบ้ริการ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 
5.1.1  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

  5.1.2.1 ระบบน้ีจ่ายเงินผา่นแอปพลิเคชนัไม่ได ้
  5.1.2.2 ใชไ้ดบ้น Line Application เท่านั้น 
  
5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากท่ีได้มาปฏิบัติสหกิจทางผูจ้ ัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานในด้าน Software 

Developer ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีส าหรับการใช้พฒันา Application มากข้ึน ยงัเพิ่มทกัษะในการท างาน
ทางด้านต่างๆ เช่น Backend , Frontend  ฝึกฝนทางด้านเวลาในการท างานและการตรงต่อเวลา 
อดทนกบัการท างานจริง ในการท างานเราจะตอ้งหาความรู้และแกปั้ญหาดว้ยตวัเองและตอ้งรู้จกั
การท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นในการท างาน 

 
5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจตรงกนั และการ

ใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาไม่ไดศึ้กษามาก่อนจึงท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
 
5.2.3  ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากตอ้งศึกษาเรียนรู้ ภาษา เคร่ืองมือใหม่ๆท่ีใชเ้ขียน จึงท าให้เกิดความล่าชา้

ในการท างาน ควรตอ้งศึกษาขอ้มูลการท างานของโปรแกรมท่ีใช้ก่อนเพื่อท่ีจะท างานได้รวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 
 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 
 

 
รูปท่ี ก.1 ขณะปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการ 

 

รูปท่ี ก.2 ขณะปฏิบติังานท่ีสถานประกอบการ 
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