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บทคัดย่ อ
บริ ษัท อี วิ ท จ ากัด ได้ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ พัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ตลอดจนการน าเทคโนโลยี ม า
ประยุกต์ใช้ให้กบั ลูกค้าประเภทต่างๆตามความต้องการของลูกค้า แอปพลิเคชันคาร์ แคร์ เซอร์ วิส
เป็ นแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นโดยนาแชทบอทมาใช้เพื่อให้การทาธุ รกรรมระหว่างผูใ้ ห้บริ การและ
ผูใ้ ช้บริ ก าร สะดวกและรวดเร็ วขึ้ น มี ก ารตอบกลับ อัตโนมัติเพื่ อช่ วยในการสื่ อสาร โดยในการ
พัฒนา มีนาหลักการระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบันทึกคาถามและคาตอบเอาไว้จานวนหนึ่ง และ
ทาการตรวจจับ Keyword จากค าถามเพื่ อประมวลค าตอบส่ ง กลับไปหาลู กค้าโดยมี ฟั งก์ชันการ
ทางาน ดังนี้ การเลื อกประเภทการล้างรถรายละเอียดการให้บริ การ การดู สถานะการจอง แสดง
ข้อมูลโปรโมชันต่างๆ ผูร้ ับบริ การสามารถติดต่อและเดิ นทางมายังพิกดั ของทางร้ านได้แอปพลิเค
ชันคาร์ แคร์ เซอร์ วิสมีการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Net beans มีการเขียนชุ ดคาสั่งแบบ Code igniter
ด้วยภาษา PHP JSON JavaScriptและมีการบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench แอป
พลิ แคชันดัง กล่ า วช่ วยให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ค วามสะดวกในการรอคิ ว ล้า งรถ สามารถวางแผนเรื่ อ ง
ระยะเวลาในการล้างรถได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน, แชทบอท, คาร์แคร์ เซอร์ วสิ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบนั ธุ รกิจอีคอมเมิร์จได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก มีการดาเนินธุ รกิจโดยมี
ทิศทางในการนาแพลตฟอร์มทางดิจิทลั มากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อขายการจัดคาสั่งซื้ อขาย
การโปรโมท ตลอดจนการโต้ตอบกับลูกค้าเว็บไซต์อีคอมเมิร์จต่างๆ ซึ่ งมีช่องทางในการ
ติดต่อลูกค้าหลายช่ องทาง ได้แก่ การโทรศัพท์ การติดต่อผ่านทางโปรแกรมทางโซเชี ยล
มีเดีย เป็ นต้น ร้ านขลุ งคาร์ แคร์ เซอร์ วิส ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับคาร์ แคร์ ประสบปั ญหาการ
ดาเนินงานที่ยงั ขาดความสะดวก ปั ญหาการจองคิวล้างรถของลูกค้า ลูกค้าเสี ยเวลาในการ
รอคิวนาน ไม่ทราบโปรโมชันต่างๆ จนกว่าจะมาถึงร้าน การสอบถามเส้นทางมายังร้านยัง
เกิดความสับสน
จากแนวคิดและปั ญหาดังกล่าว บริ ษทั อีวิท จากัด ได้ทาการพัฒนาแอปพลิ เคชัน
คาร์ แคร์ เซอร์ วิส โดยแอปพลิ เคชันสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ผ่านทาง Chat Bot บน Line
Application โดยในการโต้ตอบมี ก ารสร้ า งฐานข้อมูล ของค าถามไว้ เมื่ อลู ก ค้า มี ก ารตั้ง
คาถามที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลที่มีอยูร่ ะบบจะแสดงข้อความโต้ตอบเองอัตโนมัติ เพื่อทา
ให้ลูกค้า เกิ ดความพึงพอใจกับธุ รกิ จมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั ช่ วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว
และง่ายต่อการให้บริ การต่อลูกค้าอีกด้วย

1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาระบบ คาร์แคร์ เซอร์ วสิ บริ ษทั อีวทิ จากัด

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 แฟลตฟอร์มที่ใช้พฒั นาระบบ เป็ นแบบ Chat Bot
1.3.2 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็ นแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
1.3.3 การทางานของระบบ
1.3.3.1 สาหรับผูใ้ ช้
1.3.3.1.1 Register
สามารถลงลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าสู่ ระบบและใช้บริ การต่างๆได้
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1.3.3.1.2 Reserve
เป็ นฟังก์ชนั ในการใช้บริ การจองคิวล้างรถ เช่น ต้องการล้าง
ประเภทอะไร คลิกจองข้อมูลก็จะบันทึกลง database
1.3.3.1.3 Receipt
สามารถดูรายละเอียดต่างๆในการใช้บริ การล้างรถ เช่น รถที่อยู่
ในคิว ประเภทการล้าง ราคาและแพ็คเก็จต่างๆ
1.3.3.1.4 Promotion
สามารถดูรายละเอียดในการล้างรถและข้อมูลโปรโมชัน
1.3.3.1.5 Map
เป็ นการดู location ร้านที่บริ การอยูต่ รงไหน
1.3.3.1.6 Contact
เป็ นการบริ การที่ติดต่อกับทางร้านให้บริ การ เช่น โทรหาร้านที่
ให้บริ การ
1.3.3.2 สาหรับAdmin
1.3.3.2.1 โปรแกรม Postman
เป็ นโปรแกรมที่ Admin ยิง API ข้อความไปหา Line ลูกค้าที่รับ
บริ การล้างรถ ว่ารถของท่านสิ นสุ ดการให้บริ การแล้ว
1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยให้ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การไม่ตอ้ งรอ
1.4.2 เพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
1.4.3 เพิ่มฐานลูกค้าที่มาใช้บริ การ
1.4.4 ผูใ้ ช้บริ การสามารับรู้ได้เลยว่ารถล้างเสร็ จตอนไหนจะมีบริ การแจ้งเตือน

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน
รวบรวมความต้องการกาหนดขอบเขตมี หัวหน้าคอยให้คาปรึ ก ษาแนะนาและ
รวบรวมปั ญ หาเกี่ ย วกับ การใช้บ ริ ก ารเพื่ อ น ามาแก้ไ ขและปรั บ ปรุ ง Application ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วแก่ ผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ การ โดยศึกษาข้อมูลจากทางร้ านให้บริ การ
ขลุงคาร์ แคร์ เซอร์ วิส จ.จันทบุรี รวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วนามาพัฒนาบน Application เพื่อ
ตอบสนองตามความต้องการของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ
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1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวม นามาวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อทาการ
ออกแบบapplication ให้ตอบสนองความต้องการให้บริ การอย่างสมบู รณ์ ครบถ้วน โดย
วิเคราะห์จากความต้องการที่ทางบริ ษทั และสถานที่ ประกอบการเสนอมา ขอบเขตการ
ทางานของ application ฟั งก์ชันการทางานของระบบที่ ตอ้ งมี แล้วนาเสนอด้วยแผนภาพ
ต่อไปนี้ เป็ น User case diagram, Sequence diagram
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบที่จะนามาใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ ที่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็ นแบบ
ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
1.5.3.2 ออกแบบหน้าจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้โดยเลือกใช้เป็ นระบบ Chat Bot
1.5.3.3 กาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาระบบ Netbeans, My SQL Workbench
1.5.4 จัดทำหรือพัฒนำระบบ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ
ไว้มา สร้ างและเขียนชุ ดคาสั่ง ด้วยโปรแกรม Net beans สาหรับใช้ในการเขียนชุ ดคาสั่งที่
ใช้เขี ย นชุ ดค าสั่ง แบบ Code igniter ด้วยภาษา PHP, JSON, JAVASCRIPT, HTML, CSS
และบริ หารจัดการฐานข้อมูลด้วย MYSQL Workbench
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
คณะผูจ้ ัดท าได้ท าการทดสอบระบบไปพร้ อ มๆ กับ การพัฒนาโปรแกรมโดย
จาลองและตรวจสอบปั ญหา พร้อมทั้งแก้ไข นอกจากนี้ยงั มีการทดสอบร่ วมกันกับพนักงาน
ที่ปรึ กษา และผูใ้ ช้ เพื่อหาข้อผิดพลาด
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1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและคู่มือการใช้งาน
สาหรับสถานประกอบการใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.6

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

23 ก.ค.

24 ก.ค.

28 ก.ค.

15 ส.ค.

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่ น MSI GF 62 8 RE Ram 8 GB. core i7
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
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

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 Client/ Server Network1
ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการที่มีเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ (server) และ
เครื่ อ งผูใ้ ช้บ ริ ก าร (client) เชื่ อมต่ อกันอยู่ และเครื่ อ งผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้มี ก ารติ ด ต่ อร้ องขอ
บริ การจากเครื่ องผูใ้ ห้บริ การ เครื่ องผูใ้ ห้บริ การก็จะจัดการตามที่เครื่ องผูข้ อใช้บริ การร้ อง
ขอ แล้วส่ งข้อมูลกลับไปให้เครื อข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครื อข่ายที่
ต้องการเชื่ อมต่อกับเครื่ องลูกข่ายจานวนมาก โดยการรองรับจานวนเครื่ องลูกข่าย (Client)
อาจเป็ นหลักสิ บ หลักร้ อย หรื อหลักพัน เพราะฉะนั้นเครื่ องที่จะนามาทาหน้าที่ให้บริ การ
จะต้องเป็ นเครื่ องที่มีประสิ ท ธิ ภาพสู ง เนื่ องจากถู กต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความ
ผิ ด พลาด ( Fault Tolerance) และต้อ งคอยให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากร ให้ ก ับ เครื่ อ งลู ก ข่ า ย
ตลอดเวลาโดยเครื่ อ งที่ จะน ามาท าเป็ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ อ าจเป็ นคอมพิ วเตอร์ แบบเมนเฟรม
มินิคอมพิวเตอร์ หรื อไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ได้ โดยการนาเทคโนโลยีน้ ี มาพัฒนาแอปพลิเค
ชันการจัดการโครงการ เนื่ องจาก ง่ ายต่อการบริ หารจัดการหากเครื อข่ายถู กขยายขนาด
รวมทั้งมีผใู ้ ช้งานเพิม่ ขึ้นก็ยงั สามารถใช้งานได้อย่างง่าย

รู ปที่ 2.1 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network)
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2.2 Codeigniter2
CodeIgniter รับรองการเขียนแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็ นการแยกการทางาน
ส่ วนของการประมวลผล ออกจากส่ วนแสดงผล ทาให้โครงสร้ างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ
ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม ละง่ายต่อการนาไปแก้ไข CodeIgniter ยังออกแบบให้สามารถติดต่อกับ
ฐานข้อมูลชนิ ดต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย หากเรี ยกใช้ฐานข้อมูลถูกต้องตามหลักของ database library
แล้ว ผูใ้ ช้สามารถเปลี่ยนชนิ ดของฐานข้อมูลได้ เพียงแก้ไขการชนกันของสัญญาณ สามารถนาไป
พัฒนาได้ท้ งั เว็บ ไซต์ และเว็บแอปพลิ เคชัน ไฟล์ภายใน CodeIgniter ประกอบด้วย โครงสร้ าง
หลัก ๆ คื อ application, system, index.php ระบบภายในสามารถแยกโปรเจคออกเป็ น หลายๆ
application ได้
2.3 Massaging API3
Messaging API เป็ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า ง User ผ่ า นทาง LINE official account ด้ ว ย
Messaging API นี้เราสามารถ accept friend รวมถึงการส่ ง Message หา User คนอื่นๆ ที่ add account
เป็ นเพื่อน โดยผ่า นหน้า LINE@ Manager ที่ ต้ งั ไว้ หรื อ ส่ งออกจากจาก Server ก็ ได้ในรู ป แบบ
interactive โต้ตอบ

รู ปที่ 2.2 Massaging API
การใช้ Messaging API สามารถส่ งข้อมูลระหว่าง Server ไปยัง User LINE ผ่านทาง LINE
Platform ซึ่ ง Request ที่ ใ ช้ ส่ ง ข้อ มู ล ต้อ งอยู่ ใ นรู ป JSON format โดยตัว ของ Server นั้น จะต้อ ง
เชื่ อ มต่ อ กับ LINE Platform เมื่ อ มี User ท าการเพิ่ ม Account LINE เป็ นเพื่ อ น หรื อ ท าการส่ ง
ข้อความมาทาง LINE Platform จะทาการส่ ง Request มายัง Server ที่ได้ทาการลงทะเบียนผูกไว้กบั
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LINE account ทันที วิธีน้ ี เรี ยกว่า Webhook ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่เข้ามาใช้งานได้คุยกันเหมือนตอบโต้กบั
คนจริ งๆ
2.4 Line Front-end Framework (LIFF)4
LINE Front-End Framework เป็ น Web View ที่ อ ยู่ ภ ายในแอปพลิ เ คชั น LINE ที่ ท าให้
สามารถเชื่ อมต่อระหว่าง ห้องแชตกับเว็บ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ส่ วนตัว LIFF สามารถ
เชื่ อมต่อกับ API อื่นๆของ LINE ได้ เพราะเวลาผูใ้ ช้เปิ ด Web View ที่เป็ น LIFF ขึ้นมาภายในห้อง
แชต ตัว LIFF สามารถรู ้ ไ ด้ว่า ใครเป็ นคนเปิ ดขึ้ นมา โดยรู ้ จากที่ การเรี ย ก API GET Profile หรื อ
สามารถส่ งข้อความกลับเข้าไปให้หอ้ งแชตได้ดว้ ย
2.5 Chat Bot5
Chatbot คื อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ ถู ก พัฒนาขึ้ นมาให้มี บ ทบาทในการตอบกลับ การ
สนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application เสมือนการโต้ตอบของคนจริ ง ๆ
เป็ นโปรแกรมตอบกลับ อัตโนมัติ ซึ่ งตอนนี้ กลายเป็ นสุ ดยอดผูช้ ่ วยอัจฉริ ยะที่ ทุกบริ ษทั ต้องการ
นามาใช้กบั ธุ รกิจออนไลน์ต่างๆ ในการสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าแบบเรี ยลไทม์
วิธี เลื อกข้อความในการตอบกลับ ของแชทบอทขึ้ นอยู่ก ับ ชนิ ดของแชทบอท ทั้งการใช้
ระบบ Database บันทึกคาถามและคาตอบเอาไว้จานวนหนึ่ง แล้วตรวจจับ Keyword จากคาถามเพื่อ
ประมวลคาตอบส่ งกลับ ไปหาลู ก ค้า ถ้าเป็ นแชทบอทที่ มีความซับซ้อน โต้ตอบเลี ยนแบบการ
สนทนาของคนจริ ง ๆ ได้ จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผล
2.6 HTML6
เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
HTML ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกัน
ผ่า นลิ ง ค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึ ง ภาษาที่ ใ ช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่แสดงอยูบ่ นเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
เว็บเพจที่ต่างก็เชื่ อมถึ งกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และนามาใช้ร่วมกับภาษา PHP โดยใช้
Tag ภาษา html เข้ามาร่ วมเนื่ องจากเป็ น Tag ที่คนส่ วนใหญ่นิยมใช้และเข้าใจได้ง่าย สามารถปรับ
ใช้ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย
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2.7 CSS7
เป็ นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C (World
Wide Web Consortium) เช่ น เดี ย วกับ HTML และ XHTML ใช้ ส าหรั บ ตกแต่ ง เอกสาร HTML/
XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ ตามต้องการ ด้วยการกาหนด
คุ ณสมบัติใ ห้ก ับ Element ต่า งๆ ของ HTML เช่ น <body>, <p>, <h1> เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั ท าได้นา
CSS มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชันเนื่ องจากเป็ นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่ง
ความสวยงามทั้งหมดผ่าน CSS จะทาให้การพัฒนาแอปพลิเคชันดูสวยงามและเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั
: อีวทิ จำกัด (Ewit Co.,Ltd)
ที่อยู่
: 52 ตึกธนิยะ ชั้น 26 ถนน สี ลม แขวง สุ ริยวงศ์ เขตบำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์
: (+66)2 632 9858
อีเมลล์
: info@ewitewit.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั อีวทิ จำกัด
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษัท อี วิ ท จ ำกัด เป็ นบริ ษัท เกี่ ย วกั บ กำรตลำดโดยน ำเทคโนโลยี มำเพื่ อ ปฏิ ว ัติ
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำใหม่ โดยกำรปรับปรุ งควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และกำรสร้ำงแพลตฟอร์ ม
ดิจิทลั ที่มนั่ คงในระยะยำว สร้ำงโอกำสสำเร็ จในกำรผลักดันให้เพิ่มรำยได้มำกขึ้น
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3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบกำรจัดองค์กรบริ ษทั
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3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมำยคือ Software Developer ทำหน้ำที่พฒั นำแอปพลิเคชัน
โดยทำกำรออกแบบและกำรทำงำนต่ำงๆของระบบ แอปพลิเคชันคำร์แคร์เซอร์วสิ

3.5

ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณเอกพล แสงใส
ตำแหน่ง : Software Developer

3.6

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้ำมำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั อีวทิ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 30 สิ งหำคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
ภาพรวมของระบบว่าระบบพัฒนาเป็ นแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยจัดการปั ญหาเกี่ยวกับ
การให้บริ การในการล้างรถที่สะดวกสบายขึ้น ลดเวลาการที่จะต้องเข้ามาใช้บริ การและ
สามารถรู้ได้เลยว่าได้คิวที่เท่าไหร่ สามารถเข้าไปดูโปรโมชันต่างๆภายในแอปพลิเคชันได้
เป็ นการพัฒนาแอปพลิ เคชันนี้ ข้ ึนมาเพื่อการบริ การแก่ลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีหน้าที่ดงั นี้
ระบบจะทาหน้าที่แสดงโปรโมชัน แสดงข้อมูลการจองของลูกค้า แสดงคิวใบเสร็ จ
แสดงแผนที่ร้านและการติดต่อ และระบบสามารถลงทะเบียนข้อมูลของลูกค้า ลงทะเบียน
ข้อมูลรถของลูกค้าได้ โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ ต่างๆ ในการพัฒนา ได้แก่ Net beans IDE ,
Visual Studio Code ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น คื อ PHP, HTML, CSS,
JAVASCRIPT และมีการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL Workbench

4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ

รู ปที่ 4.1 Use Case Diagram ของระบบการขอรับบริ การสาหรับลูกค้า
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ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของยูสเคส Register
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Register

Actor(s)

Customer

Description

กรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลลง Database

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังชันก์ท้ งั หมดได้

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ มเมนู จองคิวล้างรถ
2. ระบบจะทาการตรวจสอบว่า มีขอ้ มูลการลงทะเบียนหรื อไม่
2.1 ถ้ามีแล้วระบบจะส่ งข้อมูลรถและการจองคิวให้
2.2 ถ้าไม่มีระบบจะส่ งแบบฟอร์ การสมัครสมาชิกมาให้
2.2.1 เมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลและกด Save
2.2.1.1 ระบบจะทาการบันทึกลง Database

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของยูสเคส Reserve
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Reserve

Actor(s)

Customer

Description

ทาการจองและบันทึกข้อมูลลง Database

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงข้อมูลรถที่ได้ลงทะเบียนไว้

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อกดเมนู จองคิว
2. ระบบจะทาการตรวจสอบว่า มีขอ้ มูลการลงทะเบียนหรื อไม่
2.1 ถ้ามีแล้วระบบจะส่ งข้อมูลรถและจองคิวให้เป็ น Carousel
2.1.1 เมื่อผูใ้ ช้กดเลือกประเภทที่ลา้ ง
2.1.1.1 ระบบจะทาการ Save ข้อมูลลง Database
2.2 ถ้าไม่มีระบบจะส่ งแบบฟอร์ การสมัครสมาชิกมาให้

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของยูสเคส Receipt
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Receipt

Actor(s)

Customer

Description

แสดงใบเสร็ จการจองคิวล้างรถ

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงใบเสร็ จเกี่ยวกับการจองคิว ประเภทการล้าง ประเภทรถ และ
ราคา

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม แสดงใบเสร็ จ
2. ระบบจะส่ งข้อมูลใบเสร็ จที่ผใู ้ ช้ได้จองการใช้บริ การ

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของยูสเคส Promotion
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Promotion

Actor(s)

Customer

Description

แสดงรายละเอียดประเภทรถ การล้าง และราคาต่างๆ

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงโปรโมชัน

Flow of Event

1.
2.
3.
4.

Alternative Flows

-

Exceptions

-

ยูเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ชกดปุ่ มเมนู Promotion
ระบบจะแสดงข้อมูล Promotion เป็ น Carousel
เมื่อผูใ้ ชกดปุ่ มเลือก รถ ประเภทการล้าง ที่ตอ้ งการ
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลลง Database
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของยูสเคส Location
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Location

Actor(s)

Customer

Description

แสดงแผนที่

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงแผนที่ให้

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มผูใ้ ช้กดเมนู แผนที่
2. ระบบจะส่ งแผนที่มาให้
3. เมื่อผูใ้ ช้กดที่แผนที่ก็จะเข้า Link ไปยัง Google map ทันที

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของยูสเคส Contact Us
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Contact Us

Actor(s)

Customer

Description

ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงข้อมูลการโทร

Flow of Event

1. ยูเคสจะเริ่ มเมื่อ ผูใ้ ชกดปุ่ มเมนู Contact Us
2. ระบบจะแสดงข้อมูลการโทรเป็ น Carousel
3. เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม โทร
3.1 ระบบจะส่ งปุ่ มว่าต้องการโทรหรื อไม่
3.1.1 ผูใ้ ช้กดตกลง
3.1.1.1 ระบบจะส่ ง Link เบอร์
3.1.1.1.1 เมื่อคลิกที่ปุ่มโทรจะทาการโทรทันที
3.1.2 ผูใ้ ช้กดยกเลิก
3.1.2.1 ระบบจะทาการสิ้ นสุ ดการให้บริ การ

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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รู ปที่ 4.2 Sequence Diagram : Register

รู ปที่ 4.3 Sequence Diagram : Reserve
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รู ปที่ 4.4 Sequence Diagram : Receipt

รู ปที่ 4.5 Sequence Diagram : Promotion
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รู ปที่ 4.6 Sequence Diagram : Location

รู ปที่ 4.7 Sequence Diagram : Contact Us
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รู ปที่ 4.8 E-R Diagram
4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.9 แสดงหน้าจอเมนู
จากรู ปที่ 4.9 แสดงหน้าเมนูให้เลือกฟังก์ชนั การใช้บริ การ ประกอบด้วย ลงทะเบียน การ
จองคิว แสดงใบเสร็ จ แสดงโปรโมชัน แผนที่ ติดต่อเรา
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รู ปที่ 4.10 ฟังก์ชนั ลงทะเบียน
จากรู ปที่ 4.10 เลือกฟังก์ชนั จองคิวถ้ายังไม่มีการลงทะเบียน จะแสดงหน้าจอลงทะเบียนมา
ให้ลงทะเบียน

รู ปที่ 4.11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน
จากรู ปที่ 4.11 คลิกเข้า Link สมัครสมาชิก จะแสดงแบบฟอร์มให้ทาการลงทะเบียน
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รู ปที่ 4.12 แบบฟอร์มลงทะเบียนรถ
จากรู ปที่ 4.12 คลิกแบบฟอร์ มลงทะเบียนรถเพื่อทาการลงทะเบียน

รู ปที่ 4.13 คลิกปุ่ มจองคิว
จากรู ปที่ 4.13 ถ้ามีการลงทะเบียนแล้วจะแสดงหน้าจอขึ้นมาให้ทาการจองคิวการเข้าใช้
บริ การล้างรถ
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รู ปที่ 4.14 แสดงรายการรถ
จากรู ปที่ 4.14 แสดงรายการรถที่เราได้ลงทะเบียนไว้ท้ งั หมดว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการรถคันไหนเข้า
ใช้บริ การล้างรถและจะเลือกประเภทการล้าง

รู ปที่ 4.15 การจองคิวการบริ การล้างรถ
จากรู ปที่ 4.15 เป็ นการคลิกปุ่ มที่ตอ้ งการจะใช้บริ การล้างรถเลือกได้ตามเมนูที่แสดง คลิก
จะมีขอ้ ความขึ้นว่า จองเรี ยบร้อยแล้ว
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รู ปที่ 4.16 ใบเสร็ จ
จากรู ปที่ 4.16 เป็ นการคลิกปุ่ มแสดงใบเสร็ จตรงหน้าจองคิวเพื่อทราบข้อมูลในการจองว่า
ตรงตามที่จองหรื อไม่ แสดงคิวในวันนั้นได้คิวที่เท่าไหร่ และราคาเท่าไหร่

รู ปที่ 4.17 แสดงหน้าโปรโมชัน
จากรู ปที่ 4.17 แสดงรายการโปรโมชัน่ ต่างๆ รวมถึง รถทุกประเภท ประเภทการล้างและ
ราคาตามที่โปรโมชันนั้นๆได้ระบุไว้
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รู ปที่ 4.18 แสดงแผนที่
จากรู ปที่ 4.18 คลิกปุ่ มแผนที่ Bot จะทาการส่ งแผนที่ทางร้านมาให้

รู ปที่ 4.19 ติดต่อเรา
จากรู ปที่ 4.19 เมื่อคลิกปุ่ ม Contact แล้ว Bot จะส่ งข้อมูลเป็ น Carousel เมื่อกดปุ่ มโทร จะ
แสดงเบอร์ โทรที่ติดต่อกับทางร้านค้าที่ให้บริ การ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
แอปพลิ เคชันคาร์ แคร์ เซอร์ วิส สามารถช่ วยให้ผูเ้ ข้า มาใช้บ ริ การโดยไม่ ต้องรอคิ ว และ
ผูใ้ ช้บริ การสามารถรู้ได้ทนั ทีวา่ รถล้างเสร็ จเวลาไหนจะมีบริ การแจ้งเตือนส่ งเข้าหาผูใ้ ช้บริ การ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็ วให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
5.1.1 ข้ อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ระบบนี้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้
5.1.2.2 ใช้ได้บน Line Application เท่านั้น
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากที่ ไ ด้ม าปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ทางผูจ้ ัด ท าได้รั บ ความรู ้ จากการปฏิ บ ัติง านในด้า น Software
Developer ได้เรี ยนรู้ภาษาที่สาหรับการใช้พฒั นา Application มากขึ้น ยังเพิ่มทักษะในการทางาน
ทางด้า นต่ า งๆ เช่ น Backend , Frontend ฝึ กฝนทางด้า นเวลาในการท างานและการตรงต่ อเวลา
อดทนกับการทางานจริ ง ในการทางานเราจะต้องหาความรู ้ และแก้ปัญหาด้วยตัวเองและต้องรู ้ จกั
การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นในการทางาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่ผจู ้ ดั ทาพบในการปฏิบตั ิงาน การสื่ อสารกับผูอ้ ื่นให้เข้าใจตรงกัน และการ
ใช้เครื่ องมือในการพัฒนาไม่ได้ศึกษามาก่อนจึงทาให้การทางานล่าช้า
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากต้องศึกษาเรี ยนรู ้ ภาษา เครื่ องมือใหม่ๆที่ใช้เขียน จึงทาให้เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ควรต้องศึกษาข้อมูลการทางานของโปรแกรมที่ใช้ก่อนเพื่อที่จะทางานได้รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก.
รู ปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.1 ขณะปฏิบตั ิงานที่สถานประกอบการ

รู ปที่ ก.2 ขณะปฏิบตั ิงานที่สถานประกอบการ

ประวัติผ้ ูจัดทำ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่
ผลงาน

: 5904800001
: นายปริ ญญ์ ศุภกิจพัฒนา
: วิทยาศาสตร์
: วิทยาการคอมพิวเตอร์
: ถ.สุ ขมุ วิท ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทุบรี 22110
: พัฒนาคาร์แคร์เซอร์วสิ แอปพลิเคชันให้
บริ ษทั อีวทิ จากัด

