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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการจดัท าปริญญานิพนธ์เพื่อพฒันาระบบให้บริการแอปพลิเคชนับริหาร

จดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ ส าหรับเป็นส่ือกลางระหว่างศูนยบ์ริการลา้งรถและ

ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการลา้งรถ โดยสามารถใชบ้ริการของระบบผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่

ติดตั้งและใชง้านอยู่แลว้ จากเดิมผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเสียเวลารอคิวเพื่อใชบ้ริการลา้งรถ ไม่ทราบว่า

ในบริเวณใกลเ้คียงมีศูนบ์บริการลา้งรถและมีโปรโมชนัใดบา้ง ระบบท่ีผูจ้ดัท าพฒันาน้ีจะช่วยให้

ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกสบายยิง่ขึ้น โดยสามารถจองคิวและรถไปรับบริการตามเวลาท่ีจองได้

เลย สามารถคน้หาศูนยบ์ริการลา้งรถใกล้เคียง เปรียบเทียบค่าบริการ และดูโปรโมชนัได ้ยงัเป็น

ช่องทางในการเพิ่มจ านวนลูกคา้ให้กับศูนยบ์ริการลา้งรถได้อีกด้วย ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ 1) ส าหรับผูใ้ช้ท่ีเป็นศูนยบ์ริการลา้งรถ สามารถลทะเบียนใช้งานแผ่นไลน์ จดัการขอ้มูล

ของศูนบ์บริการ และดูคิวการจองของลูกค้าได้ และ 2) ส าหรับผู ้ใช้บริการ สามารถค้นหา

ศูนยบ์ริการลา้งรถ เปรียบเทียบค่าบริการ และจองคิวเพื่อใช้บริการได ้ในการพฒันาระบบได้น า

หลกัการของการใหบ้ริการแอปพลิเคชนัผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Software as a Service) เทคโนโลยี

ของไลน์ ไดแ้ก่ Chatbots, Line Liff, Line Messaging และพฒันาซอฟตแ์วร์ตามหลกัการของ MVC 

(Model View Controller) ดว้ยภาษา HTML5, CSS และ JavaScript จดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนัจ ำนวนของรถยนตเ์พิ่มขึ้นเป็นอยำ่งมำก ส่งผลใหธุ้รกิจศูนบบ์ริกำรลำ้งรถไดรั้บ
ผลดีตำมไปด้วย ท ำให้เกิดธุรกิจศูนบ์บริกำรล้ำงรถเพิ่มขึ้ น และมีผู ้ใช้บริกำรมำกขึ้น ท ำให้
ผูใ้ชบ้ริกำรเกิดกำรรอคอยกำรลำ้งรถเป็นเวลำนำนเพรำะว่ำไม่ทรำบวำ่ท่ีร้ำนมีจ ำนวนคิวลำ้งรถอยูก่ี่
คิว และบำงทีก็ไม่ทรำบวำ่บริเวณใกลเ้คียงมีศูนยบ์ริกำรลำ้งรถอยู่ตรงพิกดัใดบำ้ง หรือวไม่ทรำบวำ่
ศูนยบ์ริกำรลำ้งรถนั้นมีบริกำรอะไรบำ้ง ประกอบกบัเทคโนโลยีทำงดำ้นโมบำยในปัจจุบนัมีอตัรำ
กำรเติบโตสูง สำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไดจ้ำกทุกท่ีทุกเวลำ ท ำให้อุปกรณ์โมบำย เช่น 
โทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต  เป็นอีกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนินชีวิตของผูใ้ชง้ำนจึงเกิดแอป
พลิเคชนัท่ีท ำงำนบนอุปกรณ์ดังกล่ำวมำกมำย แต่ทั้งน้ีผูจ้ดัท ำยงัไม่พบแอปพลิเคชนัท่ีสำมำรถใน
กำรแกไ้ขปัญหำในกำรบริกำรกำรลำ้งรถอยำ่งเหมำะสมให้กบัผูใ้ชง้ำนได ้จึงเป็นท่ีมำในกำรพฒันำ
ระบบใหบ้ริกำรแอปพลิเคชนับริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรลำ้งรถผำ่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

เทคโนโลยไีลน์ (LINE) เป็นแอปพลิเคชนัแชทออนไลน์ (Online Chat) ท่ีคนไทยนิยมใช ้
โดยแอปพลิเคชนัไลน์มีบริกำรต่ำงๆ ให้นกัพฒันำไดน้ ำไปใชใ้นกำรพฒันำระบบเช่ือมต่อหรือใช้
บริกำรของไลน์ ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมหลำยดำ้น เช่น บริกำรส่งอำหำร เกมมือถือ กำร์ตูน เป็นตน้ 
ธุรกิจสำมำรถใชบ้ริกำรจำกไลน์ในกำรท่ีท ำธุรกรรม อีกทั้งยงัมี Messaging API ส ำหรับกำรพฒันำ 
LINE Bot ท่ีจะช่วยใหก้ำรท ำงำนง่ำยขึ้น ไม่วำ่จะเป็นกำรส่งขอ้ควำมแจง้เตือนต่ำงๆ หรือสำมำรถดึง
ค่ำจำกฐำนขอ้มูล (Database) มำแสดงเป็นรูปภำพหรือขอ้ควำมโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้ บริกำรตวัน้ีช่วย
ใหก้ำรออกแบบขอ้ควำมโตต้อบกบัผูใ้ชง้ำนไดต้ำมตอ้งกำร โดยมีรูปแบบใหม่ๆ ท่ีสร้ำงขึ้นได ้
ไดแ้ก่ Text, Confirm และ Carousel สำมำรถตอบกลบัผูใ้ชง้ำนไดต้ลอด 24 ชม. โดยอตัโนมติั 

โดยระบบให้บริกำรแอปพลิเคชนับริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรลำ้งรถผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์
ด้วยเทคโนโลยี Messaging API, Chat Bot และ LINE Liff บนแอปพลิคชันไลน์เขำ้มำช่วยในกำร
พฒันำระบบ ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีช่วยในกำรตดัสินใจของผูใ้ช้ในกำรเลือกศูนยบ์ริกำรลำ้งรถท่ีได้
ท ำกำรลงทะเบียนไว ้ผูใ้ชส้ำมำรถทรำบไดว้่ำมีศูนยบ์ริกำรลำ้งรถใดบำ้ง แลว้แต่ละศูนยบ์ริกำรลำ้ง
รถนั้นมีบริกำรอะไรบำ้ง สำมำรถจองคิวกำรลำ้งรถได้ทนัทีท่ีผูใ้ช้ตอ้งกำร นอกจำกน้ียงัสำมำรถ
คน้หำศูนยบ์ริกำรลำ้งรถท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียงได ้ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 
ส ำหรับผูใ้ช้งำน สำมำรถลงทะเบียนส ำหรับผูใ้ช้งำนได ้ลงทะเบียนรถได ้จองคิวลำ้งรถได้  ดูร้ำน
ใกลเ้คียงกบัเรำ ดูขอ้มูลโปรโมชนัได ้และสำมำรถติดต่อดูขอ้มูลกบัทำงร้ำนได้ ส่วนท่ี 2 ส ำหรับ
ศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ สำมำรถลงทะเบียนส ำหรับศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข บริกำร
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และโปรโมชันได้ และสำมำรถดูรำยละเอียดต่ำง ๆท่ีลูกค้ำเข้ำมำจองไวไ้ด้ จำกท่ีกล่ำวระบบ
ให้บริกำรแอปพลิเคชนับริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรลำ้งรถผ่ำนแอปพลิเคชนัไลน์  จะสำมำรถช่วยให้
ผูใ้ชบ้ริกำรมีควำมสะดวกสบำย และควำมรวดเร็วในกำรเขำ้รับกำรบริกำร และช่วยลดปัญหำกำรใช้
บริกำรของลูกคำ้ท่ีตอ้งรอบริกำรลำ้งรถท่ีใชร้ะยะเวลำนำน เป็นตน้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันำระบบใหบ้ริกำรแอปพลิเคชนับริหำรจดักำรศูนยบ์ริกำรลำ้งรถผำ่นแอป

พลิเคชนัไลน์ 
 

1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีสำมำรถท ำงำนผำ่นแอปพลิเคชนัไลน์ 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ และผูใ้ชบ้ริกำร

ศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ  
1.3.3 ฟังกช์นักำรท ำงำนส ำหรับศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ ประกอบดว้ย 

1.3.3.1 ลงทะเบียนส ำหรับศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้
1.3.3.2 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข บริกำรได ้
1.3.3.3 สำมำรถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข โปรโมชนัได ้
1.3.3.4 สำมำรถดูรำยละเอียดต่ำงๆท่ีลูกคำ้เขำ้มำจองได ้

1.3.4 ฟังกช์นักำรท ำงำนส ำหรับผูใ้ชบ้ริกำรศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ ประกอบดว้ย 
1.3.4.1 ลงทะเบียนส ำหรับผูใ้ช ้
1.3.4.2 ลงทะเบียนรถ 
1.3.4.3 จองคิวศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้
1.3.4.4 คน้หำศูนยบ์ริกำรลำ้งรถในบริเวณใกลเ้คียงได ้
1.3.4.5 ดูขอ้มูลโปรโมชัน่ของแต่ละศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้
1.3.4.6 สำมำรถติดต่อดูขอ้มูลกบัทำงศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้
1.3.4.7 ดูศูนยบ์ริกำรลำ้งรถทั้งหมดได ้

1.3.5 สำมำรถส่ือสำรกบัผูใ้ชไ้ดผ้ำ่น Chat Bot โดย ผูใ้ชส้ำมำรถพิมพโ์ตต้อบกบับอทได ้
หำกพิมพค์  ำสั่งท่ีไม่ตรงตำมท่ีก ำหนดไว ้บอกจะส่งค ำสั่งท่ีมีกลบัมำให ้

1.3.6 จดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ผูใ้ชบ้ริกำรลำ้งรถมีควำมสะดวกสบำย และควำมรวดเร็วในกำรเขำ้รับกำรบริกำร 
1.4.2 เกิดส่ือกลำงท่ีทนัสมยัระหวำ่งศูนยบ์ริกำรลำ้งรถและผูใ้ชบ้ริกำร 
1.4.3 เป็นช่องทำงในกำรเพิ่มฐำนลูกคำ้ใหก้บัศูนยบ์ริกำรลำ้งรถได ้ 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล (Requirement Gathering and Detailed 
Study) 
รวบรวมควำมต้องกำรโดยกำรสัมภำษณ์จำกกลุ่มผูใ้ช้งำนบุคคลทั่วไป โดย

สอบถำมถึงควำมตอ้งกำรและขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบศูนยบ์ริกำรลำ้งรถ ศึกษำขอ้มูล
จำกกำรคน้หำปัญหำท่ีผูใ้ชพ้บจำกกำรใชบ้ริกำรลำ้งรถ ดว้ยกำรสืบคน้ผำ่นทำงอินเตอร์เน็ต 
และ ศึกษำขอ้มูลจำกทำงร้ำนให้บริกำร ขลุงศูนบบ์ริกำรลำ้งรถเซอร์วิส จ.จนัทบุรี เป็นตน้ 
เพื่อน ำไปพฒันำเป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีสำมำรถท ำงำนผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์ได้  และ
รวบรวมปัญหำท่ีไดจ้ำกกำรส ำรวจขอ้มูล เพื่อน ำไปแกไ้ขและปรับปรุงให้แอปพลิเคชันมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

1.5.2 วิเครำะหร์ะบบ (System Analysis) 
น ำควำมตอ้งกำรและข้อมูลท่ีได้ศึกษำและรวบรวมมำท ำกำรวิเครำะห์และวำง

แผนกำรปฏิบติังำนเพื่อท ำกำรออกแบบระบบและฟังกช์นักำรท ำงำนใหส้ำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูใ้ช้ได้ครบถ้วน โดยน ำเสนอด้วยแผนภำพต่อไปน้ี เป็น Use Case 
Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram และ Entity Relationship Diagram 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design) 
 1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำระบบเป็นแบบ 

ไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
 1.5.3.2  ออกแบบโครงสร้ำงฐำนขอ้มูลโดยใชส้ถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูลเชิง 

สัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลลงในตำรำงข้อมูลและสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้
ถูกตอ้ง 

1.5.3.3 ออกแบบหน้ำจอส่วนติดต่อผูใ้ช้โดยเลือกใช้เป็นระบบ Messaging API 
โดยใช ้LINE Liff แต่ละหนำ้ของแอปพลิเคชนัโครงสร้ำงกำรท ำงำนของ 
สถำปัตยกรรม Hybrid Mobile Application  ติดต่อกบัผูใ้ชโ้ดยส่วนติดต่อ
กบัผูใ้ชพ้ฒันำโดยใชภ้ำษำ HTML  
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1.5.4  พฒันำระบบ (System Development) 
ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดวิ้เครำะห์และออกแบบ

ไวม้ำสร้ำงและเขียนชุดค ำสั่ง ดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code ส ำหรับใช้ในกำรเขียน
ชุดค ำสั่งท่ีใช้เขียนชุดค ำสั่งแบบ CodeIgniter ด้วยภำษำ PHP, Json, JavaScript, HTML, 
CSS และบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย MySQL Workbench 

1.5.5  ทดสอบระบบ (System Testing) 
ผูจ้ดัท ำได้ท ำกำรทดสอบระบบไปพร้อมๆ กับกำรพฒันำโปรแกรมโดย จ ำลอง

และตรวจสอบปัญหำ พร้อมทั้งแก้ไข นอกจำกน้ียงัมีกำรทดสอบร่วมกันกับอำจำรยท่ี์
ปรึกษำ และผูใ้ช ้เพื่อหำขอ้ผิดพลำด 

1.5.6  จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
  เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ แนวทำงในกำรจดัท ำระบบ วิธีกำร
และขั้นตอนกำรด ำเนิน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
 

1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2562 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  
1. รวบรวมควำม

ตอ้งกำรและศึกษำ
ขอ้มูล 

2. วิเครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำ 
1.7.1 ฮำร์ดแวร์  

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น MSI GF 62 8 RE Ram 8 GB. core i7   

1.7.2 ซอฟต์แวร์  
1.7.2.1  ระบบปฏิบติักำร Microsoft  Windows 10 
1.7.2.2  โปรแกรม LINE  
1.7.2.3  โปรแกรม LINE develop 
1.7.2.4  โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.5  โปรแกรม FileZilla 
1.7.2.6  โปรแกรม SourceTree 
1.7.2.8  โปรแกรม MySQL workbench 6.3 CE  
1.7.2.9  โปรมแกรม Draw.io 
1.7.2.10โปรแกรม Postman 
 



 

 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการพฒันาระบบให้บริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอปพลิเค
ชันไลน์ ผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาและค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อ เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ช ้โดยประกอบดว้ย  

 
2.1. CodeIgniter1 

โคด้อิกไนเทอร์ (CodeIgniter) รองรับการเขียนโปรแกรมแบบ Model-View-Controller 
(MVC) เป็นการแยกการท างาน ส่วนของการประมวลผล ออกจากส่วนแสดงผล ท าให้โครงสร้างมี
ความปลอดภยัมากยิง่ขึ้น ง่ายต่อการพฒันาโปรแกรม และง่ายต่อการน าไปแกไ้ข โคด้อิกไนเทอร์ยงั
ถูกออกแบบให้สามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลชนิดต่างๆ ได ้สามารถน าไปพฒันาไดท้ั้ง เวบ็ไซต ์และ
เว็บแอปพลิเคชัน มีเมธอดฟังก์ชั่นให้ใช้งานครอบคุมทั้งระบบฐานขอ้มูล และการสร้างฟอร์ม
รวมถึงการตรวจสอบการป้อนขอ้มูลลงฟอร์ม (Form Validate) ท าให้ประหยดัขั้นตอนและเวลาใน
การพฒันาเวบ็ไซต ์ 

การน าโคด้อิกไนเทอร์ (CodeIgniter) มาประยุกตใ์ชใ้นโครงงานโดย การเขียนโปรแกรม
แบบ MVC มาเป็นตวัช่วยในการท างาน เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และสามารถสร้างเป็น
เวบ็แอปพลิเคชนัของระบบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 http://www.codeigniter.in.th/ 
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2.2 Line Official Account2 

 Line Bot คือ Line Official Account ท่ีไดน้ า Messaging API มาใช ้เป็นบริการ API ตวัหน่ึง
ท่ีเปิดให้บริการส าหรับนกัพฒันา โดยเจา้ของ Line Official Account จะท าการก าหนดหรือตั้งค่าไว้
ดา้นหลงับา้นของบริการ เพื่อให้สามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้งานได้โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใช้คนมาเป็น
ผูต้อบ ซ่ึงเป็นขอ้ดีของการใชบ้ริการ เพราะนอกจากจะท าให้ผูใ้ชใ้ชง้านไดง้่ายมากขึ้นแลว้ ผูท่ี้เป็น
ผูดู้แลระบบก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเช่นกนั ไม่ตอ้งคอยตอบค าถามท่ีถามซ ้ าๆ หรือไม่จ าเป็นตอ้ง
เก็บขอ้มูลจากผูใ้ชที้ละคน บริการน้ีจะช่วยท าใหอ้ตัโนมติั 
 การน า Line Official Account มาประยุกตใ์ชใ้นโครงงานโดย การสร้างบญัชี LINE ให้กบั
แบรนด์หรือธุรกิจ เพื่อเช่ือมต่อไปยงัผูใ้ช ้LINE ทัว่ประเทศไทย โดยสามารถส่งไดท้ั้งขอ้มูลทัว่ไป 
กิจกรรมทางการขายและการตลาดหรือโปรโมชั่นพิเศษไปยงัลูกคา้ และแบรนด์สามารถจดัการ
ขอ้ความหรือรูปภาพต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบจดัการคอนเทนตข์อง LINE 
 
2.3. Massaging API3 

 การใช้ Messaging API  สามารถส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองแม่ข่าย (Server) ของระบบไปยงั  
LINE ของผูใ้ชผ้า่นทางแพลทฟอร์มของ LINE (LINE Platform) ซ่ึง Request ท่ีใชส่้งขอ้มูลจะอยู่ใน
รูปของ JSON  โดยเคร่ืองแม่ข่ายนั้นจะตอ้งเช่ือมต่อกบั LINE Platform  เม่ือมีผูใ้ชท้  าการเพิ่มบญัชี
ของ LINE เป็นเพื่อน หรือ ท าการส่งขอ้ความไปยงัผูใ้ชค้นอ่ืน LINE Platform จะท าการส่ง Request 
มายงัเคร่ืองแม่ข่ายท่ีไดท้ าการลงทะเบียนผูกไวก้บั LINE ทนัที วิธีน้ีเรียกว่า Webhook ซ่ึงจะท าใหผู้ ้
ท่ีเขา้มาใชง้านไดคุ้ยกนัเช่นเดียวกบัการตอบโตก้บัคนจริงๆ 

การน า Messaging API  มาประยุกต์ใช้ในโครงงานโดย  เป็นเคร่ืองมือท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางท่ีจะเช่ือมต่อเคร่ืองแม่ข่ายของระบบเขา้กบัห้องแชทของ LINE ท าให้ผูจ้ดัท าสามารถเขียน
โปรแกรมเพื่อสร้างบริการท่ีเราตอ้งการ ผ่านขอ้ความและโตต้อบกบัผูใ้ชใ้นลกัษณะ Chatbot แลว้ 
ยงัสามารถพฒันาระบบต่างๆ ใหอ้ยูใ่น Ecosystem ของ LINE ลูกคา้ได ้เช่น LIFF, LINE Beacon 
 

 

                                                           
2 https://blog.ourgreenfish.com/master-blog/line-bot-คือ-อะไร-ใชป้ระโยชน์จากบริการน้ีได ้      
  อยา่งไรบา้ง 

3 https://saixiii.com/chapter2-line-api-official/ 
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2.4. Line Front-end Framework4 

 LINE Front-End Framework เป็น Web App ท่ีอยู่ภายในแอปพลิเคชนั LINE ท่ีท าให้lk,ki5

เช่ือมต่อระหว่าง ห้องแชต กบั เวบ็ไซต ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  LIFF สามารถเช่ือมต่อกบั 

API อ่ืนๆของ LINE ได ้เพราะเวลาผูใ้ชเ้ปิด Web App ท่ีเป็น LIFF ขึ้นมาภายในห้องแชต ตวั LIFF 

สามารถรู้ไดว้่าผูใ้ชค้นไหนเป็นคนเปิดขึ้นโดยใช ้LIFF SDK เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลของ LINE User จาก 

API GET Profile เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลของ LINE User นั้น เพื่อตอบโตร้ะหวา่งหอ้งแชตกบั LIFF  

 การน า LINE Front-End Framework มาประยกุตใ์ชใ้นโครงงานโดย เป็นตวัสร้าง Web App 

เพื่อรับรองฟังชนักก์ารท างานต่างๆของ LINE โดยสามารถน าขอ้มูลของ LINE User มาประมวลผล

ขอ้มูลการจองคิว หรือการสมคัรสมาชิกได ้โดยส่งผา่น Messaging API  

 

2.5  ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database)5 

 Relational Database เป็นฐานขอ้มูลท่ีใช้โมเดลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Model) 

คือ การเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (table) ในแต่ละตารางแบ่งออกเป็นแถว และในแต่ละแถวจะ

แบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกนัระหวา่งขอ้มูลในตารางต่างๆ เช่ือมโยงโดยใชก้าร

อา้งอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ท่ีก าหนดไว ้ท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจและการประยุกต์ใช้งาน ระบบ

ฐานขอ้มูลแบบน้ีจึงท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดของ entity แบบจ าลองแบบน้ีคือ แฟ้มขอ้มูลในรูป

ตาราง และ attribute ก็เปรียบเหมือนเขตขอ้มูล ส่วนความสัมพนัธ์คือความสัมพนัธ์ระหวา่ง entity 

      ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 

      ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นฐานขอ้มูลท่ีมีรูปแบบง่ายส าหรับผูใ้ชท้ัว่ไป โดยเฉพาะส าหรับ

ผูใ้ชซ่ึ้งไม่ใช่นกัวิเคราะห์ นกัออกแบบโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือผูจ้ดัการฐานขอ้มูล ฐานขอ้มูล

รูปแบบน้ีเขา้ใจง่าย มีดงัน้ี 

                                                           
4 https://medium.com/@noomerzx/ลองเล่น- line-frontend-framework-liff-ฉบบัไม่เขียน- code- 
  d5a505778d7f 
5 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2208-relational-database-คืออะไร.html 
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1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นกลุ่มของตารางท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บเป็นแถวและคอลมัน์ ซ่ึง

ในแต่ละตารางจะมีคอลมัน์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละตาราง 

2. ผูใ้ช้ไม่จ าเป็นตอ้งรู้ว่าขอ้มูลถูกจดัเก็บอย่างไร รวมถึงวิธีการในการเขา้ถึงขอ้มูลด้วย 

Access Approach 

3. ภาษาท่ีใชใ้นการเรียกดูขอ้มูล เป็นภาษาท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาพดูและไม่ จ าเป็นตอ้งเขียน

เป็นล าดบัขั้นตอน จึงสะดวกในการใชง้าน 

 

2.6         Software as a Service (SaaS)6 

ปัจจุปันในหลายๆ ธุรกิจตอ้งการความสะดวกในการใชง้านซอฟตแ์วร์เพื่อให้ธุรกิจด าเนิน
ไปอย่างรวดเร็ว และลดปัญหาความผิดพลาดของโปรแกรมนั้นๆ แนวคิด Cloud Computing ไดมี้
การพฒันามาเป็น SaaS รูปแบบการขายซอฟต์แวร์ โดยให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต  โดยการ
ให้บริการท่ีผูใ้ช้เขา้ใช้งานซอฟต์แวร์ หรือรวมไปถึงฮาร์ดแวร์เป็นหลกั ผูใ้ห้บ ริการจะเป็นผูส้ร้าง
ซอฟตแ์วร์นั้นขึ้นมา และผูใ้หบ้ริการเป็นผูค้วบคุมบริหารจดัการทรัพยากรของระบบทั้งหมด 

Software-as-a-service (SaaS) คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีใหบ้ริการผา่นอินเทอร์เน็ตเป็นเวบ็แอปพลิเค
ชนั โดยผูใ้ช้งานสามารถเรียกใช้บริการได้ตามตอ้งการตลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้ช่วงเวลาท่ีระบบ
ช ารุด ผูใ้ช้บริการไม่จ าเป็นตอ้งดูแลรักษาระบบด้วยตนเอง ท าให้สะดวกในการใช้งานเพียงแค่
เช่ือมต่ออินเทอร์เนตก็เขา้ถึงบริการได ้

รูปแบบการให้บริการ ซอฟตแ์วร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต คลา้ยกบัการเช่าใช ้เพียงผูซ้ื้อจ่ายค่า
ซอฟต์แวร์ตามลักษณะการใช้งาน ท่ีต้องการ (Pay-as-you-go) เช่น ตามจ านวนผู ้ใช้และตาม
ระยะเวลาท่ีตอ้งการใช ้เพียงเท่าน้ีผูซ้ื้อ ก็สามารถเขา้ใชง้านซอฟตแ์วร์นั้นไดท้นัทีผ่านทางเวบ็เบรา
เซอร์ โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตนเอง 

SaaS ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผูซ้ื้อเน่ืองจากการจะใช้ซอฟต์แวร์บางประเภท เช่น ERP, 
CRM ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูง และจ าเป็นตอ้งซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เช่น Server, Hard disk 
นอกจากน้ีธุรกิจหรือองคก์รยงัตอ้งเตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Maintenance Cost) ใน
ระยะยาว 

                                                           
6 http://www.onlinesoft.co.th/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=1211&ArticleID=3796 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์ระบบ 

 

3.1    รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

ระบบให้บริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผ่านแอปพลิเคชนัไลน์  เป็น
ระบบท่ีให้บริการดา้นซอฟตแ์วร์ส าหรับศูนยบ์ริการลา้งรถในการน าเสนอบริการของตนผ่านแอป
พลิเคชนัสังคมออนไลน์อยา่งเช่นไลน์ (LINE) และผูใ้ชท่ี้เป็นลูกคา้สามารถคน้หาศูนยบ์ริการลา้งรถ
ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงได ้พร้อมทั้งสามารถจองคิวเพื่อไปบริการได ้โดยไม่ตอ้งไปรอใชบ้ริการ ท า
ให้ผูใ้ชส้ามารถบริหารจดัการเวลาไดง้่ายขึ้น กลุ่มผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์ใดๆ เพิ่ม เพียง
แค่มีแอปพลิเคชนัไลน์ก็สามารถใชง้านระบบไดแ้ลว้ โดยการสมคัรเป็นสมาชิกของระบบ รวมถึงมี
ระบบดา้นหลงั (Back end) ท่ีเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับศูนยบ์ริการลา้งรถในการบริหารจดัการ
ขอ้มูลของตนเองผา่นโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ได ้

เทคโนโลยี ท่ีใช้ในพัฒนาระบบ พัฒนาโดยใช้หลักการของ  MVC (Model View 
Controller) ใช ้Framework CodeIgniter ในการเขียนชุดค าสั่งและเรียกใชไ้ลบราร่ีต่างๆ โดยเร่ิมจาก
ขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับลูกคา้และศูนยบ์ริการลา้งรถ และลูกคา้สามารถจองคิวลา้งรถ คน้หา
ศูนยบ์ริการลา้งรถใกล้เคียงได้จากโปรโมชั่นและเม่ือท าการจองเสร็จส้ิน ลูกคา้สามารถท าการ
จ่ายเงินไดท้นัที ส่วนศูนยบ์ริการลา้งรถสามารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ข ้ขอ้มูลของศูนยบ์ริการลา้งรถ 
ขอ้มูลบริการ และขอ้มูลโปรโมชัน่ไดต้ามท่ีตอ้งการ และศูนยบ์ริการลา้งรถสามารถดูการจองคิวใช้
บริการของลูกคา้ได ้สามารถติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ผา่นช่องทางการแชทหรือการโทรได ้ 
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3.2          แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.1 Use Case Diagram ของระบบระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้ง

รถผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 
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3.3 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของยสูเคส Register 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Register 

Actor(s) Customer 

Description การลงทะเบียนส าหรับผูใ้ช ้เพื่อยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านในระบบ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions จะสามารถจองคิวลา้งรถได ้ 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มเมนู สมคัรสมาชิก 
2. ระบบท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ถา้ไม่เป็นสมาชิกระบบแสดงแบบฟอร์มสมคัรสมาชิกและเพิ่ม
ขอ้มูลรถให้ 
2.1.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลและคลิก Save  
  2.1.1.1 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง Database 

2.2 ถา้เป็นสมาชิก 
          2.2.1 ระบบแจง้วา่คุณเป็นสมาชิกแลว้ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของยสูเคส Reserve 

Use Case No. UC002 

Use Case Name Reserve 

Actor(s) Customer 

Description ท าการจองคิวศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions จะสามารถช าระเงินได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือคลิกเมนู จองคิว 
2. ระบบท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ถา้มีแลว้ ระบบไปยงัหนา้การจอง 
       2.1.1 เม่ือผูใ้ชป้้อนขอ้มูลการจองและคลิกปุ่ มหนา้ถดัไป 

                          2.1.1.1 ระบบส่งรายละเอียดการช าระเงินใหผู้ใ้ช ้
                          2.1.1.1 เม่ือผูใ้ชอ้ปัโหลดใบเสร็จการช าระเงิน 
                          2.1.1.1 ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล    
        2.2 ถา้ไม่มี ระบบแสดงหนา้สมคัรสมาชิก 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.3  รายละเอียดของยสูเคส Promotion 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Promotion 

Actor(s) Customer 

Description  แสดงรายละเอียดโปรโมชัน่ของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชคลิกปุ่ มเมนู Promotion 
2. ระบบท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ผูใ้ชค้ลิกแชร์โลเคชัน่ 
   2.1.1 ระบบแสดงศูนยบ์ริการลา้งรถท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 
      2.1.1.1 ถา้ผูใ้ชค้ลิกจองโปรโมชัน่ 
      2.1.1.1 ระบบแสดงแบบฟอร์มใหก้รอก 
      2.1.1.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกแบบฟอร์มและปุ่ มหนา้ถดัไป 
      2.1.1.1 ระบบส่งรายละเอียดการช าระเงิน 
      2.1.1.1 เม่ือลูกคา้อปัโหลดใบเสร็จ 
      2.1.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล  

       2.2 ถา้ไม่มีระบบแสดงหนา้การสมคัรสมาชิก 
3. เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มโทร 

3.1 ระบบส่งเบอร์โทรศพัทใ์ห้ 
4. เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มแผนท่ี 

4.1 ระบบส่งแผนท่ีทางร้านให ้

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.4  รายละเอียดของยสูเคส Store All 

Use Case No. UC004 

Use Case Name Store All 

Actor(s) Customer 

Description แสดงศูนยบ์ริการลา้งรถทั้งหมด 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมผูใ้ชค้ลิกเมนูศูนยบ์ริการทั้งหมด 
2. ระบบแสดงขอ้มูลศูนยบ์ริการทั้งหมดให้ 

 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของยสูเคส Register_store 

Use Case No. UC005 

Use Case Name Register_store 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description การลงทะเบียนส าหรับศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions จะสามารถท าการลอ็กอินเขา้สู่ระบบศูนยบ์ริการลา้งรถได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มเมนูศูนยบ์ริการ 
2. ระบบท าการตรวจสอบวา่ มีขอ้มูลการลงทะเบียนหรือไม่ 

2.1 ถา้ไม่มีระบบแสดงหนา้สมคัรสมาชิก 
2.1.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลและคลิก Save  
2.1.2 ระบบท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

2.2 ถา้มีระบบแสดงหนา้ลอ็กอินใหเ้พื่อเขา้ท าการสู่ระบบ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.6  รายละเอียดของยสูเคส Login store 

Use Case No. UC006 

Use Case Name Login store 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description ลอ็กอินเขา้สู่ระบบศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions จะสามารถท าการจดัการขอ้มูลของศูนยบ์ริการลา้งรถได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมผูใ้ชค้ลิกปุ่ มลอ็กอิน 
2. ระบบแสดงหนา้ลอ็กอินผูใ้ช ้

2.1 ถา้ศูนยบ์ริการป้อน Username หรือ Password ถูกตอ้ง 
   2.1.1 ระบบแสดงการบริการภายในศูนยบ์ริการ 
2.2 ถา้ศูนยบ์ริการป้อน Username หรือ Password ผิด 
    2.2.1 จะตอ้งป้อน Username หรือ Password ใหม่ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.7  รายละเอียดของยสูเคส Create service 

Use Case No. UC007 

Use Case Name Create service 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description เพิ่มบริการของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มเพิ่ม 
2. ระบบแสดงหนา้เซอร์วิสใหศู้นยบ์ริการไดเ้พิ่มบริการ 

2.1 ถา้ศูนยบ์ริการกรอกรายละเอียดบริการ 
   2.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
2.2 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกปุ่ มยกเลิก 
    2.2.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.8  รายละเอียดของยสูเคส Update service 

Use Case No. UC008 

Use Case Name Update service 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มอปัเดท 
2. ระบบแสดงหนา้เซอร์วิสใหศู้นยบ์ริการไดป้รับปรุงแกไ้ขขอ้มูล

บริการ 
2.1 ถา้ศูนยบ์ริการกรอกรายละเอียดบริการเรียบร้อยแลว้ 
   2.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
2.2 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกปุ่ มยกเลิก 
    2.2.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.9  รายละเอียดของยสูเคส Delete service 

Use Case No. UC009 

Use Case Name Delete service 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description ลบขอ้มูลบริการของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มลบ 
2. ระบบถามวา่ตอ้งการลบเซอร์วิสน้ีหรือไม่ 

2.1 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกตกลง 
   2.1.1 ระบบท าการเปล่ียนสถานะของบริการนั้นและจะไม่ถูกน ามา

แสดงผลบนหนา้จอ 
2.2 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกปุ่ มยกเลิก 
    2.2.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.10  รายละเอียดของยสูเคส Create promotion 

Use Case No. UC010 

Use Case Name Create promotion 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description เพิ่มขอ้มูลโปรโมชัน่ของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มเพิ่มโปรโมชัน่ 
2. ระบบแสดงหนา้โปรโมชัน่ใหศู้นยบ์ริการไดเ้พิ่มโปรโมชัน่ 

2.1 ถา้ศูนยบ์ริการกรอกรายละเอียดโปรโมชัน่ 
  2.1.1 ถา้ศูนยบ์ริการลา้รถกดบนัทึก 
    2.1.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลลง Database 
  2.2.1 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกปุ่ มยกเลิก 
    2.2.1.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.11  รายละเอียดของยสูเคส Update promotion 

Use Case No. UC011 

Use Case Name Update promotion 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลโปรโมชัน่ของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มอปัเดทโปรโมชัน่ 
2. ระบบแสดงหนา้โปรโมชัน่ใหศู้นยบ์ริการไดแ้กไ้ขขอ้มูล 

2.1 ถา้ศูนยบ์ริการลา้งรถกรอกรายละเอียดการแกไ้ขโปรโมชัน่ 
  2.1.1 ถา้กดปุ่ มบนัทึก 
    2.1.1.1 ระบบบนัทึกขอ้มูลลง Database 
  2.2.1 ถา้ศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มยกเลิก 
    2.2.1.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.12  รายละเอียดของยสูเคส Delete promotion 

Use Case No. UC012 

Use Case Name Delete promotion 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description ลบขอ้มูลโปรโมชัน่ของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มลบ 
2. ระบบถามวา่ตอ้งการลบโปรโมชัน่น้ีหรือไม่ 
      2.1 ถา้ศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกตกลง 
         2.1.1 ระบบลบขอ้มูลออกจาก Database 
     2.2 ถา้ศูนยบ์ริการคลิกปุ่ มยกเลิก 
         2.2.1 ระบบแสดงหนา้หลกั 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.13  รายละเอียดของยสูเคส Read Booking 

Use Case No. UC013 

Use Case Name Read Booking 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description แสดงขอ้มูลการจองคิวของลูกคา้ทั้งหมด 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมผูใ้ชค้ลิกปุ่ มรายละเอียดการจองคิว 
2. ระบบแสดงขอ้มูลการจองทั้งหมดใหโ้ดยเรียงล าดบัตามวนัและเวลา

ล่าสุด 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.14  รายละเอียดของยสูเคส Report 

Use Case No. UC014 

Use Case Name Report 

Actor(s) Carcare wash service center 

Description แสดงรายงานรายรับของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมศูนยบ์ริการลา้งรถคลิกปุ่ มออกรายงาน 
2. ระบบแสดงขอ้มูลการจองของวนัเวลาปัจจุบนั 
3. ถา้ศูนยบ์ริการเลือกวนัท่ีตอ้งการ 

3.1 ระบบแสดงรายละเอียดการจองของวนัท่ีศูนยบ์ริการเลือก 

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

 

  



26 
 

3.4 Sequence Diagram 

 

 
รูปท่ี 3.2  Sequence Diagram : Register 

 
 

 
รูปท่ี 3.3  Sequence Diagram : Reserve 
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รูปท่ี 3.4  Sequence Diagram : Promotion 

 

 
รูปท่ี 3.5  Sequence Diagram : Store all 

 

 
รูปท่ี 3.6  Sequence Diagram : Register Store 
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รูปท่ี 3.7  Sequence Diagram : Login Store 
 

 

รูปท่ี 3.8  Sequence Diagram : Create Service 
 

 

รูปท่ี 3.9  Sequence Diagram : Update Service 
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รูปท่ี 3.10  Sequence Diagram : Delete Service 
 

 

รูปท่ี 3.11  Sequence Diagram : Create Promotion 
 

 

รูปท่ี 3.12  Sequence Diagram : Update Promotion 
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รูปท่ี 3.13  Sequence Diagram : Delete Promotion 

 

 

รูปท่ี 3.14  Sequence Diagram : Booking 
 

 
รูปท่ี 3.15  Sequence Diagram : Report 
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3.5 Class Diagram 

 

รูปท่ี 3.16  Class Diagramของระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่น

แอปพลิเคชนัไลน์  
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3.6 Entity Relationship Diagram 

 

รูปท่ี 3.17  ER Diagramของระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอป

พลิเคชนัไลน์ 
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บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 
 

4.1      การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล

ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของตารางฐานขอ้มูลโดยรูปแบบของฐานขอ้มูลคือ MySQL และ ใชโ้ปรแกรม 

MySQL Workbench ในการจดัการฐานขอ้มูลท่ีออกแบบขึ้นมา 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูล Register 

Relation : Register 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_register ล าดบัท่ีการลงทะเบียน  int Yes   
userid หมายเลข USERID ไลน์

ของผูใ้ช ้
 Varchar(45)    

name_register ช่ือของสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

lastname_register นามสกุลของสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

email_register อีเมลของสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

date_register วนัท่ีสมาชิกได้
ลงทะเบียน 

 DATETIME    

phone_register เบอร์โทรศพัทข์อง
สมาชิกท่ีลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

address_register ท่ีอยูข่องสมาชิกท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(150)    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางขอ้มูล Type_car 

Relation : Type_car 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_typecar ล าดบัท่ีของประเภทรถ  int Yes   
type_car ประเภทรถ  Varchar(60)    

 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดตารางขอ้มูล Car 

Relation : Car 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

numberId_car เลขทะเบียนรถของสมาชิก
ท่ีลงทะเบียน 

 int Yes   

name_car ยีห่อ้รถท่ีสมาชิกได้
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

type_car ประเภทรถท่ีสมาชิกได้
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

register_id_register รหสัการลงทะเบียน
สมาชิก 

 int  Yes Register 

typecar_id_typecar รหสัประเภทรถ  int  Yes Typecar 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูล Booking 

Relation : Booking 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

queue ล าดบัการ
จองคิว 

 int Yes   

total ยอดสุทธิ  double    
status สถานะการ

ลา้งรถ 
การบอก
สถานะการ
ลา้งรถ ถา้
ลา้งรถ
เสร็จ
สถานะการ
ลา้งจะเป็น 
0 ถา้ยงัลา้ง
รถไม่เสร็จ
จะเป็น 1 

Varchar(1)    

car_numberId_car เลขทะเบียน
รถของลูกคา้ 

 VARCHAR(20)  Yes Car 

register_id_register รหสัการ
ลงทะเบียน
สมาชิก 

 int  Yes Register 

carcarestore_id_carcare รหสัการ
ลงทะเบียน
ของ
ศูนยบ์ริการ 

 int  Yes Carcarestore 

service_id_service รหสับริการ
เซอร์วิส 

 int  Yes Service 

promotion_id_promotion รหสั
โปรโมชัน่ 

 int  Yes Promotion 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดตารางขอ้มูล Carcarestore 

Relation : Carcarestore 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_carcare ล าดบัการลงทะเบียน
ศูนยบ์ริการ 

 int Yes   

userid_carcarestore หมายเลข USERID 
ไลน์ของแต่ละ
ศูนยบ์ริการ 

 Varchar(45)    

img รูปของศูนยบ์ริการ  Varchar(100)    
name_carcarestore ช่ือศูนยบ์ริการ  Varchar(45)    
name ช่ือเจา้ของศูนยบ์ริการ

ท่ีลงทะเบียน 
 Varchar(45)    

lastname นามสกุลเจา้ของ
ศูนยบ์ริการท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

email อีเมลของศูนยบ์ริการ
ท่ีลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

pass รหสัผา่นของ
ศูนยบ์ริการท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45) 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดตารางขอ้มูล Carcarestore (ต่อ) 

Attribute Description Attribute 
Domain 

type PK FK Reference 

date วนัท่ีศูนยบ์ริการได้
ลงทะเบียน 

 DATETIME    

tel เบอร์โทรศพัทข์อง
ศูนยบ์ริการท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

address ท่ีอยูข่องศูนยบ์ริการ
ท่ีลงทะเบียน 

 Varchar(150)    

lat ละติจูดของทาง
ศูนยบ์ริการท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

lng ลองติจูดของทาง
ศูนยบ์ริการท่ี
ลงทะเบียน 

 Varchar(45)    

url_store URL ของรูปภาพของ
ศูนยบ์ริการ 

 Varchar(500)    

bank_id_bank รหสัของธนาคาร  Int  Yes Bank 
service_id_service รหสับริการเซอร์วิส  Int 

 

 Yes Service 

promotion_id_promotion รหสัโปรโมชัน่  Int 
 

 Yes Promotion 

date_id_date รหสัวนัท่ี  Int  Yes Date 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดตารางขอ้มูล Promotion 

Relation : Promotion 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_promotion ล าดบัการลงทะเบียน  int Yes   

name_pro ช่ือโปรโมชัน่  Varchar(45)    

option_pro ประเภทโปรโมชัน่  Varchar(45)    

price_pro ราคาโปรโมชัน่  double    

date_pro วนัท่ีเร่ิมโปรโมชัน่  date    

date_out วนัหมดอายโุปรโมชัน่  date    

carcarestore_id_carcare รหสัของศูนยบ์ริการ  INT  Yes Carcarestore 

 

ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดตารางขอ้มูล Service 

Relation : Service 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_service ล าดบัการลงทะเบียน  int Yes   
option_service ช่ือประเภทของบริการ  Varchar(45)    
price_service ราคาของบริการ  double    
date_service วนัท่ีลงทะเบียนเซอร์วิส  datetime    
delete ลบบริการท่ีไม่ไดใ้ช ้  Varchar(45)    
carcaretore_id_c
arcare 

รหสัศูนยบ์ริการ  INT  Yes Carcarestore 
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดตารางขอ้มูล Bank 

Relation : Bank 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_bank ล าดบัท่ีธนาคาร  int Yes   
name_bank ช่ือเจา้ของบญัชี  Varchar(150)    
img_bank รูป QRcode บญัชีธนาคาร  Varchar(45)    
bank_number เลขบญัชีธนาคาร  Varchar(45)    
bank_bank ช่ือธนาคาร  Varchar(45)    

 

ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดตารางขอ้มูล Date 

Relation : Date 
Attribute Description Attribute 

Domain 
type PK FK Reference 

id_date ล าดบัวนัท่ี  int Yes   
date_date วนัท่ี  Varchar(45)    
carcarestore_id_carcare รหสัศูนยบ์ริการ  INT  Yes Carcarestore 
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4.2       โครงสร้างของแอปพลเิคชัน (Application Site Map) 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของแอปพลิเคชนั ส าหรับผูใ้ชง้านของระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนับริหาร

จดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

 

รูปท่ี 4.2 โครงสร้างของแอปพลิเคชนั ส าหรับศูนยบ์ริการลา้งรถของระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนั

บริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 
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4.3       การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 

แอปพลิเคชนัออกแบบโดยยึดหลกั UX ( User Experience ) เป็นหลกัโดยค านึงถึงความพึง

พอใจของผูใ้ช ้โดยออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดง้่าย ขอ้ความแสดงสถานะความผิดพลาดต่างๆ ให้

ผูใ้ช้ทราบอาทิเช่น การเขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จการเพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลไม่ส าเร็จและยงัรวมถึงขอ้ความ

แสดงสถานะท ารายการส าเร็จ เพื่อใหผู้ใ้ชรั้บทราบ  

 

4.3.1 ส่วนของผูใ้ช ้

 

รูปท่ี 4.3 แสดงฟังกช์นัเมนูของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้เมนูใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกเมนูท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.4 แสดงฟังกช์นัสมคัรสมาชิกของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม  ระบบแสดงฟังกช์นัสมคัรสมาชิก ใหผู้ใ้ชก้ดท่ี

ปุ่ มสมคัรสมาชิกเพื่อไปยงัหนา้ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ลงทะเบียนของแอปพลิเคชนั 
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จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน โดยผูใ้ช้จะต้องกรอกข้อมูล ช่ือ 

นามสกุล เบอร์โทรศพัท ์อีเมลล ์และท่ีอยู่ของผูใ้ชง้าน เม่ือกรอกเสร็จแลว้ให้ท าการ คลิกท่ีปุ่ มหนา้

ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้ลงทะเบียนรถของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้ลงทะเบียนรถของแอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูล ยี่หอ้

รถยนตร์ ขนาดของรถยนตร์ และเลขทะเบียนรถของผูใ้ชง้าน เม่ือกรอกเสร็จแลว้ใหท้ าการ คลิกท่ี

บนัทึกเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.7 แสดงฟังกช์นัจองคิวของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม  ระบบแสดงฟังกช์นัจองคิวลา้งรถ ใหผู้ใ้ชก้ดท่ีปุ่ ม

จองคิวเพื่อไปยงัหนา้ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้จองคิวลา้งรถของแอปพลิเคชนั 
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จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จองคิวลา้งรถของแอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกขอ้มูล ร้าน

บริการ ทะเบียนรถ ประเภทการลา้งรถ และ เวลาท่ีตอ้งการจะจอง เม่ือเลือกเสร็จแลว้ใหท้ าการ คลิก

ท่ีปุ่ มยนืยนั เพื่อไปยงัหนา้ถดัไป 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้การช าระเงินของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหนา้การช าระเงินของแอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งอปัโหลดใบสลิป 

การจ่ายเงิน และคลิกท่ีปุ่ มยนืยนั เพื่อบนัทึก 
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รูปท่ี 4.10 แสดงฟังกช์นัโปรโมชัน่ของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.10 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม  ระบบแสดงฟังก์ชนัโปรโมชัน่ ให้ผูใ้ชค้ลิกท่ี

ปุ่ มแชร์ต าแหน่ง เพื่อให้ระบบท าการค้นหาร้านบริการใกล้ผูใ้ช้งานให้ผูใ้ช้เลือกฟังก์ชัน จอง

โปรโมชัน่ โทร และแผนท่ี 
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รูปท่ี 4.11 แสดงฟังกช์นัรายละเอียดของร้านบริการทั้งหมดของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.11 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม  ระบบแสดงฟังกช์นัรายละเอียดของร้านบริการ

ทั้งหมด ใหผู้ใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ มคน้หา เพื่อให้ระบบแสดงขอ้มูลของร้านบริการทั้งหมด 
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                    รูปท่ี 4.12 แสดงฟังกช์นัรายละเอียดประวติัการจองคิวลา้งรถ 

 

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มแสดงการจอง ระบบแสดงฟังกช์นัรายละเอียดการจองทั้งหมด โดย

วนัท่ีล่าสุดจะแสดงอยูด่า้นบน 
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   รูปท่ี 4.13 แสดงฟังกช์นัตวัช่วยเหลือ 

 

จากรูปท่ี 4.12 เม่ือผูใ้ชพ้ิมพไ์ม่ตรงคียเ์วิร์ดจะแสดงหนา้ตวัช่วยเหลือเพื่อจะหาค าตอบท่ี

ตอ้งการหรือใกลเ้คียงมากท่ีสุด 
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4.3.2 ส่วนของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงฟังกช์นัส าหรับศูนยบ์ริการของแอปพลิเคชนั 

 

จากรูปท่ี 4.14 เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีปุ่ ม  ระบบแสดงฟังกช์นัส าหรับร้านบริการ ใหผู้ใ้ช้

กดท่ีปุ่ มลงทะเบียนเพื่อไปยงัหนา้ถดัไป 
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รูปท่ี 4.15 หนา้ลงทะเบียนของแอปพลิเคชนั 

จากรูปท่ี 4.15 แสดงหนา้ลงทะเบียนของแอปพลิเคชนั โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูล ช่ือร้าน 

ช่ือนามสกุล เบอร์โทรศพัท์ อีเมลล์ ท่ีอยู่ ลองติจูด ละติจูด เลขบญัชีธนาคาร รูปคิวอาร์โคด้ของ

ผูใ้ชง้าน เม่ือกรอกเสร็จแลว้ใหท้ าการ คลิกท่ีปุ่ มบนัทึกเพื่อท าการบนัทึก 
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รูปท่ี 4.16 ฟังกช์นัแสดงหนา้การจองคิวลา้งรถ 

 

จากรูปท่ี 4.16 ศูนยบ์ริการสามารถดูการจองคิวลา้งรถไดว้่ามีใครมาใชบ้ริการเซอร์วิสอะไรบา้งและ

ดูใบเสร็จการโอนเงินได ้ถา้ลูกคา้ตอ้งการเล่ือนวนัท่ีใชบ้ริการก็สามารถแกไ้ขไดแ้ละสามารถส่ง 

Message หาลูกคา้ไดร้ถของคุณลา้งเสร็จแลว้ 
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รูปท่ี 4.17 ฟังกช์นัของศูนยบ์ริการเซอร์วิส 

 

จากรูปท่ี 4.17 สามารถดูเซอร์วิสของทางศูนยบ์ริการไดว้า่มีเซอร์วิสอะไรบา้ง รวมไปถึงการ เพิ่ม

เซอร์วิส แกไ้ขเซอร์วิส ลบ ได ้
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รูปท่ี 4.18 ฟังกช์นัโปรโมชนัของศูนยบ์ริการลา้งรถ 

 

จากรูปท่ี 4.18 สามารถดูโปรโมชนัทางศูนยบ์ริการไดว้า่มีโปรโมชนัอะไรบา้ง รวมไปถึงการ เพิ่ม

โปรโมชนั แกไ้ขโปรโมชนั ลบ ได ้
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รูปท่ี 4.19 ฟังกช์นัการออกรายงานของทางศูนยบ์ริการ 

 

จากรูปท่ี 4.19 สามารถออกรายงานและเลือกวนัท่ีในการออกรายงานได้ 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1      สรุปผล 

ระบบใหบ้ริการแอปพลิเคชนับริหารจดัการศูนยบ์ริการลา้งรถผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่วนของผูใ้ช้สามารถลงทะเบียนส าหรับผูใ้ช้ 
ลงทะเบียนรถ จองคิวศูนยบ์ริการลา้งรถ คน้หาร้านใกลเ้คียงกั และดูขอ้มูลโปรโมชัน่ได ้สามารถ
ติดต่อกบัทางศูนยบ์ริการลา้งรถละคน้หาหรือเขา้ถึงขอ้มูลของศูนยบ์ริการลา้งรถทั้งหมดได ้และใน
ส่วนของศูนยบ์ริการลา้งรถสามารถลงทะเบียนส าหรับศูนยบ์ริการลา้งรถ สามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข 
บริการและโปรโมชัน่ และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ท่ีลูกคา้เขา้มาจองไวไ้ด ้

 
5.2     ข้อดีของระบบ 

5.2.1 สามารถเลือกศูยน์บริการลา้งรถไดห้ลากหลาย 

5.2.2 สามารถจองคิวไดต้ามเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการ 

5.2.3 สามารถดูโปรโมชัน่ต่างๆ ของศูนยบ์ริการลา้งรถได ้

5.2.4 สามารถดูศูนยบ์ริการลา้งรถ เบอร์โทร และท่ีอยูไ่ด ้

5.2.5 เพิ่มความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการ 

5.2.6 สามารถเปรียบเทียบราคาค่าบริการได ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ในการพฒันาต่อยอดควรเพิ่มฟังกช์นัดงัต่อไปน้ี 

5.4.1 ฟังกช์นัการตอบค าถามของผูใ้ชแ้บบชาญฉลาด เน่ืองจากระบบเป็นแบบการก าหนด

ค าถามและต าตอบตายตวั 

5.4.2 ฟังกช์นัการช าระเงินออนไลน์ผา่น LINE Money หรือบตัรเครดิต 

5.4.3 สามารถจองคิวขา้มวนัได ้เน่ืองจากระบบใหจ้องไดภ้ายในวนัปัจจุบนัเท่านั้น 

5.4.4 ฟังกช์นัการยกเลิกการจองกรณีท่ีลูกคา้จองคิวไวแ้ลว้ไม่มาใชบ้ริการ 
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