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บทคัดยอ

ปจจุบันธุรกิจการซื้อขายรถยนตมือสองเติบโตเปนอยางมาก จึงทําใหเกิดการแขงขัน
คอนขางสูง ทั้งในเร่ืองของคุณภาพ ราคา และการติดตอสื่อสารกับลูกคา และเว็บไซตกลายเปน
สื่อกลางลําดับตนๆในการนําเสนอขอมูลรถยนต โปรโมชัน อัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดตางๆ
ใหกับลูกคาไดถูกตองและทันตอเวลา นอกจากน้ีปจจัยหลักที่ทําใหลูกคาตัดสินใจในการเลือกซื้อ
รถยนตมือสองน้ัน คือ อัตราดอกเบี้ยและไฟแนนซ เพราะลูกคาสวนใหญตองการดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด
จากบริษัทไฟแนนซที่นาเชื่อถือ

งานคนควาอิสระน้ีจึงนําเสนอระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหา
รถยนตมือสอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล
รถยนต ขอมูลอัตราดอกเบี้ย และขอมูลไฟแนนซที่ถูกตองและตรงตามความตองการของลูกคา โดย
ระบบที่นําเสนอเปนระบบเว็บแอบพลิเคชัน พัฒนาดวยโปรแกรมภาษาพีเอชพี และระบบจัดการ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยแบงสวนการทํางานของระบบออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนของ
ผูดูแลระบบและสวนของผูใชงาน ในสวนของผูดูแลระบบประกอบดวยฟงกชันการจัดการขอมูล
รถยนต ขอมูลดอกเบี้ย ขอมูลไฟแนนซ และขอมูลพื้นฐานตางๆ และในสวนของผูใชงาน
ประกอบดวย การแสดงขอมูลรถยนต ขอมูลอัตราดอกเบี้ย และการคํานวณและเปรียบเทียบอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทไฟแนนซตางๆ

จากการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชระบบในดานตางๆ ไดแก
ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใชระบบ ดานการทํางานไดตามฟงกชัน
ดานความงายในการใชงานระบบ และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ พบวา
ผูใชงานมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังน้ันสามารถสรุปไดวาระบบชวยตัดสินใจใน
การเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสองเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการจัดการการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนต ไดเปนอยางดี
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ABSTRACT

The second-hand car market has experienced rapid growth over the past few years,
and this leads to a high rate of competition amongst second-hand car dealers for the attention of
consumers. Key points of the competition are found in the quality and price of goods offered and
the method of communication with consumers. Websites have distinguished themselves as an
effective medium for this purpose. By presenting up-to-date details on an individual car model,
special promotions, interest rates and more in an easily accessible manner, the website has
become one of the first sources of information for the consumer. Information on interest rates,
payment plans, financing options and reputable financial forms one of the main factors in making
the decision to purchase a second-hand car.

This thematic paper presents a system that would aid the decision-making process in
selecting and financing a second-hand car. The key goal behind the inception of the decision-
making system is to raise general efficiency in the second-hand car selection process and lower
the margin of error and time-loss when comparing which car models, interest rates and payment
options that would fit with the individual desires of each consumer. The system was created as a
web-based application, programmed with PHP and using a MySQL database management system
as its backbone. The functioning of the system can be separated into two main parts, the back-
office area for the system administrators and the general area for the application users. The back-
office area consists of the framework and commands in place to manage the information on the
car model details, interest rates, financing and payment plan information and other basic
information. The general area displays all of user-friendly interface for the consumer to interact,
compare and contrast different offerings with each other.
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From initial evaluation of the system functionality and user satisfaction, with
questions factoring the ability to fulfill expectations in functional requirement test, functional
Test, usability test and security test, the system was as a whole deemed by users as performing at
an exceedingly satisfactory level. Considering this feedback, it can be concluded that the system
is a success in aiding the decision-making of consumers in the selection and financing process for
purchasing second-hand cars and can be further developed for actual market implementation.DPU
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งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยไดร้ับความอนุเคราะห์
อย่างดียิ่งจากอาจารยที์่ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ อาจารย ์ดร.อรวรรณ อิ่มสมบตัิ ซ่ึงไดเ้สียสละ
เวลาอนัมีค่าให้ค  าแนะน าถึงแนวทางต่างๆ ในการศึกษา การค้นควา้หาข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหาอนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
และสรุปผลการศึกษาใหง้านสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

ขอขอบคุณ ร้าน ๑๙ โพธ์ิศรีทอง ท่ีให้โอกาสในการศึกษาระบบงานเดิมและพฒันา
ระบบช่วยตดัสินใจในการเลือกไฟแนนซ์ และคน้หารถยนต์มือสอง พร้อมทั้งให้ขอ้มูลไฟแนนซ์ 
ขอ้มูลรถยนต ์และขอ้มูลต่างๆ  

ผูว้ ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์กบัผูที้่ตอ้งการ
ศึกษาดา้นการพฒันาระบบช่วยตดัสินใจในการเลือกไฟแนนซ์ และคน้หารถยนตมื์อสอง และหากมี
ขอ้ผดิพลาดประการใดในงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้จิยัตอ้งกราบขออภยัเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที1่
บทนํา

1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ปจจุบันรถยนตเปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนมากสําหรับมนุษย หรือกลาว

ไดวา ความจําเปนของการใชรถยนตไดกลายเปนปจจัยที่ 5 สําหรับมนุษยไปเสียแลว ซึ่งทําใหการ
เดินทางทางรถยนตไดกลายเปนการเดินทางสายหลัก และเปนการเดินทางที่สําคัญของมนุษย เพราะ
รถยนตมีประโยชนในดานตางๆมากมาย เชน ดานการประกอบอาชีพ การทองเที่ยว การ
ติดตอสื่อสาร และการเดินทางทั่วไป เปนตน ทําใหในแตละปความตองการดานรถยนตมีเพิ่มมาก
ขึ้นอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนรถยนตใหมหรือรถยนตมือสอง ทําใหรถยนตที่วิ่งอยูบนทองถนนมี
มากกวาหลายลานคัน

สําหรับรถยนตมือสองน้ัน การซื้อขายรถยนตมือสองในแตละปมีมูลคามหาศาล ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการที่รถยนตมือสองหมุนเวียนอยูในตลาดมากขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหความตองการ
รถยนตมือสองมีมากขึ้นตามตามลําดับ จึงเปนปจจัยที่ทําใหผูประกอบการตองปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะความชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและการทําใหกิจการ
สามารถแขงขันทามกลางภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และอีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ การสรางความ
นาเชื่อถือและความเชื่อมั่นในธุรกิจซึ่งรวมไปถึงการสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขันใน
ดานตางๆ เชน การใชเทคโนโลยีมาชวยในการสงเสริมภาพลักษณทางธุรกิจ การใชผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพเหมาะแกการใชงาน หรือแมกระทั่งความสามารถของคนงานและความพรอมของธุรกิจ ไม
วาจะอยางไรก็ตามทางผูซื้อรถยนตมือสองก็ยังคงใหความสําคัญกับผูประกอบการที่มีมาตรฐานและ
มีศักยภาพ จึงทําใหผูประกอบการตองหาสิ่งที่เพิ่มความนาเชื่อถือและเพิ่มชองทางในการติดตอกับ
ลูกคามากขึ้น

ราน ๑๙ โพธิ์ศรีทอง ทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รถยนตมือสอง และรับ
จัดไฟแนนซ โดยดําเนินธุรกิจมามากกวา 20 ป ในชวงเวลาหน่ึงๆจะมีรถยนตมากกวา 80 คัน
สําหรับจําหนาย โดยรานต้ังอยูที่ 27/2 หมู 8 ถนนบรมราชชนนี 99 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 ซึ่งการซื้อขายรถยนตน้ันสิ่งสําคัญที่ทางผูซื้อใหความสนใจนอกเหนือจากรถยนต
ก็คือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเปนสวนสําคัญของการตัดสินใจซื้อรถยนตเลยก็วาได เพราะอัตราดอกเบี้ย
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รถยยนตมือสองน้ันมีความแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับ ปรถยนต ประเภทรถยนต รุนรถยนต และ
บริษัท องคกร หรือธนาคาร ที่รับจัดไฟแนนซเองก็จะใหอัตราดอกเบี้ยที่ไมเทากัน ซึ่งในทุกวันน้ี
บริษัท องคกร หรือธนาคาร ที่รับจัดไฟแนนซมีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองจึงทําใหเกิดการแขงขัน
มากขึ้นตามไปดวย และการที่ผูซื้อสามารถเลือกไฟแนนซเองได ทําใหผูซื้อตองหาขอมูล
เปรียบเทียบวา บริษัท องคกร หรือธนาคาร ใดใหอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด หรือมีขอเสนอที่ผูซื้อพึง
พอใจมากที่สุด ซึ่งอาจทําใหเกิดความยุงยาก ความลําบาก ในการหาขอมูล และบางคร้ังหากมีความ
ผิดพลาดของขอมูล หรือขอมูลที่ไมทันสมัย อาจทําใหการตัดสินใจผิดพลาดได

ปจจุบันเว็บไซตไดเขามามีบทบาทอยางมากในการซื้อขายรถยนตมือสอง เพราะการ
เลือกซื้อของผูซื้อสวนใหญไดเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยตระเวนดูรถยนตที่ราน (เต็นทรถยนตมือ
สอง) มาเปนผูซื้อหาขอมูลรถยนตผานทางเว็บไซตกอน หากมีความสนใจ จึงจะมาดูรถยนตที่ราน
ซึ่งตอนน้ีทางราน ๑๙ โพธิ์ศรีทองยังไมมีเว็บไซตเปนของตนเอง จึงทําใหโอกาสในการซื้อขาย
รถยนตมีนอยลง และไมเปนที่รูจักของผูซื้อรถยนตมือสอง

งานคนควาอิสระน้ีจึงไดนําเสนอระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหา
รถยนตมือสอง เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูซื้อ โดยผูซื้อสามารถเปรียบเทียบไฟแนนซ ซึ่งไม
ตองยุงยากในการคนหาขอมูลของแตละไฟแนนซ ระบบจะทําการคนหาและเปรียบเทียบไฟแนนซ
ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุด จากบริษัท องคกร หรือธนาคาร ที่รับจัดไฟแนนซ และมาทําการคํานวณ
ไฟแนนซ อีกสวนหน่ึงยังสามารถคนหารถยนต ที่สนใจไดเลย โดยทุกขั้นตอนจะเปนระบบ
ออนไลน ซึ่งจะสามารถสรางความไดเปรียบทางดานการแขงขัน อีกทั้งเปนสวนสําคัญที่ชวยสราง
ความนาเชื่อถือและความเชื่อมั่นใหกับผูซื้อ

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
2. เพื่อออกแบบระบบในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
3. เพื่อพัฒนาระบบในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง แบงกลุมผูใชงาน

ออกเปน 2 สวน คือ
1. ผูดูแลระบบ มีความสามารถในการทํางานดังน้ี

1.1 จัดการขอมูลรถยนตที่ขายในราน
1.2 จัดการขอมูลรถยนตที่ลูกคามาเสนอขายใหกับทางราน
1.3 จัดการขอมูลลูกคา
1.4 คนหาขอมูลลูกคา และรถยนต
1.5 จัดการขอมูลไฟแนนซ
1.6 จัดการขอมูลอัตราดอกเบี้ยของไฟแนนซแตละแหง

2. ผูใชงาน (ลูกคา) มีความสามารถในการทํางานดังน้ี
2.1 จัดการขอมูลสวนตัวของผูใชงาน
2.2 จัดการขอมูลรถยนต ที่มาเสนอขายใหกับทางราน
2.3 คํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซรถยนตที่ตองการ
2.4 สามารถคนหารถยนต

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เพื่อเพิ่มชองทางในการติดตอและซื้อขายรถยนตมากขึ้น
2. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูลใหกับลูกคา
3. ลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจ
4. ชวยใหผูซื้อตัดสินใจในการซื้อรถยนตงายขึ้น
5. เพิ่มความนาเชื่อถือ ความไดเปรียบในธุรกิจ

1.5 ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย มีดังตอไปน้ี

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.1 ศึกษาขั้นตอนการทํางานของราน ๑๙ โพธิ์ศรีทอง
1.2 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นและขอจํากัดของราน ๑๙ โพธิ์ศรีทอง
1.3 ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และ
คนหารถยนตมือสอง และระบบการคํานวณไฟแนนซ
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1.4 ศึกษาเทคโนโลยีที่นํามาใชในการพัฒนา
1.5 กําหนดจุดมุงหมายและขอบเขต

2. วิเคราะหปญหารวมไปถึงแนวทางในการแกปญหาและการออกแบบระบบงาน
3. ออกแบบ Input/Output
4. ออกแบบฐานขอมูล
5. เขียนโปรแกรม
6. ทดสอบ ปรับปรุง และประเมินผล
7. จัดทําเอกสารและสรุปผลการวิจัย

ระยะเวลาในการดําเนินการทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังกลาวไวขางตนสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 1.1

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน \ เดือนท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล
2. วิเคราะหปญหา
3. ออกแบบ Input/Output
4. ออกแบบฐานขอมูล
5. เขียนโปรแกรม
6. ทดสอบ ปรับปรุง และประเมินผล
7. จัดทําเอกสารและสรุปผลการวิจัย

1.6 เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใช
1.6.1 ซอฟตแวร (Software)

1. โปรแกรม PHP : Hypertext Preprocessor
2. โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4
3. โปรแกรม Adobe Photoshop CS4
4. ฐานขอมูล MySQL
5. โปรแกรม Apache
6. โปรแกรม phpMyAdmin
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1.6.2 ฮารดแวร (Hardware)
1. หนาจอ (Monitor)  ขนาด 17 น้ิว
2. ฮารดดิสก  (Hard Disk) ความจุขนาด 100 GB ขึ้นไป
3. ซีพียู มีความเร็ว 2.20 GHz ขึ้นไป
4. หนวยความจํา (RAM) ขนาดความจํา 2.00 GB ขึ้นไป
5. การดแสดงผล  ขนาด 512 MB ขึ้นไป

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
รถยนตท่ีใชแลว หรือ รถยนตมือสอง หมายถึง รถยนตที่จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522
ราคาเงินสด หมายถึง ราคาที่ผูใหเชาซื้ออาจขายสินทรัพยน้ันไดเปนเงินสด หรือราคาที่

อาจซื้อขายสินทรัพยน้ัน ไดเปนเงินสดในทองตลาด ณ วันทําสัญญาเชาซื้อ หรือ ณ วันที่ตกลงทํา
สัญญาเชาซื้อ

สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อ (Hire Purchasing Credit) หมายถึง สินเชื่อผอนสง เปนการซื้อ
ขาย รถยนตที่ผูขายกําหนดใหผูซื้อแบงชําระคาสินคาหรือบริการเปนงวด ๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยทั่วไปจะมีการกําหนดใหวางเงินดาวน

ไฟแนนซ คือ สินเชื่อชนิดหน่ึง ที่จัดในรูปแบบเงินกูใหกับสินคาชนิดน้ันในวงเงินที่
แนนอนและอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีขั้นตอนการจัดไฟแนนซรถยนต ดังน้ีคือ ติดตอผูขายรถยนต
และบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ ทางบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ จะมีพนักงานตลาดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูเชาซื้อ เพื่อจัดสงใหเจาหนาที่ตรวจสอบเครดิต หรือเช็กเกอรของบริษัทไฟแนนซตรวจสอบ ทาง
เจาหนาที่ตรวจสอบเครดิตจะสงใหทางบริษัทพิจารณาอนุมัติ เมื่อผลการพิจารณาวาเครดิตผานแลว
ทางบริษัทก็จะอนุมัติใหผูซื้อ สามารถเชาซื้อรถยนตได ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ เหลาน้ีใชเวลาประมาณไม
เกิน 7 วัน

การรีไฟแนนซ คือ การยื่นขอสินเชื่อรถยนตกับทางธนาคาร โดยทางธนาคารจะทํา
สัญญาเชาซื้อรถยนต เซ็นเอกสารและสัญญา กับทางผูยื่นขอสินเชื่อรถยนต ซึ่งผูยื่นขอสินเชื่อ
รถยนตตองนําเลมทะเบียนรถยนตพรอมรถยนตทําเร่ืองโอนเขาธนาคารที่ขอสินเชื่อรถยนตพรอม
กับเอกสารในการโอนรถยนตเขาธนาคาร
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือ
สอง โดยผูพัฒนาไดทําการศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาและพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

2.1 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ การคํานวณไฟแนนซรถยนต
2.2 อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server)
2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP)
2.4 ภาษาเอสคิวแอล (SQL)
2.5 ระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ การคํานวณไฟแนนซรถยนต
การจัดไฟแนนซหรือการเชาซื้อ เปนแบบหน่ึงในสินเชื่อที่นิยมกันอยางแพรหลาย

เน่ืองจากผูซื้อไมสามารถซื้อสินคาที่มีราคาสูง ดวยวิธีการซื้อขายแบบธรรมดา (การซื้อดวยเงินสด)
ได จึงหันมาใชบริการ การทํา “สัญญาเชาซื้อ” โดยบริษัทไฟแนนซจะเปน “ผูซื้อ” และลูกคาเปน “ผู
เชาซื้อ” โดย ผูเชาซื้อ ตองทําการผอนชําระกับบริษัท (ไฟแนนซน้ันๆ) ตามอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน
ไว และสามารถผอนชําระเปนงวดๆได ดังน้ันทรัพยสินดังกลาวจึงเปนของบริษัท จนกระทั่ง ผูเชา
ซื้อ ผอนชําระครบกําหนดตามสัญญา ผูเชาซื้อจึงจะไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินน้ันๆ

การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนต (คณาพจน ชัยรัตน, 2554) มีปจจัยที่
เกี่ยวของ ดังน้ี

ปจจัยดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่หรือการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย

ปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนต (ไฟแนนซรถยนต)
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ปจจัยอ่ืนๆ ไดแก การใหบริการหลังการขาย และภาพลักษณในตราสินคา มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ สามารถแสดงรายละเอียดได ดังภาพที่ 2.1

ภาพท่ี 2.1 การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนต
ท่ีมา: คณาพจน ชัยรัตน (2554)

ในปจจุบันการเชาซื้อ ไดรับความนิยมอยางกวางขวาง จึงทําใหเกิดบริษัทที่ทําธุรกิจ
เกี่ยวกับการเชาซื้อมากมาย ไมวาจะเปนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ธนาคารพาณิชย หรือสถาบัน
การเงินตาง ๆ ทั้งน้ีบริษัทเหลาน้ีอาจมีหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่จะพิจารณาเพื่อการอนุมัติแตกตาง
กันไป

การจัดไฟแนนซเชาซื้อรถยนต สามารถแบงได 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การเชาซื้อรถยนตใหมจากตัวแทนจําหนายโดยตรง (โชวรูม)
2. การเชาซื้อรถยนตใชแลว หรือที่เรียกวารถยนตมือสอง
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การซื้อรถยนตใหม จากตัวแทนจําหนายโดยตรง เชน โชวรูม เปนตน ทางตัวแทน
จําหนายจะเปนผูจัดหาบริษัท (ไฟแนนซ) ใหแกลูกคาที่ตองการซื้อรถ หรือทางลูกคาสามารถจัดหา
ไฟแนนซมาเองก็ได

การซื้อรถยนตมือสอง สามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1: ซื้อรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสองผานแหลงขายรถมือสองโดยตรง เชน

เต็นทรถยนต หางขายรถยนต รถยนตมือสองจากตัวแทนจําหนายรถใหม เปนตน ในกรณีน้ีทาง
ผูขายสวนใหญ  จะมีสถาบันการเงินไวบริการจัดไฟแนนซใหแกลูกคาอยูแลว เพื่อความ
สะดวกสบายในการใหบริการ

กรณีที่ 2: ซื้อรถยนตใชแลวหรือรถยนตมือสอง จากบุคคลอ่ืน เชน เครือญาติ หรือ
เพื่อน หรือ คนรูจัก, เว็บไซต ลงประกาศขายรถทั่วไป, พอคาต้ังกลองขาย นายหนารถยนต หรือ
เจาของต้ังกลองขาย

การขายในกรณีน้ี ผูซื้ออาจตองติดตอกับบริษัท (ไฟแนนซ) หรือที่รับจัดไฟแนนซเอง
หรืออาจใหทางเต็นทรถยนตมือสองทั่วไป บริการจัดไฟแนนซให ซึ่งทางผูซื้อตองเสียคาใชจายตาง
ๆ เอง

สูตรการคํานวณคางวดไฟแนนซ/ เชาซื้อรถยนตรถใหม หรือ รถปายแดง

คางวดเชาซื้อ =

ตัวอยางเชน
รถราคา 500,000 บาท ผูซื้อมีเงินดาวน 20% คือ 100,000 บาท คงเหลือเงินที่ตองกู

ไฟแนนซ (ยอดเงินตน) จํานวน 400,000 บาท โดยดอกเบี้ย 5% ตอป และระยะเวลาในการสงคางวด
จํานวน 48 เดือน

คางวดตอเดือน = (400,000 + ( 400,000 * 5% * 4)) / 48    =  10,000 บาท
สูตรการคํานวณคางวดไฟแนนซ/ เชาซื้อรถยนตมือสอง

คางวดเชาซื้อ =                                                                                                    + 7%
ระยะเวลา (เดือน)

ยอดเงินตน + [ยอดเงินตน * อัตราดอกเบี้ย * ระยะเวลา (ป)]

ระยะเวลา (เดือน)
ยอดเงินตน + [ยอดเงินตน * อัตราดอกเบี้ย * ระยะเวลา (ป)]
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ตัวอยางเชน
รถราคา 500,000 บาท ผูซื้อมีเงินดาวน 20% คือ 100,000 บาท ที่คงเหลือเงินที่ตองกู

ไฟแนนซ (ยอดเงินตน) จํานวน 400,000 บาท โดยดอกเบี้ย 5% ตอป และระยะเวลาในการสงคางวด
จํานวน 48 เดือน

คางวดตอเดือน = ((400,000 + ( 400,000 * 5% * 4)) / 48) + 7%    =  10,700 บาท
นอกจากน้ีหากผูซื้อประสงคจะปดสัญญาเชาซื้อ กอนกําหนดจะมีสวนลดดอกเบี้ย 50% ของคางวด
ที่เหลือ (ตาม ส.ค.บ) เชน ผอนมาแลว 10 งวด จาก 48 งวด จะไดสวนลดดอกเบี้ย 50% ของ 38 งวด
ที่เหลือ (กฤษฎา ปญโญ, 2552)

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซรถยนตมือสอง (ในกรณีที่ซื้อจากเต็นทรถยนตมือสอง)
ผูขาย (เต็นทรถยนต) จะทําการติดตอบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ และผูซื้อ เพื่อทําสัญญา

การเชาซื้อขายรถยนต หรือ จัดไฟแนนซ
ทางผูซื้อจะตองแจงรายละเอียดรถยนตที่ตองการซื้อหรือตองการนํามากูไฟแนนซ

ใหกับไฟแนนซทราบ และทางผูขายจะตองสง Fax สําเนาเลมทะเบียนไปที่บริษัทที่รับจัดไฟแนนซ
เพื่อใหเจาหนาที่สินเชื่อ ทําการประเมินยอดจัดไฟแนนซ ซึ่งโดยปรกติประมาณ 70-80% ของราคา
ซื้อขายรถยนต เมื่อลูกคาตกลงที่จะจัดไฟแนนซ ทางลูกคาตองเตรียมเอกสารใหครบถวนทั้งของผู
ซื้อและผูค้ําประกัน(กรณีที่ตองมีผูค้ําประกัน) เพื่อทําสัญญาเชาซื้อรถยนต

ทางผูซื้อจัดเตรียมเอกสาร ซึ่งเอกสารที่สําคัญในการเชาซื้อรถยนต ไดแก สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร (Book Bank) ยอนหลัง 6 เดือน
ใบรับรองเงินเดือน (ถามี) ใบสรุปยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) ยอนหลัง 3 เดือน
ใบทะเบียนการคา และตราบริษัท (กรณีที่ซื้อโดยใชชื่อบริษัท หรือเปนเจาของบริษัท) โฉนดที่ดิน
(กรณีที่ทางไฟแนนซตองการหลักประกันที่เปนอสังหาริมทรัพย ) เอกสารผูค้ําประกัน หนังสือค้ํา
ประกัน (กรณีที่มีผูค้ําประกัน)

เมื่อเซ็นสัญญาเชาซื้อรถยนตเรียบรอยแลว ทางไฟแนนซ จะทําการตรวจสอบขอมูล
เครดิตบูโรของผูซื้อและจัดสงเจาหนาที่ตรวจสอบเครดิต หรือเช็กเกอร (Checker) ของบริษัท
ไฟแนนซไปตรวจสอบขอมูลผูซื้อ เชน ที่บาน ที่ทํางาน โรงงาน หรืออ่ืนๆที่ผูซื้อไดอางอิงไว และ
ทางเจาหนาที่ตรวจสอบเครดิตจะสงขอมูลตางๆที่ตรวจสอบเรียบรอยแลว ใหทางบริษัทพิจารณา
อนุมัติ

เมื่อผลการพิจารณาวาเครดิตผานแลว ทางบริษัทก็จะอนุมัติใหผูซื้อ สามารถเชาซื้อ
รถยนตได ซึ่งขั้นตอนตาง ๆ เหลาน้ีใชเวลาประมาณไมเกิน 7 วัน
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สัญญาเชาซื้อ เอกสารประกอบสัญญาเชาซื้อ ในการเชาซื้อรถน้ัน ในบางคร้ังเมื่อผูเชา
ซื้อไมสามารถชําระเงินคางวดตามกําหนดสัญญาได ทางบริษัทอาจจะสงเจาหนาที่ หรือเอกสารมา
เพื่อเตือนการชําระเงินคางวด และถาหากยังไมชําระตามที่บริษัทไดแจง ก็อาจจะมีการสงเจาหนาที่
มาทําการยึดรถ

2.2 อาปาเช เว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server)
Apache พัฒนามาจาก HTTPD Web Server ทําหนาที่เปน เคร่ืองบริการเว็บ (Web

Server) ซึ่งปจจุบันจัดไดวาเปน web server ที่มีความนาเชื่อถือมาก ซึ่งโปรแกรมถูกพัฒนาให
ทํางานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเปนแบบโอเพนซอรท (Open Source) ที่เปดใหบุคคล
ทั่วไปสามารถเขามารวมพัฒนาสวนตางๆ ของอาปาเชได  และทํางานรวมกับภาษาอ่ืนได
(อนรรฆนงค คุณมณี, 2554)

นอกจากน้ีอาปาเชเองยังมีความสามารถอ่ืนๆ ดวย เชน การยืนยันตัวบุคคล หรือเพิ่ม
ความปลอดภัยในการสื่อสารผานโปรโตคอล https และยังมีโมดูลอ่ืนๆ ที่ไดรับความนิยมใช

องคประกอบที่มีใน Appserv ไดแก PHP Script Language, Apache Web Server,
MySQL Database และ phpMyAdmin Database Manager

ขอควรระวังในการใชงานโปรแกรม Apache
1. ตัวโปรแกรม Apache ที่นํามาติดต้ังในเคร่ืองตองนํามาจากแหลงที่เชื่อถือไดวา

ปราศจาก Trojan และ Backdoor ตางๆ ที่อาจแอบแฝงมากับโปรแกรม ผูดูแลระบบจะตอง
ตรวจสอบความถูกตองของไฟลทุกคร้ังกอนจะติดต้ัง

2. กําหนดนโยบายการใชงาน สิทธิ์ของผูดูแลระบบ และขอกําจัดของการนําเอา
เอกสารหรือสคริปตใดๆ ขึ้นใชงานที่เว็บเซิรฟเวอร

3. จํากัดสิทธิ์ของผูใชที่จะเขาใชงานผานเว็บบราวเซอร โดยกําหนดใหไดรับสิทธิ์ตํ่าสุด
ในการใชงานเคร่ืองหรือไมนําชื่อผูใชดังกลาวน้ีไปใชงานกับโปรแกรมอ่ืนๆ

4. ยกเลิกการใชงานคาดีฟอลต ผูดูแลระบบควรจะยกเลิกการใชบริการที่ไมจําเปน
ทั้งหมดและเปดใหใชเฉพาะบริการที่จําเปนเทาน้ัน

5. ทําการสํารองขอมูลสําคัญอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากเคร่ืองที่เปดใหบริการเปนเว็บ
เซิรฟเวอรเปนเคร่ืองที่มีผูใชงานที่หลากหลาย มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีไดงาย
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2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP)
ในปจจุบันเว็บไซตไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เชน ความโดดเดนเร่ืองสวยงาม

ความสามารถในการใชงาน หรือการนําเสนอของฟงกชั่นตางๆ ซึ่ง PHP ไดเขามาชวยใหการพัฒนา
เว็บไซต สามารถใชงานไดงายและตอบสนองตรงกับความตองการมากขึ้น และความสามารถที่โดด
เดนอีกประการ-หน่ึงของ PHP น้ัน คือ database-enabled web page ทําใหเอกสารของ HTML
สามารถที่จะเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล (Database) ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

PHP ยอมาจาก Hypertext Preprocessor เปนภาษาคอมพิวเตอรแบบ Server-Side Script
หรือ HTML-embedded scripting language ที่มีการทํางานที่เคร่ืองคอมพิวเตอรฝง Server โดย
รูปแบบในการเขียนคําสั่งและการทํางานจะมีลักษณะคลายคลึงกับภาษา Perl หรือภาษา C และ
สามารถใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTMLไดอยางมีประสิทธิภาพ (อนรรฆนงค คุณมณี,
2550)

PHP จะทํางานบนฝงของ Server ซึ่งทาง Server จะทําการประมวลผลและผลลัพธที่ได
คือคําสั่ง HTML หลังจากน้ันจะสงภาษา HTML ที่ไดจากการประมวลผลมาใหกับ Browser ที่เรียก
ไป แลวแสดงผล HTML ใหเห็นเปนเว็บไซต

ภาพท่ี 1.2 : การทํางานของ PHP (Hypertext Preprocessor)
ท่ีมา: K Hong (2013)
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กระบวนการทํางาน คือ ตัวแปลคําสั่ง PHP (PHP interpreter) จะทําหนาที่ติดตอสื่อสาร
กับ File System (ระบบแฟมขอมูล) , Database (ระบบฐานขอมูล) Mail Server (เมล เซิฟเวอร) และ
จะสงขอมูลที่ไดรับมา ไปยัง Web Server และขอมูลจะถูกสงไปยังผูใชงาน(Client) โดยผานทาง
หนาจอ

PHP สามารถทํางานเกี่ยวกับ Dynamic Web ไดทุกรูปแบบ เชน การจัดการดูแลระบบ
ฐานขอมูล การรับ – สง Cookies ระบบรักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเดนของ
PHP คือการติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูลที่มีอยูมากมาย และยังสามารถที่จะติดตอกับ
บริการตางๆผานทางโพรโตคอล (Protocol) เชน IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP และติดตอ
กับ Socket ไดอีกดวย

ตัวอยางการเขียนภาษา PHP
1. ภาษา PHP จะเปนสวนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคําสั่งจะปรากฏระหวาง <?php

... ?> เชน
<?php

echo "Hello, World!";
?>

2. โครงสรางควบคุมของ PHP การกําหนดชนิดของตัวแปรวาจะเปน int, float,
boolean เปนตน

<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++){

echo "Test".$i;
}

?>

3. ตัวอยางการเขียน php แบบ oop
<?php

class MyClass
{

private $var = 'Hello World!';
public function getHello()
{

return $this->var;
}

}
$obj = new MyClass();
echo $obj->getHello();

?>
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2.4 ภาษาเอสคิวแอล (SQL)
ภาษาเอสคิวแอล หรือ Structured Query Language (SQL) คือ ภาษาจัดการขอมูลอยางมี

โครงสราง หรือ ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม โดยมีโปรแกรมฐานขอมูลที่รองรับมากมาย และ
สามารถใชคําสั่ง เอสคิวแอล (SQL) กับฐานขอมูลเชิงสัมพันธไดหลากหลายชนิด เชน มายเอสคิว
แอล เอ็มเอสเอสคิวแอล เปนตน (ดร.ดวง บงกชเกตุสกุล และ บงกช บงกชเกตุสกุล,2555)

ภาษาเอสคิวแอล (SQL) เปนภาษาที่เขาใจงาย ไมยุงยาก ไมซับซอน มีประสิทธิภาพการ
ทํางานสูง สามารถทํางานที่ซับซอนไดโดยใชคําสั่งเพียงไมกี่คําสั่ง สามารถแบงการทํางานไดเปน 4
ประเภท ดังน้ี

1. เลือกขอมูล (Select) ใชในการเลือกหรือดึงขอมูลในตาราง (table) จากฐานขอมูล
ออกมาแสดงทางหนาจอ ซึ่งขอมูลที่ได จะมีการคนหารายการจากตารางในฐานขอมูล ต้ังแตหน่ึง
ตารางขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่สั่ง มีรูปแบบดังน้ี

SQL SELECT Syntax:
SELECT column_name, column_name
FROM table_name;

ตัวอยาง :
SELECT * FROM Car;

อธิบาย : เลือกหรือดึงขอมูล (SELECT) ทั้งหมด (*) ที่มีในฐานขอมูล จากตารางขอมูล
ที่ชื่อ Car

2. แกไขขอมูล (Update) สําหรับแกไขขอมูลในตาราง โดยแกไขในคอลัมนที่มีคาตรง
ตามเงื่อนไข มีรูปแบบดังน้ี

SQL UPDATE Syntax:
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2,…
WHERE some_column = some_value;

ตัวอยาง :
UPDATE Car
SET Car_brand = 'TOYOTA', Car_model ='CAMRY'
WHERE Car_id=1;

อธิบาย : แกไขขอมูล (UPDATE) จากตารางขอมูล ที่ชื่อวา Car โดยกําหนดให
Car_brand = ‘TOYOTA’ และ Car_model = ‘CAMRY’ โดยมีเงื่อนไข (WHERE) คือ แกไขขอมูล
ที่มี Car_id เปน 1

3. เพิ่มขอมูล (Insert) ใชในการเพิ่มขอมูลใหม เขาในตารางฐานขอมูล มีรูปแบบดังน้ี
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SQL INSERT INTO Syntax:
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, …);
ตัวอยาง :
INSERT INTO Car VALUES ('10','เกง','TOYOTA','VIOS',

'สีขาว');

อธิบาย: เพิ่มขอมูล ในตารางที่มีชื่อวา Car โดยใสคา คือ ‘10’, ‘เกง’, ‘TOYOTA’,
‘VIOS’, ‘สีขาว’

4. ลบขอมูล (Delete) ใชลบขอมูลออกจากตารางฐานขอมูล มีรูปแบบดังน้ี
SQL DELETE Syntax:
DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value;

ตัวอยาง :
DELETE FROM Car WHERE Car_brand = ‘HONDA’;
อธิบาย: ลบขอมูลจากตารางในฐานขอมูลที่มีชื่อวา Car โดยลบขอมูลที่มีชื่อวา

Car_brand = ‘HONDA’

2.5 ระบบจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
มายเอสคิวแอล (MySQL) คือระบบจัดการฐานขอมูลชนิดหน่ึงที่เปนองคประกอบที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเปนอยางมาก เน่ืองจากเว็บแอพพลิเคชันสวนใหญจะมี
การรับขอมูล จากผูใชเขามาเก็บไว ซึ่งการเรียกคนและจัดการกับขอมูลเหลาน้ีจะทําไดโดยสะดวก

มายเอสคิวแอล มีหนาที่เก็บขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งทํางานในลักษณะของการแยก
ขอมูลไปเก็บไวในหนวยยอย ที่เรียกวาตารางขอมูล (Table) แตละหนวยยอยที่เก็บขอมูลจะ
เชื่อมโยงกัน เชน ขอมูลรถยนต รูปภาพรถยนต ราคารถยนต ไฟแนนซรถยนต เปนตน แลวอาศัย
รหัสของรถยนตในการเรียกคนขอมูลที่จัดเก็บแยกกันเอาไว การที่เราจะเขาไปจัดการกับขอมูล ตอง
อาศัยภาษาคอมพิวเตอรที่เรียกวา SQL (Structured Query Language) เปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บ
ขอมูล ที่ตองใชรวมกับเคร่ืองมืออ่ืนอยางสอดคลอง เพื่อใหไดระบบที่สามารถรองรับความตองการ
ของผูใชงาน (กิติศักด์ิ เจริญโภคานนท, 2550)

ความสามารถของมายเอสคิวแอล มีดังน้ี
1. สามารถแบงการทํางานเปนสวนยอยๆ เพื่อใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น และการ

ทํางานมีความอิสระไมขึ้นตอกัน
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2. สามารถจัดเก็บขอมูลไดหลากหลายชนิด เชน รูปภาพ ตัวเลข ขอความ รายละเอียด
ของขอมูล และอ่ืนๆ

3. ใชไดกับภาษา programming หลายภาษา เชน C, C++, Java, Peal, PHP, VB เปนตน
4. รองรับชนิดของขอมูลที่หลากหลาย อาทิเชน FLOAT, DOUBLE, CHAR,

VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME และอ่ืนๆ
5. สามารถถายโอนขอมูลไปยังโปรแกรมฐานขอมูลตัวอ่ืนๆ
6. ใชไดกับระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบ เชน Linux, Windows, Unix เปนตน
ปจจุบันน้ีมายเอสคิวแอลถูกนําไปใชรวมกับระบบตางๆอยางกวางขวางมากขึ้น เชน

Database Server เพื่อการทํางานสําหรับ Web Database Application หรือระบบที่มีขนาดเล็ก มี
จํานวนตารางขอมูลไมมากนัก มีความสัมพันธของขอมูลแตละตารางไมซับซอน เชน ระบบ
ฐานขอมูลของแผนก ระบบยืม – คืนหนังสือ เปนตน และระบบขนาดใหญ ที่มีตารางขอมูลมาก มี
ความสัมพันธของแตละตารางซับซอน เชน ระบบบุคคล ระบบเงินเดือน ระบบสต็อกสินคา เปนตน

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ชาลินี พรรธนะแพทย (2552) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือก

สถาบันการเงินเพื่ออนุมัติสินเชื่อรถยนต เปนงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่ชวยในการ
คํานวณเปรียบเทียบหาความเหมาะสมในการตัดสินใจเลือกสถาบันการเงิน เพื่อใหผูใชงานที่
ตองการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินสามารถทราบความเปนไปไดในการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินตาง ๆ โดยมีขอกําหนดและเกณฑการตรวจสอบ เพื่อใชในการตรวจสอบขอมูลของผูใชงาน
ในการขอสินเชื่อ ประกอบดวยรายละเอียดขอมูลรถยนต ขอมูลสถาบันการเงิน เปนตน ซึ่งระบบจะ
นําขอมูลตาง ๆ จากผูใชงาน มาเปรียบเทียบตามกฎเกณฑ โดยใชงานผานเว็บแอพพลิเคชันซึ่งใช
โปรแกรม ภาษาพีเอชพี และมายเอสคิวแอลในการพัฒนาและเชื่อมตอฐานขอมูล โดยระบบจะชวย
ลดเวลาในการคนหา สอบถามขอมูลและเลือกสถาบันการเงิน ที่ตองการขอสินเชื่อ และตอบสนอง
ผูใชงานในการตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินไดตรงตามความตองการและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ชุติมา นิยมศาสตร (2549) ไดพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหผูที่ตองการซื้อรถยนตสามารถศึกษาขอมูล
รถยนตเบื้องตนโดยจะแบงกลุมตามประเภทรถยนต ขนาดเคร่ือง ลักษณะ สมรรถนะ ระบบความ
ปลอดภัยและงบประมาณเพื่อใหผูซื้อไดรถยนตที่คุมคากับเงินที่เสียไป โดยมีขอบเขตการพัฒนาให
ผูใชระบบสามารถคนหาขอมูลรถยนตและเปรียบเทียบขอมูลรถยนตแตละคันได สามารถคนหา
สถานที่จําหนาย และยังสามารถคํานวณเงินดาวนและเงินผอนได เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
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และตรงตามความตองการอยางแทจริง โดยระบบพัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคชันที่วิเคราะห
และออกแบบระบบโดยใชยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) พัฒนาโปรแกรมโดยใช
ภาษา ASP.NET ระบบการจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2000

กฤษฎา ปญโญ (2552) ไดพัฒนาระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซื้อรานเชียร
อนันตยานยนต มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทางราน ทําใหสามารถนํา
ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นและยังชวยเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูบริหารในการ
พัฒนารานระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซื้อของรานเชียรอนันตยานยนต ประกอบไปดวย
ระบบการทํางานหลัก 8 ระบบไดแก ระบบงานดูแลระบบ ระบบงานขอมูลพื้นฐาน ระบบงาน
ขอมูลรถยนต ระบบงานขอมูลลูกคา ระบบงานซื้อขายรถยนต ระบบงานเชาซื้อ ระบบงานการเงิน
และระบบงานรายงานสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม Microsoft Visual.NET 2005 เปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาระบบ และออกรายงาน โดยใชโปรแกรม Crystal Reportและใชโปรแกรมเอสคิวแอล
เซิรฟเวอรเปนระบบฐานขอมูล ในการพัฒนาใตการทํางานของระบบปฏิบัติการ Windows XP

คณาพจน ชัยรัตน (2554) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตน่ัง
สวนบุคคลของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต ซึ่งมีวัตถุประสงคศึกษาพฤติกรรมการ
ใชบริการสินเชื่อรถยนตน่ังสวนบุคคลของธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต และ
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อรถยนตน่ังสวนบุคคล จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อรถยนตน่ังสวนบุคคล และศึกษาปญหา ขอเสนอแนะของผูใชบริการสินเชื่อรถยนต
น่ังสวนบุคคล ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก ผูใชบริการสินเชื่อรถยนตน่ังสวนบุคคลของ
ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต โดยคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก
คาความถี่ และรอยละ สวนเบี้ยงเบนมาตรฐาน และ t-test F-test และไคสแควร

อิศรียา บัวเรือง (2552) ไดพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกโปรโมชั่น
โทรศัพทเคลื่อนที่ผานเว็บไซต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูใชงานสามารถเลือกรูปแบบการโทรให
ใกลเคียงตามลักษณะของการใชงานจริง อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการชําระคาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
มีราคาสูง อันเน่ืองมาจากการเลือกใชโปรโมชั่นที่ไมเหมาะสม และยังชวยใหผูใหบริการที่ตองการ
ออกโปรโมชั่นใหมหรือเสนอโปรโมชั่นใหกับผูใชบริการเดิม ทําการวิเคราะหรูปแบบการโทรของ
ผูใชงานในปจจุบัน และใชหลักการของแบบจําลองเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยใชตารางการ
ตัดสินใจมาชวยในการคิดคํานวณโปรโมชั่นตามตัวอยางสุมที่ทางผูวิจัยไดเลือกไว โดยใชงานผาน
Web Application ซึ่งใชโปรแกรม ภาษา ASP.net , Visual Basic และ Microsoft SQL Server 2005
ในการพัฒนาและเชื่อมตอฐานขอมูล โดยผานโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2008 ในการ
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ติดตอกับผูใช และใชภาษา HTML เขามาชวยทําใหระบบที่พัฒนาน้ีแสดงผลไดดี บนพื้นฐานของ
อินเทอรเน็ต และระบบปฏิบัติการ Microsoft Window Vista Home Premium Service Pack1

สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาระบบงานสวนใหญเปนระบบ เว็บแอพ
พลิเคชัน (Web Application) ซึ่งเปนการจัดการเพิ่ม ลบ แกไข คนหา ขอมูลรถยนต และเปนการ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบ ดังน้ันจากการศึกษางานวิจัยขางตน
ผูพัฒนาจึงไดนํางานวิจัยขางตนมาเปนแนวทางในการพัฒน าระบบชวยตัดสินใจในการเลือก
ไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสองตอไป

ขอแตกตางของระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
กับงานวิจัยอ่ืน

1. ระบบสามารถเลือกไฟแนนซที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุด เพื่อคํานวณหาคางวดรถยนต
และลูกคาสามารถปรับ-เลือกไฟแนนซตามอัตราดอกเบี้ยที่ตองการได

2. ผูใชงาน (ลูกคา) สามารถลงประกาศขายรถยนตกับทางรานไดโดยตรง
3. ระบบแสดงรายงานการซื้อ – ขายรถยนตในแตละเดือน
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บทที่ 3
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

ในบทน้ีจะกลาวถึงขั้นตอนในการดําเนินงานในการวิเคราะหและออกแบบระบบชวย
ตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซในการซื้อรถยนตมือสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความสะดวกใน
การคนหาขอมูลรถยนต เปรียบเทียบและคํานวณไฟแนนซ โดยขั้นตอนของการดําเนินงานสามารถ
แบงออกเปนหัวขอหลัก ไดดังน้ี

3.1 การศึกษาระบบงานเดิม
ในปจจุบันราน ๑๙ โพธิ์ศรีทอง ยังไมมีเว็บไซตเปนของตนเอง จึงทําใหโอกาสในการ

ติดตอสื่อสาร การคาขาย และการโฆษณาสินคากับลูกคายังคงมีนอย อีกสวนหน่ึงที่สําคัญคือเร่ือง
ของไฟแนนซ เพราะการซื้อขายรถยนตมือสอง ไฟแนนซไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก และเปน
สวนหน่ึงในการตัดสินใจซื้อรถยนตมือสอง ซึ่งในปจจุบันน้ีไฟแนนซมีการแขงขันกันสูงขึ้น จึงทํา
ใหผูที่ตองการซื้อรถยนตมือสองพยายามที่จะศึกษา และคนหาไฟแนนซที่มี อัตราดอกเบี้ยที่ตํ่า
มีความยุติธรรม และมีความนาเชื่อถือ สําหรับปจจัยที่สําคัญมาก หรือเปนปจจัยตนๆในการตัดสิน
เลือกใชไฟแนนซและการซื้อรถยนตมือสอง ก็คือ ดอกเบี้ย ซึ่งผูซื้อแตละรายตองการ หรือมองหา
ดอกเบี้ยที่มีอัตราตํ่า ทําใหเกิดการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแตละไฟแนนซ จึงทําใหผูซื้อ
พยายามสอบถาม หรือคนหาอัตราดอกเบี้ยของแตละแหง ซึ่งไฟแนนซสําหรับรถยนตมือสองน้ันมี
อยูมากมาย จึงทําใหผูซื้อเกิดความยุงยากในการคนหา บางคร้ังอาจทําใหขอมูลของอัตราดอกเบี้ยที่
ทางผูซื้อรับรูมีความผิดพลาด หรือเกิดความไมชัดเจนของขอมูลดอกเบี้ยได โดยภาพที่ 3.1 เปน
Flow Chart ที่แสดงการทํางานของระบบเดิม
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ภาพท่ี 3.1 Flow Chart การทํางานของระบบงานเดิม
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3.2 การออกแบบระบบงาน
การออกแบบระบบงานเปนการออกแบบแผนผังการทํางานตามรายละเอียดในสวน

ตางๆ ของระบบ รวมทั้งโครงสรางฐานขอมูลและความสัมพันธของแฟมขอมูลตางๆ
3.2.1 ผังแสดงกระบวนการทํางานในระบบ (Use Case Diagram)

ผังแสดงภาพกระบวนการทํางานในระบบ โดยแบงผูใชออกเปน 2 กลุม คือ ผูดูแล
ระบบ และผูใชงาน (ลูกคา)

ผูดูแลระบบ จะตองทําการเขาสูระบบ เมื่อเขาสูระบบ ผูดูแลระบบสามารถจัดการ
ขอมูลรถยนตโดยสามารถเพิ่ม/ลบ/แกไข/คนหาขอมูลรถยนต สามารถจัดการขอมูลธนาคารและ
ขอมูลดอกเบี้ย โดยสามารถเพิ่ม/ลบ/แกไข/คนหาขอมูล และสามารถจัดการขอมูลการขายรถยนต
ของลูกคา

ผูใชงาน (ลูกคา) ทําการคนหารถยนตมือสอง ถาผูใชงานตองการคํานวณหรือ
เปรียบเทียบไฟแนนซ หรือตองการลงประกาศขายรถยนตของตนเอง จะตองทําการสมัครสมาชิก
และทําการ Log – in เขาสูระบบเพื่อไปสูขั้นตอนดังกลาว
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ภาพท่ี 3.2 แผนผังของระบบในรูปแบบยูสเคสไดอะแกรม

3.2.2 ผังแสดงการจําลองกระบวนการที่ทําใหเกิดกิจกรรมของระบบ (Sequence Diagram)
3.2.2.1 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลรถยนต
ผังแสดงภาพกระบวนการเพิ่ม/ลบ/แกไข/คนหาขอมูลรถยนต โดยผูดูแลระบบตองทํา

การเขาสูระบบเพื่อคนหาขอมูลรถยนต เมื่อพบขอมูลรถยนตที่ตองการแลวจะทําการเพิ่ม/ลบ/แกไข
ขอมูลรถยนต และทําการบันทึกขอมูลโดยแสดงไดดังภาพที่ 3.3
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ภาพท่ี 3.3 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลรถยนตแสดงในรูปแบบซีเควนซไดอะแกรม
(Sequence Diagram)

3.2.2.2 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลธนาคารและขอมูลดอกเบี้ย
ผังแสดงภาพกระบวนการเพิ่ม/ลบ/แกไข/คนหาขอมูลธนาคารและขอมูลดอกเบี้ย โดย

ผูดูแลระบบตองทําการเขาสูระบบเพื่อคนหาขอมูลธนาคารและขอมูลดอกเบี้ย เมื่อพบขอมูล
ธนาคารและขอมูลดอกเบี้ย ที่ตองการแลวจะทําการเพิ่ม/ลบ/แกไขขอมูลธนาคารและขอมูลดอกเบี้ย
และทําการบันทึกขอมูลโดยแสดงไดดังภาพที่ 3.4
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: ผู ดูแลระบบ : หนาจอระบบ : ขอมูลสมาชิก : อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย
รอ อมูล

Username &Password
ขอมูล Username &Password

ขอมูลการตรวจสอบ
Username &Password ตรวจสอบขอมูล

 หา อมูล า าร
และ อมูล อ เบีย้

ขอมูลธนาคารและ
อมูล อ เบ้ีย ี่  หา

ลบ อมูล า ารและ
อมูล อ เบีย้

แ ไ อมูล า ารและ
อมูล อ เบีย้

(OR)

(OR)

(OR)

ราย าร อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่  หา

อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่ อ าร  หา
คนหาขอมูล

เพ่ิม อมูลราย าร อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่เพ่ิม
อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่เพ่ิม

รายการขอมูลธนาคาร
และ อมูล อ เบ้ีย ี่เพ่ิม

ลบขอมูล
อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่ อ ารลบ

แจงการลบขอมูลธนาคาร
และ อมูล อ เบ้ีย

ราย าร อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่ลบ

แ ไ อมูล
อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่แ ไ

ราย าร อมูล า ารและ อมูล อ เบ้ีย ี่แ ไ

เพิม่ อมูล า ารและ
อมูล อ เบีย้

แสดงผลลพัธการ login

ขอมูลธนาคารและ
อมูล อ เบ้ีย ี่แ ไ

ภาพท่ี 3.4 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลธนาคารและขอมูลดอกเบี้ยแสดงในรูปแบบ
ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram)

3.2.2.3. ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลการขายรถยนตของลูกคา
ผังแสดงภาพกระบวนการลบ และคนหาขอมูลการขายรถยนตของลูกคาโดยผูดูแล

ระบบตองทําการเขาสูระบบเพื่อคนหาขอมูลการขายรถยนตของลูกคา เมื่อพบขอมูลการขายรถยนต
ของลูกคา ที่ตองการแลวจะทําการพิจารณา หรือ ลบขอมูลการขายรถยนตของลูกคา และทําการ
บันทึกขอมูลโดยแสดงไดดังภาพที่ 3.5
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ภาพท่ี 3.5 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลการขายรถยนตของลูกคาแสดงในรูปแบบ
ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram)

3.2.2.4 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลลูกคา
ผังแสดงภาพกระบวนการลบ และคนหาขอมูลลูกคาโดยผูดูแลระบบตองทําการเขาสู

ระบบเพื่อคนหาขอมูลลูกคา เมื่อพบขอมูลลูกคา ที่ตองการแลวจะทําการพิจารณา หรือ ลบขอมูล
ลูกคา และทําการบันทึกขอมูลโดยแสดงไดดังภาพที่ 3.6
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ภาพท่ี 3.6 ผังแสดงภาพกระบวนการจัดการขอมูลลูกคาแสดงในรูปแบบซีเควนซไดอะแกรม
(Sequence Diagram)

3.2.2.5 ผังแสดงภาพการสมัครสมาชิก
ผังแสดงภาพการสมัครสมาชิกของลูกคาทั่วไป ซึ่งลูกคาทั่วไปตองกรอกขอมูลในการ

สมัครสมาชิก และระบบทําการบันทึกขอมูลการสมัครสมาชิก และแสดงผลลัพธการสมัครสมาชิก
ทางหนาจอ โดยแสดงไดดังภาพที่ 3.7

ภาพท่ี 3.7 ผังแสดงภาพการสมัครสมาชิกแสดงในรูปแบบซีเควนซไดอะแกรม
(Sequence Diagram)

DPU



26

3.2.2.6 ผังแสดงภาพการคนหารถยนต
ผังแสดงภาพการคนหารถยนต คือ ลูกคาทั่วไปทําการคนหาขอมูลรถยนต ระบบจะทํา

การคนหาขอมูลรถยนตที่มีอยู มาแสดงผลลัพธทางหนาจอ โดยแสดงไดดังภาพที่ 3.8

ลูกคาท่ัวไป : หนาจอระบบ : ขอมูลรถยนต

คนหาขอมูลรถยนต
ขอมูลรถยนตท่ีตองการคนหา

รายการขอมูลรถยนตที่
คนหา คนหาขอมูล

ขอมูลรถยนตที่คนหา

ภาพท่ี 3.8 ผังแสดงภาพการคนหารถยนตแสดงในรูปแบบซีเควนซไดอะแกรม
(Sequence Diagram)

3.2.2.7 ผังแสดงภาพการคํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซ
ผังแสดงภาพการคํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซ โดยผูใชงาน(ลูกคา) ตองทําการเขา

สูระบบเพื่อคํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซ ซึ่งผูใชงาน(ลูกคา) จะสงขอมูลที่ตองการคํานวณ
หรือ เปรียบเทียบไฟแนนซ ไปยังระบบ และระบบจะทําการคนหาขอมูล เพื่อมาทําการคํานวณ และ
เปรียบเทียบไฟแนนซ โดยแสดงไดดังภาพที่ 3.9
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ภาพท่ี 3.9 ผังแสดงภาพการการคํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซแสดงในรูปแบบ
ซีเควนซไดอะแกรม (Sequence Diagram)

3.2.2.8 ผังแสดงภาพการลงประกาศขายรถยนต
ผังแสดงภาพการลงประกาศขายรถยนต ซึ่งผูใชงาน(ลูกคา) ตองทําการเขาสูระบบเพื่อ

ลงประกาศขายรถยนต ซึ่งผูใชงาน (ลูกคา) จะกรอกขอมูลรถยนตที่ตองการลงประกาศขาย ระบบ
จะทําการบันทึกขอมูล และสงขอความตอบกลับมาใหผูใชงาน (ลูกคา) โดยแสดงไดดังภาพที่ 3.10
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ภาพท่ี 3.10 ผังแสดงภาพการประกาศขายรถยนตแสดงในรูปแบบซีเควนซไดอะแกรม
(Sequence Diagram)

3.2.3 ผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
ผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลจะแสดงความสัมพันธของขอมูลตางๆภายใน

ระบบ ซึ่งจะแสดงในรูปแบบ ER Diagram และ Data Dictionary ดังตอไปน้ี
3.2.3.1 ER Diagram ผังแสดงความสัมพันธของขอมูลของรถยนต
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ภาพท่ี 3.11 ผังแสดงความสัมพันธของขอมูลของรถยนตแสดงในรูปแบบ อีอาร ไดอะแกรม
ER  Diagram (Entity-Relationship Diagram)
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3.2.3.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary)
สําหรับการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลดังแสดงในตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.12

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ตารางท่ี 3.1 ตาราง admin เก็บขอมูลของผูดูและระบบ

Table Name: admin
No. Field Name Data Type Key Description
1 Admin_id int(11) PK รหัสผูดูแลระบบ
2 Admin_user varchar(20) ชื่อผูใชงานระบบ
3 Admin_pass varchar(30) รหัสผานเขาสูระบบ
4 Admin_fname varchar(300) ชื่อผูดูแลระบบ
5 Admin_lname varchar(300) นามสกุลผูดูแลระบบ
6 Admin_phone varchar(10) เบอรโทรศัพทผูดูแลระบบ
7 Admin_email varchar(50) อีเมลผูดูแลระบบ
8 Admin_position varchar(50) ตําแหนงผูดูแลระบบ
9 Admin_idd varchar(20) รหัสพนักงาน

ตารางท่ี 3.2 ตาราง bank เก็บขอมูลของไฟแนนซรถยนตมือสอง

Table Name: bank
No. Field Name Data Type Key Description
1 bank_id int(11) PK รหัสไฟแนนซ
2 bank_name varchar(4) ชื่อไฟแนนซ
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ตารางท่ี 3.3 ตาราง interest เก็บขอมูลของดอกเบี้ยรถยนตมือสอง

Table Name: interest
No. Field Name Data Type Key Description
1 interest_id int(11) PK รหัสดอกเบี้ย
2 interest _year varchar(4) ปรถยนต
3 interest _typecar varchar(100) ประเภทรถยนต
4 interest _interest int(5) อัตราดอกเบี้ย
5 interest _period int(5) จํานวนงวดรถ
6 interest_date date วันที่ลงขอมูลดอกเบี้ย
7 bank_id int(11) FK รหัสไฟแนนซ

ตารางท่ี 3.4 ตาราง member เก็บขอมูลของสมาชิก (ลูกคา)

Table Name : member
No. Field Name Data Type Key Description
1 Member_id int(11) PK รหัสสมาชิก
2 Member_user varchar(20) ชื่อผูใชงานระบบ
3 Member_pass varchar(20) รหัสผานเขาสูระบบ
4 Member_fname varchar(300) ชื่อสมาชิก
5 Member_lname varchar(300) นามสกุลสมาชิก
6 Member_phone varchar(10) เบอรโทรศัพทสมาชิก
7 Member_email varchar(100) อีเมลสมาชิก
8 Member_date date วันที่สมัครสมาชิก
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ตารางท่ี 3.5 ตาราง car เก็บขอมูลรายละเอียดของรถยนต

Table Name: car
No. Field Name Data Type Key Description
1 car_id int(11) PK รหัสรถยนต
2 car_price int(11) ราคารถยนต
3 car_year varchar(4) ปรถยนต
4 car_plate varchar(20) เลขทะเบียนรถยนต
5 car_plate_province varchar(100) เลขทะเบียนรถยนต (จังหวัด)
6 car_gear varchar(100) เกียรรถยนต
7 car_enginesize varchar(100) ขนาดเคร่ืองยนต
8 car_enginetype varchar(100) ประเภทรถยนต
9 car_optionin varchar(100) อุปกรณเสริมภายในรถยนต

10 car_optionout varchar(100) อุปกรณเสริมภายนอกรถยนต
11 car_picout1 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่1
12 car_picout2 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่2
13 car_picout3 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่3
14 car_picout4 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่4
15 car_picout5 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่5
16 car_picin1 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่1
17 car_picin2 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่2
18 car_picin3 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่3
19 car_picin4 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่4
20 car_picin5 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่5
21 car_status char(1) สถานะการขาย
22 car_date date วันที่ลงประกาศขายรถยนต
23 brand_id int(11) FK รหัสยี่หอรถยนต
24 color_id int(11) FK รหัสสีรถยนต
25 desModel_id int(11) FK รหัสรุนยอยรถยนต
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ตารางท่ี 3.5 (ตอ)

26 model_id int(11) FK รหัสรุนรถยนต
27 type_id int(11) FK รหัสประเภทรถยนต

ตารางท่ี 3.6 ตาราง sellcar เก็บขอมูลรถยนตที่ลูกคานํามาเสนอขาย

Table Name: sellcar
No. Field Name Data Type Key Description
1 sellcar_id int(11) PK รหัสรถยนต
2 sellcar_price varchar(20) ราคารถยนต
3 sellcar_year varchar(4) ปรถยนต
4 sellcar_plate varchar(20) หมายเลขทะเบียนรถ
5 sellcar_plate_province varchar(100) หมายเลขทะเบียนรถ (จังหวัด)
6 sellcar_gear varchar(100) ประเภทเกียรรถยนต
7 sellcar_enginesize varchar(100) ขนาดของเคร่ืองยนต
8 sellcar_ enginetype varchar(100) ประเภทเคร่ืองยนต
9 sellcar_picout1 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่1

10 sellcar_picout2 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายนอก รูปที่2
11 sellcar_picin1 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่1
12 sellcar_picin2 varchar(100) รูปภาพรถยนตภายใน รูปที่2
13 sellcar_date date วันที่ลูกคาลงประกาศขายรถยนต
14 sellcar_des varchar(1000) รายละเอียดตางๆ
15 sellcar_status varchar(100) สถานการณอานขอมูลของ

ผูดูแลระบบ
16 member_id int(11) FK รหัสสมาชิก
17 brand_id int(11) FK รหัสยี่หอรถยนต

ตารางท่ี 3.6 (ตอ)
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18 color_id int(11) FK รหัสสีรถยนต
19 desModel_id int(11) FK รหัสรุนยอยรถยนต
20 model_id int(11) FK รหัสรุนรถยนต
21 type_id int(11) FK รหัสประเภทรถยนต

ตารางท่ี 3.7 ตาราง tbl_question เก็บขอมูลที่ลูกคา

Table Name : message
No. Field Name Data Type Key Description
1 ques_id int(11) PK รหัสคําถามกระทู
2 title varchar(200) หัวขอกระทุ
3 detail text รายละเอียดกระทู
4 name varchar(30) ชื่อผูต้ังกระทู
5 date_ques datetime วันเวลาที่ต้ังกระทู
5 view int(5) จํานวนคร้ังเปดอาน

ตารางท่ี 3.8 ตาราง tbl_answer เก็บขอมูลที่ลูกคา

Table Name : message
No. Field Name Data Type Key Description
1 ans_id int(11) PK รหัสตอบคําถามกระทู
2 detail text รายละเอียดคําตอบกระทู
3 name varchar(30) ชื่อผูตอบกระทู
4 date_ans datetime วันเวลาตอบกระทู
5 ques_id int(11) อางอิงรหัสคําถามกระทู
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ตารางท่ี 3.9 ตาราง type เก็บขอมูลประเภทรถยนต

Table Name : type
No. Field Name Data Type Key Description
1 type_id int(11) (PK) รหัสประเภทรถยนต
2 type_name varchar(500) ชื่อประเภทรถยนต

ตารางท่ี 3.10 ตาราง brand เก็บขอมูลยี่หอรถยนต

Table Name : brand
No. Field Name Data Type Key Description
1 brand_id int(11) (PK) รหัสยี่หอรถยนต
2 brand_name varchar(20) ชื่อยี่หอรถยนต

ตารางท่ี 3.11 ตาราง model เก็บขอมูลรุนรถยนต

Table Name : model
No. Field Name Data Type Key Description
1 model_id int(11) PK รหัสรุนรถยนต
2 model_name varchar(500) ชื่อรุนรถยนต
3 brand_id int(11) FK รหัสยี่หอรถยนต

ตารางท่ี 3.12 ตาราง desmodel เก็บขอมูลรุนยอยรถยนต

Table Name : desmodel
No. Field Name Data Type Key Description
1 desModel_id int(11) PK รหัสรุนยอยรถยนต
2 desModel_name varchar(1000) ชื่อรุนยอยรถยนต
3 model_id int(11) FK รหัสรุนรถยนต
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ตารางท่ี 3.13 ตาราง color เก็บขอมูลสีรถยนต

Table Name : color
No. Field Name Data Type Key Description
1 color_id int(11) PK รหัสสีรถยนต
2 color_name varchar(100) ชื่อสีรถยนต

3.2.4 ผังแสดงการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface)
ระบบการคํานวนไฟแนนซรถมือสอง ไดพัฒนาในรูปแบบเว็บไซดและมีโครงสราง

การใชงานแบงตามประเภทของผูใชงานคือผูดูแลระบบและสมาชิก (ลูกคา)โดยจะแสดงการเขาใช
งานดังภาพตอไปน้ี

LOGIN

Bank & Interest
ADD

DELETE

EDIT

SEARCH

MESSAGE

Car

Sellcar

LOGOUT

UserAdmin

ADD

DELETE
EDIT

SEARCH

EDIT

SEARCH

CarSEARCH

CALCULATE

ADD

Finance

Sellcar

LOGOUT

SEARCH

DELETE

ภาพท่ี 3.12 ผังแสดงการออกแบบสวนติดตอกับผูใช User Interface
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บทที่ 4
ผลการจัดทําและการทดสอบระบบ

ในบทน้ีจะกลาวถึงผลการดําเนินงานและผลการทดสอบระบบชวยตัดสินใจในการ
เลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

4.1 การจัดทําระบบ
การจัดทําระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง จะแบงการ

ทํางานของระบบออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูดูแลระบบ และ สวนของผูใชงาน ซึ่งประกอบไป
ดวยการสรางหนาเว็บเพจจากโปรแกรมอะโดบี ดรีมวิพเวอร ซีเอ็ส สี่ (Adobe Dreamweaver CS4)
เปนโปรแกรมที่ใชในการสรางเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งใชงานรวมกับฐานขอมูลและภาษาสคริปต ที่
ประกอบดวยเคร่ืองมือสําหรับการสรางเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งในการพัฒนาระบบไดใชภาษาพีเอชพี
(PHP) ติดตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) มีโปรแกรม Apache เปนโปรแกรมจําลอง
เคร่ืองเปนเว็บเซิรฟเวอร

4.1.1 สวนของผูดูแลระบบ
สวนของผูดูแลระบบของระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนต

มือสอง จะจัดการขอมูลในระบบโดยแบงตามประเภทขอมูลตางๆดังตอไปน้ี
1.  หนาเขาสูระบบ
เร่ิมจากผูดูแลระบบตองทําการเขาสูระบบโดยการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานเมื่อ

ระบบทําการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานตรงกับที่ระบุไวในระบบแลวจึงสามารถทํางานกับ
ระบบตามสิทธิ์ของผูใชน้ันๆ ดังภาพที่ 4.1
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ภาพท่ี 4.1 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ

การเขาสูระบบหากผูดูแลระบบ กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะทํา
การแจงเตือนเพื่อใหผูดูแลระบบ ทําการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานใหมเพื่อเขาสูระบบดังภาพที่
4.2

ภาพท่ี 4.2 หนาจอแสดงการเขาสูระบบที่ชื่อผูใชงานหรือรหัสผานขอมูลไมถูกตอง
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2.  หนาขอมูลรถยนต
หนาขอมูลรถยนต ในสวนน้ีจะประกอบดวยการแสดงขอมูล 2 สวน คือ สวนของ

รถยนต และรายงาน ในสวนของขอมูลรถยนต จะประกอบดวย ขอมูลรถยนต ขอมูลประเภท
รถยนต ขอมูลยี่หอรถยนต ขอมูลรุนรถยนต ขอมูลรุนยอยรถยนต ขอมูลสีรถยนต ดังภาพที่ 4.3

ภาพท่ี 4.3 หนาจอแสดงขอมูลตางๆในหนาขอมูลรถยนต
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สวนของการเพิ่มขอมูลรถยนต ผูดูแลระบบสามารถเพิ่มรายละเอียดของรถยนตแตละ
คัน โดยการเพิ่มขอมูลรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลรถยนตเพื่อทํา
การเพิ่มขอมูลของรถยนต โดยเพิ่มขอมูลรายละเอียดตางๆของรถยนตพรอมทั้งอัพโหลดรูปภาพ
รถยนตดังภาพที่ 4.4

ภาพท่ี 4.4 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลรถยนต
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การแกไขขอมูลรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลรถยนต
เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูลรถยนต” ดังภาพที่ 4.5

ภาพท่ี 4.5 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลรถยนต
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การลบขอมูลรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบขอมูล” ในหนาขอมูลรถยนต
และยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลรถยนตออกจากฐานขอมูลดังภาพที่ 4.6

ภาพท่ี 4.6 หนาจอแสดงการลบขอมูลรถยนต

การคนหาขอมูลรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “คนหา” ในหนาขอมูลรถยนต
และเลือกยี่หอรถยนต รุนรถยนต หลังจากเลือกขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม
“คนหา” ขอมูลดังภาพที่ 4.7
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ภาพท่ี 4.7 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลรถยนต

สวนของขอมูลประเภทรถยนต จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไข
ขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.8
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ภาพท่ี 4.8 หนาจอแสดงขอมูลประเภทรถยนต

การเพิ่มขอมูลประเภทรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูล
ประเภทรถยนตเพื่อทําการเพิ่มขอมูลของประเภทรถยนต ดังภาพที่ 4.9
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ภาพท่ี 4.9 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลประเภทรถยนต

การแกไขขอมูลประเภทรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูล
ประเภทรถยนต เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.10

ภาพท่ี 4.10 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลประเภทรถยนต

การลบขอมูลประเภทรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลประเภท
รถยนตและยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลประเภทรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.11
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ภาพท่ี 4.11 หนาจอแสดงการลบขอมูลประเภทรถยนต

การคนหาขอมูลประเภทรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาขอมูล” ในหนาขอมูลประเภทรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิก
ปุม “คนหา” ขอมูลดังภาพที่ 4.12

ภาพท่ี 4.12 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลประเภทรถยนต

สวนของขอมูลยี่หอรถยนต จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล
การลบขอมูล และการคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.13
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ภาพท่ี 4.13 หนาจอแสดงขอมูลยี่หอรถยนต

การเพิ่มขอมูลยี่หอรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลยี่หอ
รถยนตเพื่อทําการเพิ่มขอมูลของยี่หอรถยนต ดังภาพที่ 4.14
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ภาพท่ี 4.14 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลยี่หอรถยนต

การแกไขขอมูลยี่หอรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลยี่หอ
รถยนต เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.15

ภาพท่ี 4.15 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลยี่หอรถยนต

การลบขอมูลยี่หอรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลยี่หอรถยนต
และยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลยี่หอรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.16
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ภาพท่ี 4.16 หนาจอแสดงการลบขอมูลยี่หอรถยนต

การคนหาขอมูลยี่หอรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหายี่หอรถยนต” ในหนาขอมูลยี่หอรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิก
ปุม “คนหา” ขอมูลดังภาพที่ 4.17

ภาพท่ี 4.17 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลยี่หอรถยนต

สวนของขอมูลรุนรถยนต จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล
การลบขอมูล และการคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.18
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ภาพท่ี 4.18 หนาจอแสดงขอมูลรุนรถยนต

การเพิ่มขอมูลรุนรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลรุน
รถยนตเพื่อทําการเพิ่มขอมูลของรุนรถยนต ดังภาพที่ 4.19
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ภาพท่ี 4.19 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลรุนรถยนต

การแกไขขอมูลรุนรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลรุน
รถยนต เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.20

ภาพท่ี 4.20 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลรุนรถยนต

การลบขอมูลรุนรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลรุนรถยนตและ
ยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลรุนรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.21
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ภาพท่ี 4.21 หนาจอแสดงการลบขอมูลรุนรถยนต

การคนหาขอมูลรุนรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาขอมูล” ในหนาขอมูลรุนรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม
“คนหา” ขอมูลดังภาพที่ 4.22

ภาพท่ี 4.22 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลรุนรถยนต

สวนของขอมูลรุนยอยรถยนต จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล
การลบขอมูล และการคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.23
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ภาพท่ี 4.23 หนาจอแสดงขอมูลรุนยอยรถยนต

การเพิ่มขอมูลรุนยอยรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลรุน
ยอยรถยนตเพื่อทําการเพิ่มขอมูลของรุนยอยรถยนต ดังภาพที่ 4.24
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ภาพท่ี 4.24 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลรุนยอยรถยนต

การแกไขขอมูลรุนยอยรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลรุน
ยอยรถยนต เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.25

ภาพท่ี 4.25 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลรุนยอยรถยนต

การลบขอมูลรุนยอยรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลรุนยอย
รถยนตและยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลรุนยอยรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.26
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ภาพท่ี 4.26 หนาจอแสดงการลบขอมูลรุนยอยรถยนต

การคนหาขอมูลรุนยอยรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาขอมูล” ในหนาขอมูลรุนยอยรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม
“คนหา” ขอมูลดังภาพที่ 4.27

ภาพท่ี 4.27 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลรุนยอยรถยนต
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สวนของขอมูลสีรถยนต จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การ
ลบขอมูล และการคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.28

ภาพท่ี 4.28 หนาจอแสดงขอมูลสีรถยนต

การเพิ่มขอมูลสีรถยนต ผูดูแลระบบทําการเลือกเมนู “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลสี
รถยนตเพื่อทําการเพิ่มขอมูลของสีรถยนต ดังภาพที่ 4.29
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ภาพท่ี 4.29 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลสีรถยนต

การแกไขขอมูลสีรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลสีรถยนต
เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.30

ภาพท่ี 4.30 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลสีรถยนต

การลบขอมูลสีรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลสีรถยนตและ
ยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลสีรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.31
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ภาพท่ี 4.31 หนาจอแสดงการลบขอมูลสีรถยนต

การคนหาขอมูลสีรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา “คนหา
ขอมูล” ในหนาขอมูลสีรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม “คนหา”
ขอมูล ดังภาพที่ 4.32

ภาพท่ี 4.32 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลสีรถยนต

3. สวนของรายงานรถยนต
สวนของรายงาน จะประกอบดวย รายงานการซื้อเขา รายงานการขายออก และรายงาน

รถยนตที่มีอยูในปจจุบัน ในภาพจะแสดงขอมูลรายงานการซื้อเขา คือ รายละเอียดการซื้อรถยนตเขา
มาใหมในแตละเดือน ดังภาพที่ 4.33
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ภาพท่ี 4.33 หนาจอแสดงขอมูลรายงานการซื้อเขารถยนต

รายงานการขายออก จะแสดงรายละเอียดขอมูลการขายรถยนตในแตละเดือน โดยการ
เลือกเดือน และ ป ที่ตองการคนหา เมื่อเลือกขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม “คนหา”
ดังภาพที่ 4.34
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ภาพท่ี 4.34 หนาจอแสดงขอมูลรายงานการขายออกรถยนต

รายงานรถยนตที่มีอยูในปจจุบัน จะแสดงรายละเอียดขอมูลรถยนตที่มีอยูในปจจุบัน ยัง
ไมไดขาย ดังภาพที่ 4.35
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ภาพท่ี 4.35 หนาจอแสดงขอมูลรถยนตที่มีอยูในปจจุบัน

4. หนาขอมูลดอกเบี้ย
หนาขอมูลดอกเบี้ย จะประกอบดวยดวย 2 สวน คือ ขอมูลดอกเบี้ย และขอมูลไฟแนนซ

ซึ่งหนาน้ีจะแสดงขอมูลดอกเบี้ย โดยสามารถ เพิ่มขอมูลดอกเบี้ย แกไขขอมูลดอกเบี้ย ลบขอมูล
ดอกเบี้ย และคนหาขอมูลดอกเบี้ย ดังภาพที่ 4.36
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ภาพท่ี 4.36 หนาจอแสดงขอมูลดอกเบี้ยรถยนต

DPU



63

การเพิ่มขอมูลดอกเบี้ยรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูล
ดอกเบี้ยรถยนต เพื่อทําการเพิ่มขอมูลดอกเบี้ยรถยนต โดยสามารถใสรายละเอียดดอกเบี้ยรถยนต
ดังภาพที่ 4.37

ภาพท่ี 4.37 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลดอกเบี้ยรถยนต

การแกไขขอมูลดอกเบี้ยรถยนต ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูล
ดอกเบี้ยรถยนต เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.38
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ภาพท่ี 4.38 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลดอกเบี้ยรถยนต

การลบขอมูลดอกเบี้ยรถยนต ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลดอกเบี้ย
รถยนตและยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลดอกเบี้ยรถยนตออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.39

ภาพท่ี 4.39 หนาจอแสดงการลบขอมูลดอกเบี้ยรถยนต

การคนหาขอมูลดอกเบี้ยรถยนต ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาชื่อไฟแนนซ” ในหนาขอมูลดอกเบี้ยรถยนต และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว
คลิกปุม “คนหา” ขอมูล ดังภาพที่ 4.40
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ภาพท่ี 4.40 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลดอกเบี้ยรถยนต

สวนของขอมูลไฟแนนซ จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การ
ลบขอมูล และการคนหาขอมูลของไฟแนนซ ดังภาพที่ 4.41

ภาพท่ี 4.41 หนาจอแสดงขอมูลไฟแนนซรถยนต

การเพิ่มขอมูลไฟแนนซ ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาไฟแนนซ เพื่อ
ทําการเพิ่มขอมูลของไฟแนนซ ดังภาพที่ 4.42
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ภาพท่ี 4.42 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลไฟแนนซรถยนต

การแกไขขอมูลไฟแนนซ ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูล
ไฟแนนซ เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.43

ภาพท่ี 4.43 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลไฟแนนซรถยนต

การลบขอมูลสีไฟแนนซ ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลไฟแนนซ
และยืนยันการลบระบบจะทําการลบขอมูลไฟแนนซออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.44
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ภาพท่ี 4.44 หนาจอแสดงการลบขอมูลไฟแนนซรถยนต

การคนหาขอมูลไฟแนนซ ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาขอมูล” ในหนาขอมูลไฟแนนซ และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม
“คนหา” ขอมูล ดังภาพที่ 4.45

ภาพท่ี 4.45 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลไฟแนนซรถยนต

5. หนาขอมูลสมาชิก
สวนของขอมูลสมาชิก จะเปนสวนที่ลูกคา ทําการสมัครสมาชิก และระบบจะทําการ

บันทึกขอมูลของสมากชิก มาแสดงในหนาน้ี โดยจะแสดงรายละเอียดขอมูลของสมาชิก โดยผูดูแล
ระบบสามารถลบขอมูลของสมาชิกแตละคนได ดังภาพที่ 4.46
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ภาพท่ี 4.46 หนาจอแสดงขอมูลสมาชิก

การลบขอมูลขอมูลสมาชิก ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลสมาชิก
และยืนยันการลบ ระบบจะทําการลบขอมูลสมาชิกออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.47

ภาพท่ี 4.47 หนาจอแสดงการลบขอมูลสมาชิก

การคนหาขอมูลสมาชิก ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา “คนหา”
ในหนาขอมูลสมาชิก และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม “คนหา” ดังภาพที่
4.48
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ภาพท่ี 4.48 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลสมาชิก

6. หนาขอมูลรถที่มาขาย
สวนของขอมูลรถที่มีขาย ผูดูแลระบบสามารถทําการเลือกสถานะ ลบขอมูล ของ

รถยนตที่ลูกคานํามาขายแตละคันได และคนหาขอมูล ดังภาพที่ 4.49

ภาพท่ี 4.49 หนาจอแสดงขอมูลรถที่มาขาย

การเปลี่ยนสถานะ ผูดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะได 3 สถานะ ไดแก “ยังไมได
อาน” คือขอมูลที่ทางผูดูแลระบบยังไมไดอาน ซึ่งสีของตารางจะแสดงเปนสีเทา “ไมสนใจ” คือ
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ผูดูแลระบบไมสนใจที่จะซื้อรถยนตคันน้ันๆ ซึ่งสีของตารางจะแสดงเปนสีแดง และ “ซื้อแลว” คือ
ผูดูแลระบบไดทําการซื้อรถยนตคันน้ันๆแลว ซึ่งสีของตารางจะแสดงเปนสีเขียว ดังภาพที่ 4.50

ภาพท่ี 4.50 หนาจอแสดงสถานะขอมูลรถที่มาขาย

การลบขอมูลรถที่มาขาย ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบขอมูล” ในหนาขอมูลรถที่มา
ขาย และยืนยันการลบ ระบบจะทําการลบขอมูลรถที่มาขาย ออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.51

ภาพท่ี 4.51 หนาจอแสดงการลบขอมูลรถที่มาขาย

การคนหาขอมูลรถที่มาขาย ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหา” ในหนาขอมูลรถที่มาขาย และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม “คนหา”
ขอมูล ดังภาพที่ 4.52
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ภาพท่ี 4.52 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลรถที่มาขาย

7. หนาแจงขอความ
สวนของการแจงขอความ ผูดูแลระบบสามารถทําการลบขอมูล และคนหาขอมูล ดัง

ภาพที่ 4.53

ภาพท่ี 4.53 หนาจอแสดงขอมูลแจงขอความ

การลบแจงขอความ ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาแจงขอความและยืนยัน
การลบ ระบบจะทําการลบการแจงขอความออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.54
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ภาพท่ี 4.54 หนาจอแสดงการลบขอมูลแจงขอความ

การคนหาขอมูลการแจงขอความ ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหารายชื่อ” ในหนาขอมูลการแจงขอความ และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิก
ปุม “คนหา” ดังภาพที่ 4.55

ภาพท่ี 4.55 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลแจงขอความ

8. หนาขอมูลผูดูแลระบบ
สวนของขอมูลผูดูแลระบบ จะประกอบดวย สวนของการเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล

การลบขอมูล และการคนหาขอมูลของผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.56
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ภาพท่ี 4.56 หนาจอแสดงขอมูลผูดูแลระบบ

การเพิ่มขอมูลผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบทําการคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาขอมูลผูดูแล
ระบบ เพื่อทําการเพิ่มขอมูลของผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.57

ภาพท่ี 4.57 หนาจอแสดงการเพิ่มขอมูลผูดูแลระบบ
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การแกไขขอมูลผูดูแลระบบ ผูดูและระบบทําการคลิกเมนู “แกไข” ในหนาขอมูลผูดูแล
ระบบ เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” ดังภาพที่ 4.58

ภาพท่ี 4.58 หนาจอแสดงการแกไขขอมูลผูดูแลระบบ

การลบขอมูลผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบทําการคลิกเมนู “ลบ” ในหนาขอมูลผูดูแลระบบ
และยืนยันการลบ ระบบจะทําการลบขอมูลผูดูแลระบบออกจากฐานขอมูล ดังภาพที่ 4.59

ภาพท่ี 4.59 หนาจอแสดงการลบขอมูลผูดูแลระบบ
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การแสดงรายละเอียดขอมูลผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบทําการคลิกชื่อ “Username” ใน
หนาขอมูลผูดูแลระบบ ระบบจะทําการแสดงขอมูลผูดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.60

ภาพท่ี 4.60 หนาจอแสดงรายละเอียดขอมูลผูดูแลระบบ

การคนหาขอมูลผูดูแลระบบ ผูดูแลระบบสามารถใสขอมูลที่ตองการคนหา ที่คําวา
“คนหาขอมูล” ในหนาขอมูลผูดูแลระบบ และเมื่อใสขอมูลที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว คลิกปุม
“คนหา” ดังภาพที่ 4.61

ภาพท่ี 4.61 หนาจอแสดงการคนหาขอมูลผูดูแลระบบ
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การออกจากระบบ ผูดูแลระบบสามารถใสคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” ถาผูดูแลระบบ
ตองการออกจากระบบ สามารถคลิกคําวา “ตกลง” ดังภาพที่ 4.62

ภาพท่ี 4.62 หนาจอแสดงการออกจากระบบ

4.1.2 สวนของผูใชงาน(ลูกคา)
สวนของผูใชงาน(ลูกคา) ของระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหา

รถยนตมือสอง จะสามารถดูขอมูลตางๆ เชน ขอมูลรถยนต ขอมูลดอกเบี้ย ขอมูลไฟแนนซ และ
ขอมูลอ่ืนๆ ดังตอไปน้ี

1.  หนาเขาสูระบบ
ถาผูใชงาน(ลูกคา) ตองการคํานวณไฟแนนซ ดูอัตราดอกเบี้ย หรือ ขายรถยนตของ

ตนเอง ผูใชงาน(ลูกคา) ตองทําการเขาสูระบบกอน โดยการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานเมื่อ
ระบบทําการตรวจสอบชื่อผูใชและรหัสผานตรงกับที่ระบุไวในระบบแลวจึงสามารถทํางานกับ
ระบบตามสิทธิ์ของผูใชน้ันๆ ดังภาพที่ 4.63
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ภาพท่ี 4.63 หนาจอแสดงการเขาสูระบบ

การเขาสูระบบหากผูใชงาน(ลูกคา) กรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะ
ทําการแจงเตือนเพื่อใหผูใชงาน(ลูกคา) ทําการกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานใหมเพื่อเขาสูระบบ
ดังภาพที่ 4.64

ภาพท่ี 4.64 หนาจอแสดงการเขาสูระบบที่ชื่อผูใชงานหรือรหัสผานขอมูลไมถูกตอง
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2. หนาแรก
ในสวนของหนาแรก จะแสดงขอมูลตางๆ ในสวนของภาพสไลด จะประกอบดวย

ขอมูลโปรโมชั่น ขอมูลเกี่ยวกับรถยนต ขอมูลที่ตองดารโฆษณา และอีกสวนจะเปนการแสดงขอมูล
รถยนตที่วางขายลาสุด ดังภาพที่ 4.65

ภาพท่ี 4.65 หนาจอแสดงหนาแรกของระบบ
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2. หนารถยนต
ในสวนของหนารถยนต จะแสดงขอมูลรถยนตที่มีอยูในราน ถาผูใชงาน(ลูกคา)

ตองการดูรายละเอียดรถยนตแตละคัน สามารถคลิกที่คําวา “รายละเอียดเพิ่มเติม>>” ดังภาพที่ 4.66

ภาพท่ี 4.66 หนาจอแสดงหนารถยนต

ในสวนของหนารายละเอียดรถยนต จะแสดงรายละเอียดขอมูลรถยนตของคันน้ันๆ ดัง
ภาพที่ 4.67
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ภาพท่ี 4.67 หนาจอแสดงรายละเอียดรถยนต

DPU



81

3. หนาคํานวนไฟแนนซ
ในสวนของหนาคํานวณไฟแนนซของรถแตละคัน จะอยูที่หนาแสดงรายละเอียดขอมูล

รถยนต ซึ่งถาผูใชงาน(ลูกคา) ตองการคํานวณไฟแนนซ คลิกที่คําวา “คํานวณไฟแนนซ” ซึ่งเมื่อ
คลิกแลว จะแสดงตารางการคํานวณไฟแนนซ โดยการคํานวณจะเอาราคาของรถยนตคันน้ันๆมา
อัตโนมัติ และเมื่อผูใชงาน(ลูกคา) ใสเงินดาวน ระบบจะคํานวณ วงเงินสินเชื่อ และเลือกไฟแนนซที่
ถูกที่สุดใหกับผูใชงาน(ลูกคา) ดังภาพที่ 4.68

ภาพท่ี 4.68 หนาจอแสดงการคํานวณไฟแนนซของรถยนตแตละคัน

4. หนาอัตราดอกเบี้ย
ในสวนของหนาอัตราดอกเบี้ย จะแสดงรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยของแตละไฟแนนซ

โดยผูใชงาน(ลูกคา) สามารถคนหาไฟแนนซ หรือ เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแตละไฟแนนซ
ดังภาพที่ 4.69
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ภาพท่ี 4.69 หนาจอแสดงการคํานวณไฟแนนซรถยนตแตละไฟแนนซ

5. หนาอัตราดอกเบี้ย
ในสวนของหนาคํานวณไฟแนนซ ผูใชงาน(ลูกคา) สามารถเขาใชงานไดเลย โดยไม

ตองทําการเขาสูระบบกอนก็ได ซึ่งผูใชงาน(ลูกคา) สามารถใสรายละเอียดในการคํานวณไดเลย ดัง
ภาพที่ 4.70
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ภาพท่ี 4.70 หนาจอแสดงการคํานวณไฟแนนซรถยนต

6. หนาลงประกาศขาย
ในสวนของหนาลงประกาศขาย ผูใชงาน(ลูกคา) สามารถลงประกาศขายรถยนตของ

ตนเอง กับทางรานไดเลย โดยใสรายละเอียด และรูปของรถยนตที่ตองการขาย เมื่อผูใชงาน(ลูกคา)
ใสรายละเอียดเรียบรอยแลว คลิกคําวา “บันทึกขอมูล” ระบบจะทําการบัทึกขอมูล ดังภาพที่ 4.71
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ภาพท่ี 4.71 หนาจอแสดงการลงประกาศขายรถยนตของลูกคา
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ในสวนของหนาแจงการลงประกาศขายเรียบรอยแลว ผูใชงาน(ลูกคา) จะไดขอความ
ตอบกลับ และระบบไดทําการบันทึกขอมูลการลงประกาศขายเรียบรอยแลว ดังภาพที่ 4.72

ภาพท่ี 4.72 หนาจอแสดงการแจงขอความเมื่อลงประกาศขายรถยนตของลูกคาเรียบรอย

7. หนาติดตอเรา
ในสวนของหนาติดตอเราจะแบงเปน 2 สวน สวนแรกจะเปนสวนที่ผูใชงาน(ลูกคา) สง

ขอความถึงผูดูแลระบบโดยตรง และอีกสวน ผูใชงาน(ลูกคา) สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รถยนต หรือ รายละเอียดเร่ืองตางๆที่เกี่ยวกับรถยนต ผานทางเว็บบอรด ดังภาพที่ 4.73
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ภาพท่ี 4.73 หนาจอแสดงขอมูลการติดตอเรา

การออกจากระบบ ผูใชงาน(ลูกคา) สามารถคลิกที่เคร่ืองหมาย “กากบาท” ถาผูใชงาน
(ลูกคา) ตองการออกจากระบบ สามารถคลิกคําวา “ตกลง” ดังภาพที่ 4.74
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ภาพท่ี 4.74 หนาจอแสดงการออกจากระบบ

4.2 อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง ได

ดําเนินการพัฒนาระบบงานเสร็จสิ้นและไดดําเนินการใหผูใชงานไดทดลองใชระบบมาระยะเวลา
หน่ึง จากน้ันผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยการประเมินจะแยกออกเปน 2 สวนตามสวนการทํางานของระบบ คือ
สวนของผูดูแลระบบ และสวนของผูใชงาน (ลูกคา) โดยทั้ง 2 สวนจะถูกประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพของระบบใน 4 ดาน คือ

1. ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผู ใชระบบ (Functional
Requirement Test)

2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 25 คน แบงเปน ผูขายรถยนต (เซลลขาย) 5 คน ผูใชงาน

(ลูกคา) 20 คน มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ ดังตอไปน้ี
1.  ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคาเปน 5
2. ระบบมีประสิทธิภาพมาก มีคาเปน 4
3.  ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง มีคาเปน 3
4.  ระบบมีประสิทธิภาพนอย มีคาเปน 2
5.  ระบบมีประสิทธิภาพนอยที่สุด มีคาเปน 1
เกณฑการประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

และใชเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการวัดคาของขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจาย
ของขอมูลโดยใชคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคํานวน
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คาเฉลี่ยเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตร

 =
N


เมื่อ  แทน    คาเฉลี่ย
 แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N แทน    จํานวนคนในกลุม

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตร

S.D.   =  
 1

22

x


 

เมื่อ S.D. แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
2

แทน   ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละตัว
N แทน    จํานวนคนในกลุม

ตารางท่ี 4.1 เกณฑการกําหนดระดับความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
4.50 – 5.00 มากที่สุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 นอย
1.00 – 1.49 นอยที่สุด
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4.2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในสวนของผูดูแลระบบ

ในสวนของผูดูแลระบบผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินสําหรับผูดูแลระบบไดประเมิน
จํานวน 1 คนซึ่งคิดเปน 100 เปอรเซ็นตเต็มดังน้ันคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจึงมีคาเทากับ 0.00 โดยการ
ประเมินระบบจะแบงออกเปน 4 ดานซึ่งมีผลของการประเมิน ดังน้ี

การประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาวาระบบสามารถทํางานตามความตองการของ
ผูดูแลระบบไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 5.2

ตารางท่ี 4.2 ผลของการประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ
(Functional Requirement Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ความสามารถในการจัดการขอมูลรถยนต 5.00 มากที่สุด
2. ความสามารถในการจัดการขอมูลดอกเบี้ยและไฟแนนซ 5.00 มากที่สุด
3. ความสามารถในการจัดการขอมูลรถยนตที่ลูกคานํามาขาย 4.00 มาก
4. ความสามารถในการจัดการขอมูลผูใชระบบ 5.00 มากที่สุด
5. ความสามารถในการจัดการขอมูลสมาชิก 4.00 มาก
6. ความสามารถในการแสดงรายงานตางๆ 3.00 ปานกลาง
7. ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.00 มาก

จากตารางที่ 4.2 หลังจากผูดูแลระบบไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมินดาน
ความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional Requirement Test) ไดคาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มาก

การประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test) เปนการ
ประเมินเพื่อพิจารณาวาระบบมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดตามหนาที่
(Function) ที่มีอยูในระบบมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 4.3
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ตารางท่ี 4.3 ผลของการประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ความถูกตองในการจัดการขอมูลรถยนต 4.00 มาก
2. ความถูกตองในการจัดการขอมูลดอกเบี้ยและไฟแนนซ 4.00 มาก
3. ความสามารถในการจัดการขอมูลรถยนตที่ลูกคานํามาขาย 4.00 มาก
4. ความถูกตองในการจัดการขอมูลผูใชระบบ 5.00 มากที่สุด
5.  ความถูกตองของขอมูลในการแสดงรายงานตางๆ 4.00 มาก
6. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม 4.00 มาก

จากตารางที่ 4.3 หลังจากผูดูแลระบบไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมินดาน
การทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ซึ่งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มากที่สุด

การประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาวาระบบมีความยาก – งายตอการใชงานมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดัง
ตารางที่ 4.4

ตารางท่ี 4.4 ผลของการประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. ความงายในการใชงานระบบ 4.00 มาก
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรและความ

ชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.00 มาก

3. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย

4.00 มาก

4. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอในแตละ
หนาจอ

5.00 มากที่สุด

5. การนําเสนอเน้ือหาเปนระบบและเรียงตามลําดับขั้นตอน 4.00 มาก
6.  ความเหมาะสมของขอความแจงเตือนเมื่อพบขอผิดพลาด 4.00 มาก
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จากตารางที่ 4.4 หลังจากผูดูแลระบบไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมินดาน
ความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับ
ประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มาก

การประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) เปนการ
ประเมินเพื่อพิจารณาวาระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบมาก
นอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 4.5

ตารางท่ี 4.5 ผลของการประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูเขา
ใชระบบ

5.00 มากที่สุด

2. การตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชเพื่อเขาถึงขอมูล 4.00 มาก
3.  การควบคุมการใชงานตามสิทธิ์ของผูใชอยางถูกตอง 4.00 มาก
4.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ที่บันทึกเขาสูระบบ

3.00 ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 หลังจากผูดูแลระบบไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมินดาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 ซึ่งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มาก

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในสวนของผูดูแลระบบ ในดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใชระบบ
(Functional Requirement Test) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)
ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน
ระบบ (Security Test) พบวาผูดูแลระบบ มีระดับความพึงพอใจตอระบบในดานตางๆ เฉลี่ย 4.15 ซึ่ง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบในสวนของผูดูแลระบบอยูในระดับ มาก
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4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบใน
สวนของผูใชงาน(ลูกคา)

ในสวนของผูใชงาน(ลูกคา) ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินสําหรับผูใชงาน(ลูกคา) โดย
การประเมินระบบจะแบงออกเปน 4 ดานซึ่งมีผลของการประเมินดังน้ี

การประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test) เปนการประเมินเพื่อพิจารณาวาระบบสามารถทํางานตามความตองการของ
สมาชิก (บุคลากร) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 5.6

ตารางท่ี 4.6 ผลของการประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ
(Functional Requirement Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความสามารถในการคนหาขอมูลรถยนต 4.36 0.67 มาก
2. ความสามารถในการคํานวณไฟแนนซ 4.63 0.50 มากที่สุด
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบไฟแนนซ 4.54 0.68 มากที่สุด
4. ความสามารถในการสมัครสมาชิก 4.27 0.46 มาก
5. ความสามารถในการลงประกาศขายรถยนต 4.09 0.70 มาก
6. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 4.18 0.60 มาก
7.  ความสามารถของระบบในภาพรวม 4.27 0.46 มาก

จากตารางที่ 4.6 หลังจากผูใชงาน(ลูกคา) ไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมิน
ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional Requirement Test) ได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับมาก

การประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test) เปนการ
ประเมิน เพื่อพิจารณาวาระบบมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพสามารถทํางานไดตามหนาที่
(Function) ที่มีอยูในระบบมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 4.7
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ตารางท่ี 4.7 ผลของการประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)

จากตารางที่ 4.7 หลังจากผูใชงาน(ลูกคา) ไดทดลองใชงานระบบและไดทําการประเมิน
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ซึ่งแสดงถึง
การยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มาก

การประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาวาระบบมีความยาก – งายตอการใชงานมากนอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดัง
ตารางที่ 4.8

ตารางท่ี 4.8 ผลของการประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความงายในการใชงานระบบ 3.90 0.70 มาก
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษร

และความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.72 0.46 มากที่สุด

3. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพ
ในการสื่อความหมาย

4.81 0.40 มากที่สุด

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. ความถูกตองในการแสดงขอมูลรถยนต 4.36 0.67 มาก
2. ความถูกตองในการคํานวณไฟแนนซ 4.54 0.52 มากที่สุด
3. ความถูกตองในการเปรียบเทียบไฟแนนซ 4.54 0.68 มากที่สุด
4. ความถูกตองในการสมัครสมาชิก 4.54 0.52 มากที่สุด
5.  ความถูกตองในการลงประกาศขายรถยนต 4.54 0.52 มากที่สุด
6.  ความถูกตองในการแสดงความคิดเห็น 4.18 0.75 มาก
7. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม 4.36 0.67 มาก
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

4. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอใน
แตละหนาจอ

4.54 0.68 มากที่สุด

5. การนําเสนอเน้ือหาเปนระบบและเรียงตามลําดับ
ขั้นตอน

4.27 0.64 มาก

6.  ความเหมาะสมของขอความแจงเตือนเมื่อพบ
ขอผิดพลาด

4.00 0.77 มาก

7. ใชคําศัพทที่ผูใชมีความคุนเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามไดโดยงาย

4.09 0.70 มาก

จากตารางที่ 4.8 หลังจากสมาชิก (บุคลากร) ไดทดลองใชงานระบบและไดทําการ
ประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ซึ่งแสดงถึงการ
ยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มาก

การประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) เปนการ
ประเมินเพื่อพิจารณาวาระบบมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบมาก
นอยเพียงใด ซึ่งไดผลของการประเมินดังตารางที่ 4.9

ตารางท่ี 4.9 ผลของการประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

1. การกํ าหนด รหัสผู ใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ

4.36 0.67 มาก

2. การตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชเพื่อเขาถึงขอมูล 4.36 0.67 มาก
3.  การควบคุมการใชงานของผูใชอยางถูกตอง 4.63 0.50 มากที่สุด
4.  ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบ
4.63 0.50 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.9 หลังจากสมาชิก (บุคลากร) ไดทดลองใชงานระบบและไดทําการ
ประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ซึ่ง
แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบอยูในระดับ มากที่สุด

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ในสวนของสมาชิก (บุคลากร) ในดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใชระบบ
(Functional Requirement Test) ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)
ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) และดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน
ระบบ (Security Test) พบวาสมาชิก (บุคลากร) มีระดับความพึงพอใจตอระบบในดานตางๆเฉลี่ย
4.38 ซึ่งแสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพการใชงานของระบบในสวนของผูใชงาน (ลูกคา) อยูใน
ระดับ มาก
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย
ระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง มีวัตถุประสงคเพื่อ

ชวยแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคนหาขอมูลรถยนต ขอมูลอัตรา
ดอกเบี้ย และขอมูลไฟแนนซ ใหถูกตองและตรงตามความตองการของลูกคา การพัฒนาระบบผูวิจัย
ไดศึกษาคนควาเพื่อสรางระบบน้ีโดยเร่ิมจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและความตองของ
ระบบงาน โดยขั้นตอนการพัฒนาผูวิจัยไดเขียนโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพี (PHP) ใชโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) และใชโปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
เปนเคร่ืองมือชวยในการจัดการฐานขอมูล มีโปรแกรมอาปาเช (Apache) เปนโปรแกรมจําลอง
เคร่ืองเปนเว็บเซิรฟเวอร โดยระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
แบงการทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนของผูดูและระบบ และสวนของผูใชงาน (ลูกคา)

สวนของผูดูแลระบบ เมื่อผูดูแลระบบทําการล็อกอินเขาใชระบบ ผูดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบขอมูลรถยนต ขอมูลดอกเบี้ย ขอมูลไฟแนนซ ขอมูลรถยนตที่ลูกคานํามาขาย และขอมูล
สมาชิก อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย รถยนต และขอความแจงเตือนจากลูกคา

สวนของผูใชงาน (ลูกคา) ผูใชงานทั่วไปสามารถดูรายละเอียดรถยนตที่ขายอยูในราน
ได แตหากตองการใชงานอ่ืนๆของระบบเพิ่มเติม ผูใชงานจะตองสมัครสมาชิก และทําการล็อกอิน
เขาใชงานระบบกอน โดยผูใชงานสามารถคํานวณและเปรียบเทียบไฟแนนซ ลงประกาศขาย
รถยนต และแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรดได

5.2 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง

สําหรับเปนสวนหน่ึงในการพิจารณาแกไขปรับปรุงระบบและการพัฒนาระบบในอนาคต
มีดังตอไปน้ี

1. การใชงานระบบชวยตัดสินใจในการเลือกไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
สามารถประยุกตใชขอมูลที่ไดจัดเก็บจากระบบใหเปนประโยชน โดยนําขอมูลไปวิเคราะหความ
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ตองการในการซื้อ-ขายรถยนตตอไป ซึ่งขอมูลที่ไดเปนประโยชนตอทางรานในการจัดหารถยนต
และนําเสนอขายตอลูกคา

2. ในการพัฒนาระบบในอนาคต ควรเพิ่มระบบการบริหารงานด านอ่ืนๆ ให
ครอบคลุมการบริหารงานทั้งหมดของรถยนตมือสอง เชน การซื้อ-ขายรถยนต การติดตอกับลูกคา
การติดตอกับนายหนาขายรถยนต (คนนํารถยนตมาขาย) เปนตน

3. เพิ่มเติมสวนการแนะนํารถยนตใหกับลูกคา โดยการเก็บสถิติ และประวัติการเขาชม
รถยนตของลูกคาทานอ่ืนๆ และแนะนํารถยนตคันอ่ืนๆ ที่ลูกคาทานอ่ืนมักจะเขามาชมรวมกับคัน
ปจจุบันที่ลูกคาสนใจDPU
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แบบประเมินระบบชวยตัดสินใจในการเลือกใชไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง
Material Control and Audit System

(Case Study of Income Audit Department, Inter City Motorway Division)

คําชี้แจง
1. แบบประเมินสารนิพนธชุดน้ี เปนแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ใชงานระบบชวยตัดสินใจในการเลือกใชไฟแนนซ และคนหารถยนตมือสอง ที่ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
ใชอํานวยความสะดวกในการจัดการขอมูลรถยนต ขอมูลไฟแนนซของแตละไฟแนนซ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ใชใน
การปฏิบัติงานจริง

2. แบบประเมินชุดน้ีไดแบงออกเปน 3 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน
สวนที่ 2  แบบประเมินในสวนของผูดูแลระบบ
สวนที่ 3  แบบประเมินในสวนของผูใชงาน (ลูกคา)

แบบประเมินสารนิพนธชุดน้ีไดแบงผูประเมินออกเปนสองกลุมคือกลุมของผูดูแล
ระบบและกลุมของผูใชงาน (ลูกคา) โดยผูประเมินจะตองเลือกประเมินตามสถานะในการใชงาน
ระบบของตนใหถูกตอง

3. การแสดงความคิดเห็นของผูประเมินเกี่ ยวกับประสิทธิภาพของระบบซึ่ ง
ประกอบดวยสวนของคําถามที่อยูดานซายมือ และสวนประมาณคาที่อยูดานขวามือจํานวน 5 ระดับ
โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองทางดานขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดคา
ความหมายดังน้ี

5 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพมาก
3 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพปานกลาง
2 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอย
1 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพนอยที่สุด
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สวนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูประเมิน
1.  เพศ

 ชาย
 หญิง

2.  อายุ
 16 – 25 ป  26 – 35 ป
 36 – 45 ป  46 – 55 ป  มากกวา 55 ป

3.  สถานะในการใชงานระบบ
 ผูดูแลระบบ  ผูใชงาน (ลูกคา)
- หากทานเปนผูดูแลระบบใหทําแบบประเมินตอในสวนที่ 2 เทาน้ัน
- หากทานเปนผูใชงาน (ลูกคา) ใหขามไปทําแบบประเมินในสวนที่ 3 เทาน้ัน
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สวนท่ี 2 แบบประเมินในสวนของผูดูแลระบบ
แบบประเมินในสวนของผูดูแลระบบ ผูที่มีสถานะในการใชงานระบบเปนผูดูแลระบบจะ

ทําการประเมินในสวนน้ีซึ่งแบบประเมินจะแบงออกเปน 4  ดาน คือ
1. ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test)
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ (Functional Test)
3. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

ตารางท่ี ก.1 การประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความสามารถในการจัดการขอมูลรถยนต
2. ความสามารถในการจัดการขอมูลไฟแนนซ
3. ความสามารถในการจัดการขอมูลผูใชระบบ
4. ความสามารถในการจัดการขอมูลรถยนตที่ลูกคา
นํามาขาย
5. ความสามารถในการตอบคําถามและติดตอกับ
ลูกคา (Webboard)
6. ความสามารถในการแสดงรายงานตางๆ
7. ความสามารถในการจัดการขอความแจงเตือน
8. ความสามารถของระบบในภาพรวม
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ตารางท่ี ก.2 การประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ (Functional Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความถูกตองในการจัดการขอมูลรถยนต
3. ความถูกตองในการจัดการขอมูลไฟแนนซ
4. ความถูกตองในการจัดการขอมูลผูใชระบบ
5. ความถูกตองของขอมูลในการแสดงรายงานตางๆ
6.  ความถูกตองของขอมูลในการจัดการขอความ
แจงเตือน
7. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม

ตารางท่ี ก.3 การประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความงายในการใชงานระบบ
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรและ
ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพ
ในการสื่อความหมาย
4. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอใน
แตละหนาจอ
5. การนําเสนอเน้ือหาเปนระบบและเรียงตามลําดับ
ขั้นตอน
6. ความเหมาะสมของขอความแจงเตือนเมื่อพบ
ขอผิดพลาด
7. ใชคําศัพทที่ผูใชมีความคุนเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามไดโดยงาย
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ตารางท่ี ก.4 การประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ
2.  การตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชเพื่อเขาถึงขอมูลใน
ระดับตางๆ
3.  การควบคุมการใชงานตามสิทธิ์ของผูใชอยาง
ถูกตอง
4. การเปลี่ยนรหัสผานโดยผูใชระบบ
5. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................

สวนท่ี 3 แบบประเมินในสวนของผูใชงาน (ลูกคา)
แบบประเมินในสวนของผูใชงาน (ลูกคา) จะทําการประเมินในสวนน้ีซึ่งแบบประเมินจะ

แบงออกเปน 4 ดาน คือ
1. ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test)
2. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของระบบ (Functional Test)
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3. ดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)
4. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

ตารางท่ี ก.5 การประเมินดานความสามารถในการทํางานตามความตองการผูใชระบบ (Functional
Requirement Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความสามารถในการคนหาขอมูลรถยนต
2. ความสามารถในการจัดการขอมูลสวนตัว
รหัสผาน เพื่อสมัครสมาชิก
3. ความสามารถในการคํานวณไฟแนนซ
4. ความสามารถในการขายรถยนตใหกับทางเตนท
รถ
5. ความสามารถในการสอบถามขอมูลตางๆ
(Webboard)
6.  ความสามารถของระบบในภาพรวม

ตารางท่ี ก.6 การประเมินดานการทํางานไดตามฟงกชั่นงานของระบบ (Functional Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความถูกตองในการแสดงขอมูลรถยนต
2. ความถูกตองในการแสดงขอมูลไฟแนนซ
3. ความถูกตองในการคํานวณไฟแนนซ
4. ความถูกตองในการคนหารถยนต
5. ความถูกตองในการนํารถยนตมาขาย
6. ความถูกตองในการสอบถามขอมูล(Webboard)
7. ความถูกตองในการทํางานของระบบในภาพรวม
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ตารางท่ี ก.7 การประเมินดานความงายตอการใชงานระบบ (Usability Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ความงายในการใชงานระบบ
2. ความเหมาะสมในการเลือกใชชนิดตัวอักษรและ
ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
3. ความเหมาะสมในการใชสัญลักษณหรือรูปภาพ
ในการสื่อความหมาย
4. ความเหมาะสมของปริมาณขอมูลที่นําเสนอใน
แตละหนาจอ
5. การนําเสนอเน้ือหาเปนระบบและเรียงตามลําดับ
ขั้นตอน
6. ความเหมาะสมของขอความแจงเตือนเมื่อพบ
ขอผิดพลาด
7. ใชคําศัพทที่ผูใชมีความคุนเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามไดโดยงาย

ตารางท่ี ก.8 การประเมินดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security Test)

รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูเขาใชระบบ
2.  การตรวจสอบสิทธิ์ของผูใชเพื่อเขาถึงขอมูลใน
ระดับตางๆ
3.  การควบคุมการใชงานตามสิทธิ์ของผูใชอยาง
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ถูกตอง
4. ความเหมาะสมของการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลที่บันทึกเขาสูระบบ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
....................................................................................... ......

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาในการประเมินการทํางานของระบบในคร้ังน้ี
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล กนกกาญจน อินทนะ
ประวัติการศึกษา International of Computer Technology

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2551

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน Online Marketing
บริษัท ปุริ อัลเคมี่ จํากัด
ต้ังอยูที่ อาคารสมูท ไลฟ หองเลขที่ 1701 ชั้นที่ 17
เลขที่ 44 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500 ประเทศไทย

ประสบการณทํางาน
ป 2551 - 2554 IR Website Officer

บริษัท ออนไลน แอกเซส จํากัด
ป 2554 - ปจจุบัน Online Marketing

บริษัท ปุริ อัลเคมี่ จํากัด
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