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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องโครงงานน้ี เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการฟิตเนส ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลต่างๆ และช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การพฒันาระบบบริหารจดัการฟิสเนสโดยใช ้Microsoft 
Visual Studio 2010ในการพฒันาและออกแบบโปรแกรม และ Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการ
จดัเก็บฐานขอ้มูลระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เช่น ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลลูกคา้ การสมคัรสมาชิก 
การเขา้ใช้บริการการสั่งซ้ือ และการรับอุปกรณ์ เป็นตน้ รวมถึงการออกรายงานต่างๆ ประกอบดว้ย 
รายงานการเขา้ใช้บริการของสมาชิก รายงานการสั่งซ้ือ รายงานการขาย รายงานการเบิก และรับ
อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น  
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Abstract 

This project was developed for the purpose fitness management system which has more 

efficiency in data prevent lost data and helps operations to be more convenient. The author developed 

the system by using Microsoft Visual Studio 2010 and used C# and Microsoft SQL Server 2008 R2 

to manage the database which can store data such as employee information customer information and 

register access in the system ordering equipment receiving equipment. Also The system reports also 

contains access in the  order reports and receiving equipment reports. The facilitation of fitness service 

business will be more efficient. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาจากค าว่า “เทคโนโลยี” รวมกับค าว่า 

“สารสนเทศ” “เทคโนโลย”ี หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาขึ้น เพื่อช่วยในการท างานหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ 

เข่น  อุปกรณ์    เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรวัสดุ หรือ  แม้กระทั่ง ส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น ระบบหรือ

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษยง์่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  “สารสนเทศ” หมายถึง 

ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ข่าวสาร ความรู้ ท่ีได้มีการบนัทึก ประมวลหรือด าเนินการด้วยวิธีใดๆไว ้และ

สามารถน าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ทั้งส่วนบุคคลและสังคม  ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีมาใชส้ร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมี

ประโยชน์ และใช้งานไดก้วา้งขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดา้น

ต่าง ๆ ท่ีจะรวบรวม จดัเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือส่ือสารระหว่างกนั เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้อง

โดยตรงกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัการ สารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

รอบขา้ง ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับซอฟต์แวร์ เก่ียวขอ้งกับตวัขอ้มูลเก่ียวขอ้งกับ

บุคลากรเก่ียวขอ้งกบักรรมวิธีการด าเนินงานเพื่อใหข้อ้มูลเกิดประโยชน์สูงสุด  

 อนัเน่ืองมาจากกระแสเร่ืองสุขภาพท่ีคนไทยหันมาให้ความสนใจนั้นท าให้ธุรกิจยมิและบริการ

เก่ียวกบัสุขภาพมีอตัราการเติบโตสูงขึ้นและมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง ซ่ึงสังเกตไดจ้ากสินคา้และ

บริการท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีมีเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลายอย่างกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่ียวกบั

อาหารเพื่อสุขภาพ  หรือธุรกิจท่ีให้บริการเก่ียวกับสุขภาพเช่น สปอร์ตคลบั ฟิตเนส  สปา เป็นต้น 

ปัจจุบนัไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธไดเ้ลยวา่เทคโนโลยีไม่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์

เพราะทุกคนลว้นใชเ้ทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตในทุกๆดา้น ดงันั้นเทคโนโลยีจึงเป็น

ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเมืองท่ีชีวิตประจ าวนัมีแต่ความเร่งรีบตอ้ง

แข่งขนักับเวลา การน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่

นอกจากจะช่วยท าใหมี้ความสะดวกในการท างานแลว้ยงัช่วยลดระยะเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ให้

สั้นลง ทั้งช่วยในการบริหารจดัการระบบการด าเนินงานของธุรกิจต่างๆดงันั้นเทคโนโลยจึีงมีความจ า
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เป็นมาก มนุษยมี์เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนั ท่ีมีทั้งความ

สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในดา้นการท างาน สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารการจดัเก็บ

ขอ้มูลต่างๆได ้ท าให้การท างานมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ทั้งยงัลดขั้นตอนการท างานของระบบเดิม

ในอดีตได ้ในระบบการบริงานแบบเดิมนั้น จะมีความยุง่ยากในการจดัเก็บเอกสาร ท าใหง้านต่างๆ ไม่

ว่าจะเป็นขอ้มูลพนักงาน หรือ ขอ้มูลลูกคา้ จ าเป็นตอ้งใช้ตวับุคคลท า โดยไม่มีเทคโนโลยีใดเขา้มา

เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้ราใชท้รัพยากรกระดาษไปอยา่งฟุ่ มเฟือย  

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการเก็บขอ้มูลการท างานของระบบบริหารจดัการฟิตเนตโดยฟิต

เนตส่วนใหญ่มีสินคา้และอุปกรณ์ออกก าลงักายภายในร้านเป็นจ านวนมาก และยงัใชร้ะบบการบริหาร

จดัการของร้านฟิตเนส ท่ีเป็นการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆเป็นแบบสมุดบนัทึกและแฟ้มเก็บเอกสารขอ้มูล

การซ้ือขายของสินคา้ภายในร้านซ่ึงทางร้านฟิตเนสส่วนมากไดใ้ชวิ้ธีด าเนินการคิดค านวณราคาสินคา้

ต่างๆ โดยใชบุ้คลากรในการคิดค านวณราคาสินคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้หลายรายการจะท าให้เกิด

ขอ้ผิดพลาดไดสู้งและไม่สามารถติดตามหรือแกไ้ขได ้เน่ืองจากไม่มีการเก็บบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ท่ีมา

ซ้ือสินคา้ อีกปัญหาท่ีพบก็คือการท่ีร้านฟิตเนสขายสินคา้ท่ีหมดอายุให้กบัลูกคา้ เพราะว่าทางร้านฟิต

เนสไม่ไดมี้การจดัท าระบบคลงัสินคา้ ท าให้ไม่ทราบว่าการจดัการสินคา้ท่ีมีอยู่ในร้านในล าดบัของ

การเขา้มาของสินคา้ท่ีไม่ทราบวนัหมดอายุท่ีแน่นอนและปริมาณของสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 

จึงท าให้เกิดปัญหาเม่ือมีลูกคา้ท่ีจะซ้ือสินคา้แลว้ปริมาณสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

และยงัมีขอ้บกพร่องอ่ืน ๆ อีกมากมายในการบริหารจดัการธุรกิจฟิตเนสทั้งการประมวลผลและเก็บ

ขอ้มูลทุกอย่างของธุรกิจ ถึงแมจ้ะมีการใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาจดัการการเก็บขอ้มูล แต่ก็ยงัไม่เป็น

ระบบและยงัขาดประสิทธิภาพ ท าใหเ้กิดล่าชา้ในการท างานและการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ก็ท าไดย้าก  

 ดังนั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและตอ้งการท่ีจะพฒันา

ระบบบริหารจดัการฟิตเนสเพื่อช่วยลดปัญหา และขอ้บกพร่องท่ีเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นภายในร้าน

ฟิตเนส โดยระบบดงักล่าวสามารถเป็น ระบบสั่งซ้ือสินคา้ ระบบการรับสินคา้ ระบบการขายสินคา้ 

ระบบการส่งซ่อมอุปกรณ์ ระบบคอร์สเทรนเนอร์ ระบบใชบ้ริการเทรนเนอร์เพื่อท าให้ธุรกิจนั้นมีการ

ท างานท่ีเป็นระบบและมีความน่าเช่ือถือมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน และขอ้มูลก็มี

ความถูกตอ้งและแม่นย  าอีกดว้ย  
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วตัถุประสงค ์

 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการฟิตเนส 

กลุ่มเป้าหมาย 

 พนกังานและเจา้ของกิจการ 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของระบบบริหารจดัการฟิตเนส มีคุณสมบติัดงัน้ี 

 1.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน สามารถเพิ่ม แกไ้ข และคน้หาขอ้มูลได ้

 1.1.1 ขอ้มูลพนกังาน 

 1.1.2 ขอ้มูลสมาชิก 

 1.1.3 ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

 1.1.4 ขอ้มูลต าแหน่งพนกังาน 

 1.1.5 ขอ้มูลอุปกรณ์/สินคา้ 

 1.2 สั่งซ้ืออุปกรณ์สินคา้ 

 1.2.1 ตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์หรือสินคา้คงเหลือ 

 1.2.2 เลือกตวัแทนจ าหน่าย 

 1.2.3. ท ารายการสั่งซ้ือ 

 1.2.4 บนัทึกรายการสั่งซ้ือ 

 1.2.5 พิมพใ์บสั่งซ้ือ 

 1.3 การรับอุปกรณ์หรือสินคา้ 

 1.3.1 ตรวจสอบใบสั่งซ้ืออุปกรณ์หรือสินคา้ 

 1.3.2 รับรายการสั่งซ้ือ 

 1.3.3 เพิ่มจ านวนอุปกรณ์หรือสินคา้ 

 1.3.4 ตรวจสอบการรับสินคา้เตม็จ านวน 

 1.3.5 ช าระเงินตวัแทนจ าหน่าย 

 1.3.6 บนัทึกสถานะรับสินคา้  
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 1.4 การส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.4.1 ตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์ช ารุด 

 1.4.2 เลือกบริษทัส่งซ่อม 

 1.4.3 ท ารายการส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.4.4 บนัทึกการส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.4.5 ปรับสถานะอุปกรณ์ส่งซ่อม 

 1.4.6 พิมพใ์บส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.5 การรับคืนอุปกรณ์ 

 1.5.1 ตรวจสอบใบส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.5.2 รับคืนอุปกรณ์ 

 1.5.3 ช าระเงินค่าซ่อม 

 1.5.4 บนัทึกรายการรับคืนอุปกรณ์ 

 1.5.5 ปรับสถานะอุปกรณ์พร้อมใช ้

 1.6 การสมคัรและต่ออายสุมาชิก 

 1.6.1 ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิก 

 1.6.2 รับขอ้มูลสมาชิก 

 1.6.3 รับเงินค่าสมคัร/ต่ออายสุมาชิก 

 1.6.4 บนัทึกวนัหมดอายสุมาชิก 

 1.6.5 พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

         1.7 การใชบ้ริการ 

 1.7.1 ตรวจสอบขอ้มูลสมาชิก 

 1.7.2 บนัทึกเวลาเขา้ 

 1.7.3 บนัทึกเวลาออก 

 1.8 การออกรายงานของระบบ 

 1.8.1 รายงานอุปกรณ์/สินคา้คงเหลือ 

 1.8.2 รายการสรุปการสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ 
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 1.8.3 รายงานสรุปการขายสินคา้ 

 1.8.4 รายงานการส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 1.8.5 รายงานสรุปจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

2. คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

 2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 2.1.1 CPU Intel Core i5-3470 3.20 GHz. 

 2.1.2. Hard Disk 1 TB. 

 2.1.3 RAM 4.00 GB. 

 2.1.4 DVD-RW Drive 

 2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 2.2.1 CPU Intel Core i3-2100 3.10 GHz. หรือสูงกวา่ 

 2.2.2 Hard Diskมีพื้นท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 100.00 GB. 

 2.2.3 RAM 2 GB. หรือสูงกวา่ 

 2.2.4 CD-ROM Drive 

 2.2.5 เคร่ือง Printer 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

 3.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 3.1.1 Microsoft Windows 10 Professional Service Pack 2 

 3.1.2 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 3.1.3 Microsoft Visual Studio 2010 

 3.1.4 Microsoft Visual Visio 2010 

 3.1.5 Microsoft Visual Word 2010 

 3.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 3.2.1 Microsoft Windows 7 หรือสูงกวา่ 

 3.2.2 Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือสูงกวา่ 

 3.2.3 Microsoft.NET Framework 4.0 
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 3.2.4 SAP Crystal Reports for Visual Studio 2010 

 3.2.5 โปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิตเนส 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ในการจดัท าระบบบริหารจดัการโรงฟิตเนส คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาขอ้มูลของแนวคิด 

และหลกัการของ วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซ่ึงเป็น

กระบวนการทางความคิดใน การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ

ตอ้งการของผู ้ใชง้านโดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ าหลกัของวงจรการพฒันาระบบมาใชร่้วมกนักบัวาง

แผนการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

 1. ส ารวจ และท าความเขา้ใจกบัปัญหาในขั้นแรกจดัทีมลงส ารวจร้านออกก าลงักายฟิตเนส 

แบบสุ่มในเขตไกลบ้า้น เขา้ส ารวจหาปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น

ในดา้นการบริหารจดัการของร้านฟิตเนส ขั้นต่อมาหาสาเหตุท่ีมาของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

และจดัท าสรุปรายการปัญหาท่ีพบเจอในร้านออกก าลงักายฟิตเนส 

 2. รวบรวมและเก็บขอ้มูลจากการสรุปหวัขอ้รายการปัญหาท่ีพบ คณะผูจ้ดัท าจะท าการ

คน้หาขอ้มูลแบบเจาะลึกไปในแต่ละหวัขอ้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อน าขอ้มูลมาใชอ้า้งอิง ซ่ึง

จะใชว้ิธีการสอบถามขอ้มูลโดยตรงกบักบัผูป้ระกอบธุรกิจร้านออกก าลงักายฟิตเนส 

 3. การวิเคราะห์ระบบในการวิเคราะห์ระบบจ าน าขอ้มูลท่ีได ้มาเขียนเป็นแผนภาพท่ีแสดง

ทิศทางการไหลของขอ้มูล Data FlowDiagram และผงังานระบบ System Flowchart เพื่อ

แสดงวิธีการท างาน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการออกแบบ E-R Diagram และ Data Flow 

Diagram เพื่อจดัท าระบฐานขอ้มูลของระบบบริหารจดัการฟิตเนสร้าน 

 4. การออกแบบระบบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน การใชแ้ป้นพิมพห์รือการใช้

เมาส์ในการเลือกส่วนการท างาน และการออกแบบระบบ จะเป็นการออกแบบในส่วน

ของการป้อนขอ้มูล รายละเอียดขั้นตอนการประมวลผล เช่น การค านวณ การจดัเก็บ

ขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล รวมทั้งรูปแบบของผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการ โดยจะค านึงถึงการตอบโจทยข์องปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในร้านฟิตเนสเป็นหลกั 

 5. พฒันา และจดัท าเอกสารจดัท าคู่มือการใชง้านทั้งหมดของระบบบริหารจดัการฟิตเนส 
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 6. ทดสอบทดสอบการท างานของระบบบริหารจดัการฟิตเนสเพื่อท าการหาขอ้ผิดพลาด 

และบ ารุงรักษาระบบร้านฟิตเนส เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 

 7. ติดตามผลจากการใชง้านจริงระบบบริหารจดัการฟิตเนส และประเมินผลการใชง้านจริง

ของระบบ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 1. สามารถท างานไดส้ะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. ช่วยลดค่าจ่ายของร้านออกก าลงักายฟิตเนส 

 3. ช่วยแสดงรายการซ้ือสินคา้ออกก าลงักาย และรายการขายอาหารเสริมออกก าลงักาย



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบบริการจดัการฟิตเนส 

 โครงสร้างการท างานของระบบบริหารจดัการโรงยมิ เป็นระบบจดัการขายอาหารเสริมเก่ียวกบั

การออกก าลงักาย ส่งซ่อมอุปกรณ์ออกก าลงักายและการซ้ือขายคอร์สออกก าลงักายจากเทรนเนอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและโปรแกรม Microsoft 

SQL Server 2008 R2 เป็นฐานขอ้มูล ระบบบริหารจดัการโรงยิมเป็นระบบท่ีมีการท างานในส่วนท่ี

เป็นการจดัการขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ส่วนท่ีสองเป็นการสั่งซ้ืออาหารเสริมเก่ียวกบัการออกก าลงักายท่ี

สั่งซ้ือจากพนกังานตวัแทนจ าหน่าย มีการบนัทึกรายการสั่งซ้ือและพิมพใ์บสั่งซ้ือส่วนการรับสินคา้ท่ี

สั่งซ้ือ จะท าการตรวจสอบสินคา้ท่ีสั่งซ้ือและจ านวนสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ ท าการบนัทึกรับสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
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ส่วนท่ีสามเป็นการขายสินคา้มีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือในคลงั ท ารายการสินคา้ บนัทึกรายการ

สินคา้ และพิมพใ์บเสร็จเพื่อออกใหลู้กคา้ ส่วนท่ีส่ีส่งซ่อมอุปกรณ์ออกก าลงักายมีการ  

ตรวจสอบแจง้สถานะของอุปกรณ์ออกก าลงักายเพื่อส่งอุปกรณ์ซ่อมและบนัทึกรายการส่งซ่อมและ

ส่วนท่ีห้าการรับคืออุปกรณ์ออกก าลงักายตรวจสอบแจง้สถานะรับคืนของอุปกรณ์ออก าลงักายและ

ปรับปรุงการแสดงสถานะของอุปกรณ์ออกก าลงักายและบนัทึกรายการรับคืนอุปกรณ์ ส่วนท่ีหก

รายงานสรุประบบรายการออกรายงานได้ประกอบด้วย รายงานสรุปการสั่งซ้ือ รายงานรับสินค้า 

รายงานสินคา้คงเหลือในคลงั รายงานส่งซ่อมอุปกรณ์ออกก าลงักาย รายงายการรับคืนอุปกรณ์ออก

ก าลงักาย 

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คลงัสินคา้ (Warehouse) เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากต่อธุรกิจขององคก์ร และส าคญั
ส าหรับห่วงโซ่ของธุรกิจซ่ึงเป็นส่วนท่ีสนบัสนุนใหก้ารกระจายสินคา้เพื่อการจ าหน่ายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น การบริหารจดัการคลงัสินคา้ท่ีดีจะช่วยใหป้ระหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเช่น มี
การจดัเก็บท่ีถูกตอ้ง สะดวก มีความรวดเร็วในการรับจ่ายสินคา้ การเก็บสินคา้ใหถู้กตอ้งพอเหมาะกบั
การขาย การเคล่ือนยา้ยสินคา้ และการจ่ายสินคา้ใหถู้กตามหลกัของ FIFO (First in first out) เป็นตน้ ซ่ึง
ถา้มีการบริหารจดัการไม่ดีจะส่งผลใหก้ระทบกบัการด าเนินงานของธุรกิจได้ 

 คลงัสินคา้เป็นสถานท่ีจดัเก็บสินคา้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการจดัการ Logistics เป็นจุดพกั 
จดัเก็บ กระจายการจดัส่งสินคา้ หรือวตัถุดิบ ทั้งในส่วนของการบริหารการจดัการพื้นท่ี การบริหาร
สินคา้คงคลงั การบริหารการจดัเก็บ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดมีความจ าเป็นในธุรกิจซ่ึงการจดัการท่ีดี จะ
ส่งผลใหต้น้ทุนต ่าลง และมีก าไรมากขึ้น การบริหารงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ ก็เพื่อใหเ้กิดการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ และใหคุ้ม้ค่าแก่การลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บรักษา การป้องกนั
การสูญเสียจากการด าเนินงาน (ทวีศกัด์ิ เทพพิทกัษ ์, 2552) 

 การบริหารคลงัสินคา้เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการท่ีเป็นระบบใหคุ้ม้กบัการลงทุน การควบคุม
คุณภาพของการเก็บรักษา การป้องกนัการสูญเสีย จากการด าเนินงานเพื่อใหต้น้ทุนการด าเนินงาน
ต ่าสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นท่ี กิจกรรมภายในคลงัสินคา้แบ่งออกไดด้งัน้ี 
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 1. การรับสินคา้ (Goods receive) จะมีการตรวจสอบการรับสินคา้ท่ีสั่งไปนั้นถูกต้องตาม

ปริมาณ และคุณภาพท่ีตอ้งการ การตรวจรับสินคา้โดยจะรับตามรายการในใบสั่งซ้ือ     ผู ้

ซ้ือก็จะก าหนดเง่ือนไขในใบสั่งซ้ือให้ผูข้ายตอ้งระบุเลขท่ีใบสั่งซ้ือของผูซ้ื้อไวใ้นใบส่ง

ของ (Delivery note) 

 2. การจดัเก็บสินคา้ (Put-away) หลงัจากกระบวนการตรวจรับเสร็จแลว้ ก็ตอ้งน าสินคา้ท่ี

รับเขา้มาไปเก็บยงัสถานท่ีท่ีถูกต าแหน่ง ระบบจะระบุต าแหน่งท่ีจดัเก็บ มาไวใ้นใบรับ

สินคา้ สินคา้มีการควบคุมการรับเขา้ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรอบการน าเขา้ไม่วา่

จะเป็นแบบเขา้ก่อนออกก่อน (First in first out : FIFO) หรือแบบเขา้หลงัออกก่อน (Last 

in first out : LIFO) สินคา้พวกน้ีไดแ้ก่ วตัถุดิบในการผลิต สินคา้ท่ีมีอายจุ ากดั และสินคา้ 

ประเภทสารเคมี 

 3. การดูแลรักษาสินคา้ (Holding goods) หลงัจากท่ีไดจ้ดัเก็บสินคา้ในพื้นท่ีเก็บรักษาของ

คลงัสินคา้จะตอ้งเอามาตรการต่าง ๆ ของการดูแลรักษามาใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้ท่ี

เก็บรักษาอยูใ่นคลงัสินคา้เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือเส่ือมคุณภาพ 

 4. การน าออกจากท่ีเก็บ (Picking) ก่อนจะหยิบสินคา้ออกจากท่ีจดัเก็บ จะตอ้งมีใบหยิบ

สินคา้ (Picking list) ท่ีมีรายการตามท่ีลูกคา้แต่ละรายสั่งออกมาก่อนในการจ่ายจะเป็น 

FIFO 

 5. การหีบห่อ (Packing) มีกระบวนการบรรจุหีบห่อ เพื่อป้องกนัสินคา้เสียหายในระหว่าง  

การขนส่งจนกวา่จะถึงมือลูกคา้ 

 6. การจดัส่งสินคา้ (Dispatch goods) มีการจดัส่งหรือการจ่ายสินคา้ให้แก่ผูรั้บ ในสภาพ

พร้อมส าหรับการน าไปใชใ้นการจดัส่ง  
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ัดท าได้ท าการค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการฟิตเนสเน่ืองจากมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการในดา้นการบริหารจดัการและรูปภาพท่ีสามารถใชข้อ้มูลจากเว็บไซต์
ต่างๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินโครงงาน โดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2 https://www.wheyzone.com 

 เป็นเวบ็ไซตร้์านขายเวยโ์ปรตีน ซ่ึงมีการขายเวยโ์ปรตีนหลากหลายประเภท มีรายละเอียดต่างๆ 

ขอ้มูลของเวยโ์ปรตีนแต่ละชนิดบอกรายละเอียดต่าง ๆ ชดัเจน และยงัมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินคา้

ท าให้ง่ายต่อการคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งเลือกซ้ือ พร้อมมีราคาก ากบั สามารถสั่งซ้ือเวยโ์ปรตีนออนไลน์ได ้

โดยทางร้านจะจดัส่งใหต้ามท่ีอยู่ของลูกคา้ 
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ภาพท่ี 2.3 https://www.fitnessfirst.co.th 

 เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัให้บริการออกก าลงักาย โดยจะมีแสดงรายละเอียดของการออกก าลงักาย 

วิธีการออกก าลงักาย สามารถตรวจสอบราคาคลาสราคาขายและครูฝึกส่วนตวัได้ด้วยตวัเองแบบ

ระบบออนไลน์ 
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ภาพท่ี 2.4  https://www.shopee.co.th 

 เป็นเวบ็ไซตข์ายเส้ือผา้แฟชัน่สตรี มีการสั่งซ้ือเส้ือผา้ในราคาท่ีถูก เวลาท่ีจะสั่งซ้ือเส้ือผา้จะตอ้ง

สมคัรสมาชิกก่อนเพื่อท าการล็อกอินเขา้ไปใชง้านเว็บไซต์ มีการแยกประเภทเส้ือผา้ไวเ้ป็นสัดส่วน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การสั่งซ้ือ 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.lazada.co.th 

 เป็นเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลน์ โดยเวบ็ไซตมี์การจดัแยกประเภทหมวดหมู่สินคา้ 

มีระบบสมัครสมาชิกส าหรับลูกค้า ระบบการค้นหาสินค้า การเลือกชมเลือกซ้ือสินค้าและลูกคา้

สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้
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ภาพท่ี 2.6 https://www.rangsitfitness.com 

 เป็นเวบ็ไซต์ศูนยร์วมอุปกรณ์ออกก าลงักาย จ าหน่ายตามใบสั่งลูกคา้ ขายอุปกรณ์ อาหารเสริม 

จกัรยานนัง่ป่ัน ลู่ว่ิง อ่ืนๆ ขายปลีกและขายส่งราคาถูกสามารถสั่งซ้ืออุปกรณ์ออกก าลงักายออนไลน์

ได ้โดยทางร้านจะจดัส่งใหต้ามท่ีอยูข่องลูกคา้ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงงานของระบบบริหารจดัการฟิตเนส ได้ท าการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็น

ประโยชน์ในการด าเนินโครงงาน และการพฒันาโครงงาน เพื่อจะน ามาประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ในการ

ด าเนินการโครงงาน 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบบริหารงานหอพกั 

 พงศธร จนัทร์ชิดฟ้า พงศส์ฤษฎ ์วุฒิยา และวิทวสั วิบูลยเ์ขียว (2556) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ได้จดัท าโครงงานระบบบริหารงานหอพกั โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 

2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถเก็บขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนกังาน และการออกใบ

แจ้งหน้ีเพื่อช าระเงิน และออกใบสัญญาส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเขา้มาพกัท่ีหอพกัได้อย่างแม่นย  า และ

รวดเร็ว รวมไปถึงการค านวณค่าใชจ่้ายก็สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2.8 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 พรธาดา ศิริวงษ์ ณรงศ์กร จันทรกิตติ (2557) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าโครงงานระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยใช้

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 

2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ของสินคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือ

ขอ้มูลการขายเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
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ภาพท่ี 2.9 โปรแกรมระบบบริหารจดัการหอพกัออมสิน 

 วรรณฤดี ชูสุวรรณ (2556) สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยโปรแกรมระบบบริหารจดัการหอพกั สามารถ จองหอ้งพกั คน้หาหอ้ง
ว่าง รับช าระเงินค่าห้องและค่าน ้ า-ค่าไฟ เจา้ของหอพกัสามารถออกรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประวติั
การช าระเงิน เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL 
Server 2008 R2 ในการพฒันา 
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ภาพท่ี 2.10 โปรแกรมระบบริหารร้านขายหนงัสือ 

 ธิดาพร มงคลสวสัด์ิชยั สุนิศา อ่วมกุล และอคัรเทพ สองนาม (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยโปรแกรมระบบบริหารงานร้านขายหนังสือ 
จะมีการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลหนังสือ ขอ้มูลการขาย ขอ้มูล
การสั่งซ้ือหนงัสือ ซ่ึงการสั่งซ้ือหนงัสือ ระบุวนัท่ีสั่ง สถานะ และมีการระบุส านกัพิมพท่ี์ท าการสั่งซ้ือ 
ซ่ึงโปรแกรมพฒันาโดยใช ้Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 
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ภาพท่ี 2.11 โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจอพาร์ทเมน้ท์ 

 วชัรชัย พงษ์ชัยไกรกิติ และสุรวีร์ วิทยาธรชัย (2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยไดพ้ฒันาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ธุรกิจอพาร์ทเมน้ท ์เพื่อให้พนักงานหรือผูใ้ช้ มีความสะดวกในการใชง้านมากขึ้น มีการจองห้องพกั 
การท าสัญญาการเช่า การออกใบแจง้หน้ี การส่งซ่อมอุปกรณ์ การออกรายงานเพื่อการตดัสินใจของ
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงโปรแกรมพฒันาโดยใช ้Microsoft Visual Studio 2010 และ Microsoft SQL Server 
2008 R2 
 



บทท่ี 3 
การออกแบบ และพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจและเก็บขอ้มูลการปฏิบติังานระบบบริหารจดัการฟิตเนส 

โดยระบบบริหารจดัการฟิตเนสมีสินคา้และอุปกรณ์ในฟิตเนสและยงัใช้ระบบการบริหารจัดการ      

ฟิตเนสท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลต่างๆ เป็นสมุดบนัทึก และแฟ้มเอกสารขอ้มูลการซ้ือขาย การขายของ การ

ส่งซ่อมอุปกรณ์และรับคืนอุปกรณ์ การสมคัรและต่อสมาชิก ซ่ึงในฟิตเนสส่วนมากไดใ้ชว้ิธีด าเนินการ

คิดค านวณราคาสินคา้ต่างๆ โดยใชบุ้คลากรในการคิดค านวณราคาสินคา้และการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 

จึงพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่างๆดงัน้ี 

 1. การเก็บขอ้มูลต่างๆ ภายในฟิตเนสลงในสมุดบนัทึก ซ่ึงมีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีในการเก็บ

รักษาสมุดบนัทึกและขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา เม่ือเวลาผ่านไปอาจท าให้สมุดบนัทึกเกิด

การช ารุดได ้

 2. เม่ือมีการสั่งซ้ือสินคา้ต่างๆและการขายสินคา้หลายรายการ มกัท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและ

ไม่สามารถติดตามหรือแกไ้ขรายการสั่งซ้ือสินคา้และขายสินคา้ได้เพราะไม่มีการเก็บ

ขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขอ้มูลการขายและขอ้มูลลูกคา้ 

 3. ในการท ารายการสั่งซ้ือ จะเกิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูลจากสมุดบนัทึก 

 4. การเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลสินค้า ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซ้ือ 

รายละเอียดสินคา้และอ่ืนๆ ท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลร่วมกนั ซ่ึงท าใหเ้กิดความสับสน ยาก

ต่อการจดัเก็บเอกสารต่างๆ ละยากต่อการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจ และเก็บขอ้มูลจากฟิตเนส โดยไดท้ าการสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ี

ท าการขายถึงระบบการจดัการบริหารฟิตเนส ของฟิตเนสท่ี BBG ( Body Building Gym ) 

 1. การคน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นแนวทางในการออกแบบ และ

พฒันาระบบบริหารจดัการฟิตเนส 
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 2. การจดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัการเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล

ความเห็นของลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการฟิตเนส 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ การสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้

บริการฟิตเนส 

การวิเคราะห์ระบบงาน 

 หลงัจากท่ีคณะผูจ้ดัท าระบบบริหารจดัการฟิตเนสไดศึ้กษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฟิตเนส 

ท าใหไ้ดท้ราบถึงระบบงานดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผิดชอบ 

1. การเก็บขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลสินคา้ อุปกรณ์ สมาชิก

โดยการจดบนัทึกลงในสมุดบนัทึก 

สมุดบนัทึก เจา้ของร้าน 

2. การเช็คสต็อก

สินคา้ 

เก็บขอ้มูลโดยการเช็คสต็อกสินคา้เอง

หรือเช็คจากสินคา้ท่ีมีการขายให้

ลูกคา้ และจากการสั่งซ้ือเขา้จาก

ตวัแทนจ าหน่าย 

ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

3. การสั่งซ้ือ

สินคา้ 

สั่งซ้ือสินคา้โดยตรงจากตวัแทน

จ าหน่าย 

ใบสั่งซ้ือสินคา้ เจา้ของร้าน 

4. การรับสินคา้ รับสินคา้จากตวัแทนจ าหน่ายโดยเช็ค

จากจ านวนสินคา้ไดรั้บ 

ใบส่งสินคา้ พนกังาน 

5.การส่งซ่อม

อุปกรณ์ 

ตรวจอุปกรณ์และรายงานอาการ

ช ารุดใหท้ าการบนัทึกขอ้มูลลงสุมด 

เพื่อรอส่งซ่อมอุปกรณ์ 

สมุดบนัทึกการส่ง

ซ่อม 

เจา้ของร้าน 

พนกังาน 
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งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผิดชอบ 

6. การรับคืน

อุปกรณ์ 

ตรวจสอบอุปกรณ์และรายงานอาการ

ช ารุดท่ีมีอยู ่และจดบนัทึกลงสมุดรับ

คืนอุปกรณ์ 

ใบรับคืนอุปกรณ์ 

สมุดบนัทึกการรับ

คืนอุปกรณ์ 

เจา้ของร้าน 

พนกังาน 

7. การสมคัร

สมาชิก/ต่ออายุ

สมาชิก 

ท าการบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้และ

ตรวจสอบอายสุมาชิกท่ีหมดอายหุรือ

ต่ออาย ุและบนัทึกลงสมุดสมาชิก 

สมุดบนัทึก

สมาชิก 

เจา้ของร้าน 

พนกังาน 

8. การใชบ้ริการ ตรวจสอบสมาชิกเพื่อบนัทึกเวลาเขา้-

ออกใชบ้ริการของลูกคา้ 

สมุดบนัทึก

สมาชิก 

เจา้ของร้าน 

พนกังาน 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจาก 

ระบบใหม่ 

1. การเก็บขอ้มูล -  มีความล่าชา้ในการบนัทึกขอ้มูลสินคา้

ในแต่ละคร้ัง 

-  เกิดการสูญหายของขอ้มูล 

-  ความสะดวกรวดเร็วในการ

จดัเก็บขอ้มูล 

-  ขอ้มูลจะไม่เกิดการสูญหาย 

2. การเช็คสต็อก

สินคา้ 

-  มีความล่าชา้ในการตรวจสอบสตอ็ก

สินคา้ 

-  เกิดขอ้ผิดพลาด 

-  ความรวดเร็วในการตรวจสอบ

สตอ็กสินคา้ และความถูกตอ้ง 

3. การสั่งซ้ือสินคา้ -  มีความล่าชา้ในการติดต่อกบับริษทั 

ผูจ้  าหน่าย 

-  ความรวดเร็วในการติดต่อกบั

บริษทัผูจ้  าหน่าย 
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งาน/กิจกรรม ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจาก 

ระบบใหม่ 

-  ไม่มีการบนัทึกสินคา้ท่ีสั่งซ้ือท าใหเ้กิด

ขอ้ผิดพลาด 

-  ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีซ้ือ

ครบตามจ านวน 

4. การรับสินคา้ -  เกิดขอ้ผิดพลาดจากการตรวจสอบ

จ านวนสินคา้ เพราะตอ้งนบัหลายรอบ

จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้มากขึ้น 

-  ความถูกตอ้งแม่นย  า 

-  ความรวดเร็วในการรับสินคา้

แต่ละคร้ัง 

5. การส่งซ่อม

อุปกรณ์ 

- เกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกและ

ค านวณตวัเลขในการเขียนรายงานการ

ส่งซ่อมอุปกรณ์ 

-ความถูกตอ้งแม่นย  า 

-  ความสะดวกรวดเร็วในการ

จดัเก็บขอ้มูล 

-  ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

 

6. การรับคืน

อุปกรณ์ 

- เกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกและ

ค านวณตวัเลขในการเขียนรายงานการ

รับคืนอุปกรณ์ 

- ความถูกตอ้งแม่นย  า 

- ความสะดวกรวดเร็วในการ 

   ในการจดัเก็บขอ้มูล 

-  ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

-  ความรวดเร็วในการรับสินคา้

แต่ละคร้ัง 

7. การสมคัรสมาชิก/

ต่ออายสุมาชิก 

- เกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล

สมาชิกในแต่ละคร้ัง 

- ความถูกตอ้งแม่นย  า 

- ความสะดวกรวดเร็วในการ 



25 
 

งาน/กิจกรรม ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจาก 

ระบบใหม่ 

-  เกิดการสูญหายของขอ้มูล    ในการจดัเก็บขอ้มูล 

-  ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 

8. การใชบ้ริการ - เกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูล

สมาชิกในแต่ละคร้ัง 

-  เกิดการสูญหายของขอ้มูล 

- ความถูกตอ้งแม่นย  า 

- ความสะดวกรวดเร็วในการ 

   ในการจดัเก็บขอ้มูล 

-  ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 
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แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

                   

             
      

        

                

                  

                   

                 
              

                       

                     

                  

               
              

                             

           
 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 หนา้ Login เข้าสู่ระบบบริหารจัดการฟิตเนส โดยมีการพิมพ์ช่ือผู ้ใช้และ

รหสัผา่น เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านของพนกังานและเจา้ของกิจการ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้เมนูหลกั 

 หน้าเมนูหลกัของระบบบริหารจดัการฟิตเนส เป็นหน้าท่ีใช้ในการเขา้ท างานในแต่

ละส่วน เช่น การท างานของขอ้มูลพื้นฐาน การซ้ือ-ขายสินคา้ การจดัการสินคา้ช ารุด และรายงานของ

ระบบ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้ขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าขอ้มูลพนักงาน เป็นหน้าท่ีใช้ในการจดัเพิ่ม แกไ้ข บนัทึก หรือลบขอ้มูลได ้รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลพนกังาน และสามารถคน้หาขอ้มูลพนกังาน ตามเง่ือนไขต่างๆ ได้

อยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.5 หนา้ขอ้มูลต าแหน่ง 

 หน้าขอ้มูลต าแหน่ง เป็นหน้าท่ีใช้ในการจดัเพิ่ม แกไ้ข บนัทึก หรือลบขอ้มูลได ้รวมทั้งมีการ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต าแหน่ง และสามารถค้นหาข้อมูลต าแหน่งของพนักงาน ตาม

เง่ือนไขต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

 หน้าขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย เป็นหน้าท่ีใช้ในการจดัการเพิ่ม แก้ไข บนัทึก หรือลบขอ้มูลได้

รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลตวัแทนจ าหน่าย และสามารถคน้หาขอ้มูลตวัแทน

จ าหน่ายตามเง่ือนไขต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้ขอ้มูลอุปกรณ์ 

 หน้าข้อมูลอุปกรณ์ เป็นหน้าท่ีใช้การจัดการเพิ่ม แก้ไข บันทึก ข้อมูลได้ และปรับสถานะ

อุปกรณ์ให้เป็นอุปกรณ์ช ารุดได้ รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูลอุปกรณ์ สามารถ

คน้หาสถานะของขอ้มูลอุปกรณ์และขอ้มูลของอุปกรณ์ ตามเง่ือนไขต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้ขอ้มูลสินคา้ 

 หน้าข้อมูลสินค้า เป็นหน้าท่ีใช้ในการเพิ่ม แก้ไข บันทึก หรือลบข้อมูลได้ รวมทั้ งมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลสินคา้ และสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้ตามเง่ือนไขต่างๆ ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้ขอ้มูลสมาชิก 

 หนา้ขอ้มูลสมาชิก เป็นหนา้ท่ีใชก้ารจดัการเพิ่ม แกไ้ข บนัทึก ขอ้มูลได ้และต่ออายุของสมาชิก

ได้ โดยจะตอ้งเลือกช่ือสมาชิกท่ีตอ้งการจะต่ออายุสมาชิก จากนั้นเลือกระยะเวลาท่ีจะต่ออายุโดย

ระบบจะค านวณราคาค่าสมคัรและบนัทึกการต่ออายสุมาชิก 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้คน้หาขอ้มูลสมาชิก 

 หนา้คน้หาขอ้มูลสมาชิก โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกขอ้มูลสมาชิกท่ีแสดงอยู่หรือกรอกรหัสสมาชิก 

และกดค้นหาข้อมูลของสมาชิกก็จะปรากกฎขึ้นมา และสามารถกดตรวจสอบข้อมูลและประวติั

สมาชิกตามท่ีตอ้งการได ้ 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้ขอ้มูลการใชบ้ริการ 

 หน้าขอ้มูลการใช้บริการ เป็นหน้าจอท่ีใช้ในการแสดงขอ้มูลการใช้บริการของสมาชิก เม่ือ

สมาชิกเขา้ใชบ้ริการก็จะบนัทึกเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ และเม่ือสมาชิกเลิกใชบ้ริการก็จะบนัทึกเวลาออก

ของสมาชิกได ้
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ภาพท่ี 3.12 หนา้ขอ้มูลการสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ 

 หนา้ขอ้มูลการสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกสินคา้ไดต้ามตอ้งการ โดยรายการ

สินคา้ท่ีลูกคา้เลือกระบบจะท าการค านวณราคาขายสินคา้ให้อตัโนมติั เม่ือขายสินคา้เรียบร้อยแลว้ 

ระบบจะตดัยอดจ านวนสินคา้ท่ีขายออกจากสตอ็กทนัที 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้คน้หาอุปกรณ์/สินคา้ 

 หน้าค้นหาอุปกรณ์/สินค้า ผูใ้ช้เลือกใบสั่งสินค้าท่ีแสดงอยู่ เม่ือผูใ้ช้เลือกใบสั่งสินค้าท่ี

ตอ้งการแลว้ รายการสินคา้ก็จะแสดงในหนา้รับสินคา้จากตวัแทนจ าหน่ายทนัที 

  



39 
 

 

ภาพท่ี 3.14 หนา้ขอ้มูลการรับอุปกรณ์/สินคา้ 

 หน้าขอ้มูลการรับอุปกรณ์/สินคา้ เป็นหน้าท่ีใช้ส าหรับเพิ่มรายการรับคืนอุปกรณ์/สินคา้กับ

ตวัแทน โดยจะตอ้งเลือกตวัแทนจ าหน่ายท่ีตอ้งการจากนั้นเลือกรายการท่ีตอ้งการรับคืนอุปกรณ์/

สินคา้ โดยระบบจะบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์/สินคา้และปรับสถานะของอุปกรณ์/สินคา้และบนัทึกใบรับ

คืนอุปกรณ์/สินคา้ 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้คน้หาใบสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ 

 หน้าคน้หาใบสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ โดยผูใ้ช้สามารถเลือกใบสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ท่ีแสดงอยู่

ตามรหสัใบสั่งซ้ือและสามารถคน้หาขอ้มูลใบสั่งซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.16 หนา้ขอ้มูลการขายสินคา้ 

 หน้าขอ้มูลการขายสินคา้ เป็นหน้าท่ีใช้ส าหรับเพิ่ม ยกเลิก บนัทึกขอ้มูลการขายสินคา้ไดต้าม

ต้องการ เม่ือกดเพิ่มรายการระบบก็จะบนัทึกข้อมูลการขายสินค้าเรียบร้อยแลว้ ระบบจะตัดยอด

จ านวนสินคา้ท่ีขายออกจากสตอ็กทนัที 
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ภาพท่ี 3.17 หนา้คน้หาสินคา้ 

 หน้าคน้หาสินคา้ โดยผูใ้ช้สามารถคน้หาสินคา้ท่ีแสดงอยู่ตามรหัสสินคา้และสามารถคน้หา

ขอ้มูลคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้ขอ้มูลการส่งซ่อมอุปกรณ์ 

 หนา้ขอ้มูลการส่งซ่อมอุปกรณ์ เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลการส่งซ่อมอุปกรณ์ โดยย

ผูใ้ช้เพิ่มรายการอุปกรณ์ช ารุดท่ีพบลงในระบบ เม่ือมีการบนัทึกใบช ารุดแลว้ก็จะปรับสถานะของ

อุปกรณ์เป็นช ารุด และบนัทึกเป็นใบส่งซ่อมอุปกรณ์ออกมาทนัที 
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ภาพท่ี 3.19 หนา้ขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อม 

 หนา้ขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อม เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์

ส่งซ่อม โดยยผูใ้ช้เพิ่มรายการข้อมูลการรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อมลงในระบบ และปรับสถานะของ

อุปกรณ์เป็นพร้อมใชง้าน บนัทึกการรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อมและบนัทึกค่าใชจ่้ายในการซ่อมอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 3.20 หนา้คน้หาใบซ่อมคา้งรับ 

 หน้าคน้หาใบซ่อมคา้งรับ โดยผูใ้ช้สามารถคน้หาสินคา้ท่ีแสดงอยู่ตามรหัสใบส่ง

ซ่อมคา้งรับและสามารถคน้หาขอ้มูลคน้หาใบส่งซ่อมคา้งรับท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาพท่ี 3.21 หนา้รายงานระบบ 

 หน้ารายงานระบบ เป็นหน้าจอท่ีใช้ส าหรับการออกรายงานของระบบตามท่ีเจ้าของธุรกิจ

ตอ้งการ โดยการเลือกรายการวนัท่ีตามท่ีตอ้งการได้เลย กดแสดงรายงาน ก็จะแสดงใบรายงานได้

ตามท่ีตอ้งการ 
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 ใบสั่งซ้ือ  
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ภาพท่ี 3.23 ใบเสร็จรับเงิน  
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ภาพท่ี 3.24 ใบส่งซ่อมอุปกรณ์  
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ภาพท่ี 3.25 ใบรับคืนอุปกรณ์  
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ภาพท่ี 3.26 ใบสรุปยอดสินคา้คงเหลือ  
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ภาพท่ี 3.27 ใบสรุปยอดขายสินคา้  
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.28 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Employee 

EP 

Fix 

FixDetail 

Member 

MemExpired 

PO 

PODetail 

Position 

RDetail 

Receive 

Serial 

Service 

Supplier 

ตารางพนกังาน 

ตารางอุปกรณ์/สินคา้ 

ตารางซ่อมอุปกรณ์ 

ตารางรายละเอียดการซ่อม 

ตารางสมาชิก 

ตารางอายสุมาชิก 

ตารางซ้ืออุปกรณ์/สินคา้ 

ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ 

ตารางต าแหน่ง 

ตารางรายละเอียดการรับ 

ตารางรับอุปกรณ์/สินคา้ 

ตารางหมายเลขอุปกรณ์ 

ตารางใชบ้ริการ 

ตารางตวัแทนจ าหน่าย 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 

ภาพท่ี 3.29 การออกแบบฐานขอ้มูล 

  



56 
 

 4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 

 

ภาพท่ี 3.30 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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 4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.31 แสดงการเขียนโปรแกรมเพื่อใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 โปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิตเนส มีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

1. กรอกช่ือผูใ้ชข้องพนกังานท่ีช่ือผูเ้ขา้ใช ้ 
2. กรอกรหสัผา่นท่ีช่อง รหสัผา่นของผูเ้ขา้ใช้ 
3. กดคลิกปุ่ มยนืยนัเพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 
4. เม่ือไม่ตอ้งการเขา้ระบบใหค้ลิกปุ่ มยกเลิก 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอหลกัของระบบบริหารจดัการโรงยมิ 

เม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบแลว้ โปรแกรมจะแสดงหนา้จอเมนูต่างๆ ของระบบดงัต่อไปน้ี 

1. คลิกปุ่ มจดัการขอ้มูลหลกั 
1.1 ขอ้มูลพนกังาน ใชส้ าหรับจดัการรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดของพนกังาน 
1.2 ขอ้มูลต าแหน่งงาน ใชส้ าหรับการจดัการรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดของต าแหน่งงาน 
1.3 ข้อมูลตัวแทนจ าหน่าย ใช้ส าหรับการจัดการรายละเอียดข้อมูลทั้ งหมดของตัวแทน

จ าหน่าย 
1.4 ขอ้มูลอุปกรณ์ ใชส้ าหรับการจดัการรายละเอียดขอ้มูลของอุปกรณ์ 
1.5 ขอ้มูลสมาชิก / สมคัร ใชส้ าหรับการจดัการขอ้มูลของสมาชิกและการสมคัรสมาชิก 
1.6 เขา้ใชบ้ริการ ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลการเขา้ใชบ้ริการของสมาชิก 

2. คลิกปุ่ มจดัการอุปกรณ์ 
2.1 สั่งซ้ืออุปกรณ์ ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลรายละเอียดของใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
2.2 รับอุปกรณ์ ใชส้ าหรับการจดัการขอ้มูลรายละเอียดของใบรับอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่ มจดัการซ่อมอุปกรณ์ 
3.1 อุปกรณ์ช ารุด ใชส้ าหรับการจดัการขอ้มูลของอุปกรณ์ช ารุดและปรับสถานะของอุปกรณ์ 
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3.2 ส่งซ่อมอุปกรณ์ ใช้ส าหรับการจดัการขอ้มูลการส่งซ่อมอุปกรณ์และปรับสถานะของ
อุปกรณ์ 

3.3 รับคืนอุปกรณ์ ใชส้ าหรับการจดักขอ้มูลการรับคืนอุปกรณ์และปรับสถานะของอุปกรณ์ 
4. คลิกปุ่ มรายงานระบบ ส าหรับการออกใบของรายงานของระบบ 
5. คลิกปุ่ มปิดโปรแกรม ส าหรับออกจากระบบและปิดโปรแกรม 
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 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มรหัสพนกังานอตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดของพนกังาน 
3. คลิกปุ่ มบนัทึกจะท าการบนัทึกขอ้มูลพนกังานลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูลพนกังาน

บนตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังาน 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลพนกังานรหัสพนกังาน ช่ือ-สกุล ต าแหน่งงาน เบอร์ติดต่อ สถานะ

พนกังาน 
5. คลิกตวัเลือกหวัขอ้การคน้หา กรอกรายละเอียดของพนกังาน 
6. คลิกปุ่ มคน้หาจะท าการคน้หาขอ้มูลพนกังาน 
7. คลิกปุ่ มแกไ้ข ให้เลือกรายการขอ้มูลในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแกไ้ขแลว้แกไ้ข

ขอ้มูลพนกังานเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ มบนัทึก 
8. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลพนกังาน 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลต าแหน่งพนกังาน 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มรหัสต าแหน่งพนกังานอตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดต าแหน่งพนกังาน 
3. คลิกปุ่ มบนัทึกจะท าการบนัทึกขอ้มูลต าแหน่งพนกังานลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูล

ต าแหน่งพนกังานบนตารางแสดงผลขอ้มูลต าแหน่งงาน 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลต าแหน่งพนกังาน รหสัต าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง สถานะต าแหน่ง 
5. คลิกตวัเลือกหัวข้อการค้นหาข้อมูลต าแหน่งพนักงานกรอกรายละเอียดของต าแหน่ง

พนกังาน 
6. คลิกปุ่ มคน้หาจะท าการคน้หาขอ้มูลต าแหน่งพนกังาน 
7. คลิกปุ่ มแกไ้ข ให้เลือกรายการขอ้มูลในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแกไ้ขแลว้แกไ้ข

ขอ้มูลต าแหน่งพนกังานเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ มบนัทึก 
8. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลต าแหน่งพนกังาน 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มรหัสตวัแทนจ าหน่ายอตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย 
3. คลิกปุ่ มบนัทึกจะท าการบนัทึกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายลงในฐานขอ้มูล 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย รหัสตวัแทนจ าหน่าย ช่ือตวัแทนจ าหน่าย เบอร์

ติดต่อ สถานะตวัแทนจ าหน่าย 
5. คลิกตวัเลือกขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย กรอกรายละเอียดของตวัแทนจ าหน่าย 
6. คลิกปุ่ มคน้หาจะท าการคน้หาขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 
7. คลิกปุ่ มแกไ้ข ให้เลือกรายการขอ้มูลในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแกไ้ขแลว้แกไ้ข

ขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ มบนัทึก 
8. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มรหัสอุปกรณ์อตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์ 
3. คลิกปุ่ มบนัทึกจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูลอุปกรณ์บน

ตารางขอ้มูลอุปกรณ์ 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ รหสัอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ ราคาซ้ือ ระยะประกนั จ านวนใช้

งาน จ านวนช ารุด จ านวนส่งซ่อม ตวัแทนจ าหน่าย 
5. คลิกตวัเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ กรอกรายละเอียดของอุปกรณ์ 
6. คลิกปุ่ มคน้หาจะท าการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ 
7. ตารางแสดงผลขอ้มูลหมายเลขอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ ราคาซ้ือ วนัหมดอายปุระกนั 

สถานะอุปกรณ์ 
9. คลิกปุ่ มแกไ้ข ใหเ้ลือกรายการขอ้มูลในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแกไ้ขแลว้แกไ้ข

ขอ้มูลอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ มบนัทึก 
8. คลิกปุ่ มยกเลิก จะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มเพิ่มรหสัสมาชิกอตัโนมติั 

2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดสมาชิก 

3. คลิกปุ่ มบนัทึกจะท าการบนัทึกขอ้มูลสมาชิกลงในฐานขอ้มูล และแสดงขอ้มูลสมาชิกบน

ตารางแสดงผลขอ้มูลสมาชิก 

4. ตารางแสดงผลข้อมูลสมาชิก รหัสสมาชิก ช่ือ-สกุลสมาชิก เบอร์ติดต่อ วนัหมดอายุ

สมาชิก 

5. คลิกตวัเลือกขอ้มูลสมาชิก กรอกรายละเอียดสมาชิก 

6. คลิกปุ่ มคน้หาจะท าการคน้หาขอ้มูลสมาชิก 

7. คลิกปุ่ มต่ออายุสมาชิก จะแสดงหน้าจอการจดัการต่ออายุสมาชิก ตามภาพ  หน้าจอการ

จดัการต่ออายสุมาชิก 

8. คลิกปุ่ มแกไ้ข ให้เลือกรายการขอ้มูลในตารางแสดงผล จากนั้นคลิกปุ่ มแกไ้ขแลว้แกไ้ข

ขอ้มูลสมาชิกเรียบร้อยแลว้ ใหค้ลิกปุ่ มบนัทึก  

9. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการขอ้มูลสมาชิก 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอการจดัการต่ออายสุมาชิก 

1. คลิกตวัเลือกระยะเวลาสมคัรสมาชิก 
2. ตารางแสดงผลขอ้มูลประวติัการสมคัรสมาชิก คร้ังท่ี วนัท่ีสมคัร วดัหมดอายุสมาชิก  

ค่าสมคัรสมาชิก 
3. คลิกปุ่ มต่ออายสุมาชิกจะท าการปรับปรุงขอ้มูลอายสุมาชิกลงในฐานขอ้มูล 
4. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าปิดหนา้จอการจดัการต่ออายสุมาชิก 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอการจดัการเขา้ใชบ้ริการ 

1. กรอกรหสัสมาชิก 
2. คลิกปุ่ มเข้าใช้บริการ จะท าการบันทึกข้อมูลเวลาเข้าใช้ของสมาชิก และเม่ือสมาชิก  

ต้องการออก กรอกรหัสสมาชิก และคลิกปุ่ มเข้าใช้บริการอีกคร้ัง จะท าการบันทึก 
เวลาออกของสมาชิก 

3. ตารางแสดงผลขอ้มูลสมาชิกเขา้ใชบ้ริหารรหสัสมาชิก ช่ือ-สกุลสมาชิก เวลาเขา้เวลาออก 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอจดัการสั่งซ้ืออุปกรณ์ 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มใบสั่งซ้ือจะท าการเพิ่มรหสัใบสั่งซ้ืออตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ เลือกตวัแทนจ าหน่าย 
3. คลิกปุ่ มคน้ขอ้มูลรายการอุปกรณ์สั่งซ้ือ จะแสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์สั่งซ้ือ 

ตามภาพ หนา้จอจดัการคน้หาอุปกรณ์ 
4. คลิกปุ่ มเพิ่มรายการ จะท าการเพิ่มรายการอุปกรณ์และจ านวนอุปกรณ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ  

และแสดงขอ้มูลลงบนตารางแดสงผลขอ้มูลอุปกรณ์สั่งซ้ือ  
5. ตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์สั่งซ้ือ รหัสอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ ราคาซ้ือ จ านวนซ้ือ 

 ราคารวม 
6. คลิกปุ่ มบนัทึกอุปกรณ์สั่งซ้ือจะท าการบนัทึกขอ้มูลใบสั่งซ้ือลงบนฐานขอ้มูล 
7. คลิกปุ่ มลบ จะท าการลบรายการอุปกรณ์ท่ีไม่ตอ้งการสั่งซ้ือออกจากใบสั่งซ้ือ 
8. คลิกปุ่ มยกเลิกอุปกรณ์สั่งซ้ือจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอจดัการคน้หาอุปกรณ์ 

1. ตารางแสดงผลขอ้มูลรายการอุปกรณ์ เลือกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 
2. คลิกปุ่ มตกลง จะท าการเพิ่มอุปกรณ์ลงบนใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
3. คลิกปุ่ มยกเลิก จะท าการปิดหนา้จอการคน้หาอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอการรับอุปกรณ์ 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มใบรับอุปกรณ์จะท าการเพิ่มรหสัใบรับอุปกรณ์อตัโนมติั 
2. กรอกขอ้มูลรายละเอียดการรับอุปกรณ์  
3. คลิกปุ่ มคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์รับ จะแสดงหน้าจอการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์รับ ตามภาพ   

หนา้จอการขอ้มูลใบสั่งซ้ืออุปกรณ์คา้งรับ 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลการรับอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ จ านวนซ้ือ ราคาซ้ือ 

ราคารวม จ านวนคา้งรับ จ านวนรับ 
5. คลิกเลือกขอ้มูลการรับอุปกรณ์ บนตารางแสดงผลขอ้มูลการรับอุปกรณ์และปรับจ านวน

อุปกรณ์ท่ีตอ้งการรับ  
6. คลิกปุ่ มเพิ่มรายการรับอุปกรณ์ จะท าการปรับปรุงข้อมูลการรับอุปกรณ์ ราคาสุทธิ 

จ านวนรับ 
7. คลิกปุ่ มบนัทึกการรับอุปกรณ์ จะท าการบนัทึกขอ้มูลการรับอุปกรณ์ลงบนฐานขอ้มูล 

จากนั้นแสดงขอ้มูล ลบบนตารางใบสั่งซ้ือ  
8. คลิกปุ่ มยกเลิกรับอุปกรณ์จะท าการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดในหน้าจัดการข้อมูลการรับ

อุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอการขอ้มูลใบสั่งซ้ืออุปกรณ์คา้งรับ 

1. ตารางแสดงผลข้อมูลรับอุปกรณ์ รหัสใบสั่งซ้ือ วนัท่ีซ้ือ ราคาสุทธิ ตัวแทนจ าหน่าย 
พนกังานผูส้ั่งซ้ือ เลือกขอ้มูลใบสั่งซ้ืออุปกรณ์คา้งรับ 

2. คลิกปุ่ มตกลง จะท าการเพิ่มขอ้มูลใบอุปกรณ์คา้งรับ ท่ีตารางแสดงผลการรับอุปกรณ์ 
3. คลิกปุ่ มยกเลิก จะท าการปิดหนา้จอการจดัการใบสั่งซ้ืออุปกรณ์คา้งรับ 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ช ารุด 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มรหัสใบช ารุดอตัโนมติั 
2. กรอกหมายเลขอุปกรณ์ รายละเอียดการช ารุดของอุปกรณ์ 
3. คลิกปุ่ มเพิ่มรายการจะท าการเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ช ารุดลงบนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์

ช ารุด 
4. คลิกปุ่ มบนัทึกใบช ารุดจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูล และปรับปรุงสถานะของ

อุปกรณ์ท่ีใชง้านเป็นช ารุด ลงบนตารางแสดงผลขอ้มูลท่ี หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอจดัการอุปกรณ์ส่งซ่อม 

1. คลิกปุ่ มเพิ่มใบส่งซ่อมจะท าการเพิ่มรหสัใบสั่งซ่อมอตัโนมติั 
2. คลิกปุ่ มคน้หาอุปกรณ์ส่งซ่อม จะแสดงหน้าจอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด  

ตามภาพ หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด 
3. ตารางแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการส่งซ่อม หมายเลขอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์  

วนัหมดอายปุระกนั 
4. คลิกปุ่ มบันทึกจะท าการบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมลงบนฐานข้อมูลและปรับสถานะ

อุปกรณ์ท่ีช ารุดเป็นส่งซ่อม 
5. คลิกปุ่ มยกเลิกใบส่งซ่อมจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้จดัการอุปกรณ์ส่งซ่อม 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด 

1. ตารางแสดงผลขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีอุปกรณ์ช ารุดรหัสตวัแทนจ าหน่าย ช่ือตวัแทน
จ าหน่าย เลือกตวัแทนจ าหน่ายบนตารางแสดงผล 

2. คลิกปุ่ มตกลงจะท าการ เพิ่มรายการส่งซ่อมบนตารางแสดงผลขอ้มูลการส่งซ่อม 
3. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการปิดหนา้จอขอ้มูลตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีอุปกรณ์ช ารุด 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอจดัการรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อม 

1. คลิกปุ่ มค้นหาใบส่งซ่อม จะแสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลใบส่งซ่อม ตามภาพ หน้าจอ  
คน้หาขอ้มูลใบส่งซ่อม 

2. กรอกรายละเอียดหมายเลขการส่งซ่อมอุปกรณ์ 
3. คลิกปุ่ มรับคืนอุปกรณ์จะท าการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์การส่งซ่อมลงบนตารางแสดงผล

ขอ้มูลการส่งซ่อม 
4. ตารางแสดงผลขอ้มูลการส่งซ่อม หมายเลขอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ วนัหมดอายุประกนั 

วนัท่ีรับ ค่าซ่อมอุปกรณ์ 
5. คลิกปุ่ มบนัทึก จะท าการปรับปรุงขอ้มูลลงบนฐานขอ้มูลและปรับสถานะของอุปกรณ์ท่ี

ส่งซ่อมเป็นใชง้านลงบนตารางแสดงผลขอ้มูลอุปกรณ์ตามหนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
6. คลิกปุ่ มยกเลิกจะท าการเคลียร์ขอ้มูลทั้งหมดในหนา้การรับคืนอุปกรณ์ส่งซ่อม 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอคน้หาขอ้มูลใบส่งซ่อม 

1. ตารางแสดงผลขอ้มูลใบส่งซ่อมคา้งรับ รหัสใบส่งซ่อม วนัท่ีส่งซ่อม ตวัแทนจ าหน่าย 

พนกังานผูส่้งซ่อม 

2. คลิกปุ่ มตกลง จะท าการเพิ่มใบส่งซ่อมคา้งรับบนตารางแสดงผลขอ้มูลรายละเอียดการส่ง

ซ่อมอุปกรณ์ 

3. คลิกปุ่ มยกเลิก จะท าการปิดหนา้จอคน้หาขอ้มูลใบส่งซ่อม 
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การทดสอบโปรแกรม 

 ผูจ้ดัท าไดท้ าการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมต่อไปน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ 

 

ภาพท่ี 4.19 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

1.1 ผูใ้ช้จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้โปรแกรม Login เข้าสู่ระบบทุกคร้ัง โดย
กรอกช่ือผู ้ใช้และรหัสผ่าน หากผู ้ใช้กรอกข้อมูลผู ้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องตรงกับ
ฐานขอ้มูลของระบบ เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มเขา้ระบบ จะปรากฏขอ้ความดงัภาพ หนา้จอขอ้ผิดพลาด
เม่ือผูใ้ชก้รอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 

 

 

ภาพท่ี 4.20 หนา้จอขอ้ผิดพลาดเม่ือผูใ้ชก้รอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
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2. ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 

ภาพท่ี 4.21 หนา้จอการจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้จดัการขอ้มูลพนกังาน จะพบกบัช่องกรอกขอ้มูล
ของพนักงานเม่ือผูใ้ช้กดบันทึกโดยไม่กรอกข้อมูลตามท่ีต้องการ จะปรากฏข้อความขึ้นดังภาพ 
หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดพนกังาน 
  2.1 เม่ือผูใ้ช้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพนักงานและผูใ้ช้ไม่ได้กรอกข้อมูล จะมี
ขอ้ความปรากฏขึ้นดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดพนกังาน 

  

 

ภาพท่ี 4.22 หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดพนกังาน 
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3. ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหนา้จอจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

 

ภาพท่ี 4.23 หนา้จอการจดัการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

 จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้เขา้สู่หน้าจดัการขอ้มูลต าแหน่งพนักงาน จะพบกบัช่อง
กรอกข้อมูลของต าแหน่งพนักงานเ ม่ือผู ้ใช้กดบันทึกโดยไม่กรอกข้อมูลตาม ท่ีต้องการ  
จะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดต าแหน่งงาน 
  3.1 เ ม่ือผู ้ใช้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลต าแหน่งพนักงานและผู ้ใช้ไม่ได้กรอก  
ช่ือต าแหน่งพนกังาน จะมีขอ้ความปรากฏดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียด
ต าแหน่งงาน 

 

 

ภาพท่ี 4.24 หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดต าแหน่งงาน 
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4. ตรวจขอ้ผิดพลาดหนา้จอจดัการขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

 

ภาพท่ี 4.25 หนา้จอจดัการขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย 

 จากการทดสอบโปรแกรมเม่ือผูใ้ช้เขา้สู่หน้าจดัการขอ้มูลต าแหน่งพนักงาน จะพบกบัช่อง
กรอกขอ้มูลของต าแหน่งพนักงานเม่ือผูใ้ช้กดบันทึกโดยไม่กรอกข้อมูลตามท่ีต้องการ จะปรากฏ
ขอ้ความขึ้นดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย 
  4.1 เ ม่ือผู ้ใช้ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลตัวแทนจ าหน่ายและผู ้ใช้ไม่ได้กรอก  
ช่ือตวัแทนจ าหน่าย ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล จะมีขอ้ความปรากฏดงัภาพ  หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ช้
กรอกขอ้มูลรายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย 

 

 

ภาพท่ี 4.26 หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดตวัแทนจ าหน่าย 
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5. ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดหนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 4.27 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

 จากการทดสอบโปรแกรมผูใ้ชเ้ขา้สู่หน้าจอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ จะพบกบัช่องกรอกขอ้มูล
ของอุปกรณ์เ ม่ือผู ้ใช้กดบันทึกโดยไม่กรอกข้อมูลตามท่ีต้องการ จะปรากฏข้อความขึ้ นดัง 
ภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์ 
  5.1 เม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์และผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอก ช่ืออุปกรณ์ ราคา
อุปกรณ์ จะมีขอ้ความปรากฏดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์ 

 

 

ภาพท่ี 4.28 หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดอุปกรณ์ 
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6. หนา้จอการจดัการขอ้มูลสมาชิก  

 

ภาพท่ี 4.29 หนา้จอจดัการขอ้มูลสมาชิก 

 จากการทดสอบโปรแกรมผูใ้ชเ้ขา้สู่หน้าจอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ จะพบกบัช่องกรอกขอ้มูล

ของอุปกรณ์เม่ือผูใ้ชก้ดบนัทึกโดยไม่กรอกขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ จะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หนา้จอ

แจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดสมาชิก 

   

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

6.1 เม่ือผูใ้ชเ้ม่ือผูใ้ชเ้พิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกและผูใ้ชไ้ม่ไดก้รอกช่ือสมาชิก ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ 
อีเมล จะมีขอ้ความปรากฏดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดสมาชิก 

 

 

ภาพท่ี 4.30 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกขอ้มูลรายละเอียดสมาชิก 

6.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มต่ออายุสมาชิกและผูใ้ช้ไม่ได้เลือกสมาชิกท่ีตอ้งการจะต่ออายุสมาชิก จะมี
ขอ้ความปรากฏดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้ลือกสมาชิกท่ีตอ้งการต่ออายสุมาชิก 

 

 

ภาพท่ี 4.31 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้ลือกสมาชิกท่ีตอ้งการต่ออายสุมาชิก 
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7. หนา้จอจดัการเขา้ใชบ้ริการ 

 

ภาพท่ี 4.32 หนา้จอจดัการเขา้ใชบ้ริการ 

 จากการทดสอบโปรแกรมผูใ้ช้เขา้สู่หน้าจอจดัการเขา้ใช้บริการ จะพบกบัช่องกรอกข้อมูล
รหสัของสมาชิก เม่ือผูใ้ชก้รอกไม่ถูกตอ้งตามฐานขอ้มูล จะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หนา้จอการแจง้
เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัสมาชิกใหถู้กตอ้ง 
 7.1 เม่ือผูใ้ช้กรอกรหัสสมาชิกไม่ถูกต้องตามกับฐานข้อมูลจะมีข้อความปรากฏขึ้น 
ดงัภาพ หนา้จอการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกรหสัสมาชิกใหถู้กตอ้ง 

 

 

ภาพท่ี 4.33 หนา้จอการแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกรหสัสมาชิกใหถู้กตอ้ง 
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7.2 เม่ือผูใ้ชก้รอกรหัสสมาชิกถูกตอ้ง และมีขอ้ความปรากฏขึ้นผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการต่ออายุสมาชิก
ก่อนถึงสมาชิกจะเข้าใช้บริการได้ จะมีข้อความปรากฏขึ้ นดังภาพ  หน้าจอแจ้งเตือนให้ผู ้ใช้ 
ต่ออายสุมาชิกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 

 

 

ภาพท่ี 4.34 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชต่้ออายสุมาชิกก่อนเขา้ใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

8. หนา้จอจดัการใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 4.35 หนา้จอจดัการใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ 

 จากการทดสอบโปรแกรมผูใ้ชเ้ขา้สู่หนา้จอจดัการใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ จะพบกบัช่องกรอกขอ้มูล
รหัสของอุปกรณ์ เม่ือผูใ้ชก้รอกไม่ถูกตอ้งตามฐานขอ้มูล และไม่ไดเ้ลือกเพิ่มรายการอุปกรณ์สั่งซ้ือท่ี
ตอ้งการสั่งซ้ือ จะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หน้าจอแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้ท าการเพิ่มรายการอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการสั่งซ้ือ 
  8.1 เม่ือผูใ้ช้คน้หารายช่ืออุปกรณ์ท่ีสั่งซ้ือเรียบร้อย และผูใ้ช้ไม่ได้ท าการคลิก
เพิ่มรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งท าการสั่งซ้ืออุปกรณ์ จะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนให้ผูใ้ช้
ท าการเพิ่มรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี 4.36 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้  าการเพิ่มรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 
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  8.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบันทึก และผูใ้ช้ได้ไม่ได้ท าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี

ตอ้งการสั่งซ้ือจะปรากฏขอ้ความขึ้นดงัภาพ หน้าจอแจง้เตือนให้ผูใ้ช้ท าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี

ตอ้งการสั่งซ้ือ 

 

 

ภาพท่ี 4.37 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้  าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 
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9. หนา้จอจดัการใบรับอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 4.38 หนา้จอจดัการใบรับอุปกรณ์ 

  9.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มเพิ่มรายการรับ และผูใ้ชไ้ม่ไดท้ าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี
ต้องการรับจะปรากฏข้อความขึ้นดังภาพ หน้าจอแจ้งเตือนให้ผูใ้ช้ท าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการเพิ่มในใบรับอุปกรณ์ 

 

 

ภาพท่ี 4.39 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้  าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเพิ่มในใบรับอุปกรณ์ 
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9.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบันทึกรับอุปกรณ์ถูกต้องเรียบร้อยจะมีข้อความปรากฏ  
ขึ้นดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้  าการบนัทึกใบรับอุปกรณ์เสร็จส้ิน 

 

 

ภาพท่ี 4.40 หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้  าการบนัทึกใบรับอุปกรณ์เสร็จส้ิน 
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10. หนา้จอจดัการใบอุปกรณ์ช ารุด 

 

ภาพท่ี 4.41 หนา้จอจดัการใบอุปกรณ์ช ารุด 

  10.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มเพิ่มรายการ และผูใ้ชไ้ม่ไดท้ าการกรอกหมายเลขอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการจะมีขอ้ความปรากฏขึ้นดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนให้ผูใ้ชก้รอกหมายเลขอุปกรณ์ก่อนกดเพิ่ม
รายการอุปกรณ์ช ารุด 

 

 

ภาพท่ี 4.42 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชก้รอกหมายเลขอุปกรณ์ก่อนกดเพิ่มรายการอุปกรณ์ช ารุด 
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  10.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบนัทึกใบช ารุด และผูใ้ช้ไม่ไดท้ าการเพิ่มรายการอุปกรณ์
ช ารุดจะมีขอ้ความปรากฏขึ้นดงัภาพ หน้าจอแจง้เตือนให้ผูใ้ช้เพิ่มรายการอุปกรณ์ช ารุดก่อนคลิกปุ่ ม
บนัทึกใบช ารุด 
 

 

ภาพท่ี 4.43 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชเ้พิ่มรายการอุปกรณ์ช ารุดก่อนคลิกปุ่ มบนัทึกใบช ารุด 

  10.3 เม่ือผูใ้ช้กรอกหมายเลขอุปกรณ์ท่ีก าลังด าเนินการส่งซ่อมจะมีข้อความ
ปรากฏขึ้นดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการกรอกหมายเลขอุปกรณ์ท่ีก าลงัด าเนินการส่งซ่อม 

 

 

ภาพท่ี 4.44 หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการกรอกหมายเลขอุปกรณ์ท่ีก าลงัด าเนินการส่งซ่อม 
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  10.4 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบันทึกการส่งซ่อมเรียบร้อยแลว้ จะมีขอ้ความปรากฏขึ้น 
ดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบอุปกรณ์ช ารุด 

 

 

ภาพท่ี 4.45 หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบอุปกรณ์ช ารุด 
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11. หนา้จอจดัการใบอุปกรณ์ส่งซ่อม 

 

ภาพท่ี 4.46 หนา้จอจดัการใบอุปกรณ์ส่งซ่อม 

  11.1 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบนัทึกการส่งซ่อมเรียบร้อยแลว้ จะมีขอ้ความปรากฏขึ้น 
ดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบการส่งซ่อม 

 

 

ภาพท่ี 4.47 หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบการส่งซ่อม 
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12. หนา้จอจดัการใบรับอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 4.48 หนา้จอจดัการใบรับอุปกรณ์ 

  12.1 เม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ มรับคืนอุปกรณ์ และผูใ้ชไ้ม่ไดท้ าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการรับคืน จะมีขอ้ความปรากฏขึ้นดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนให้ผูใ้ชท้  าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการรับคืน 

 

 

ภาพท่ี 4.49 หนา้จอแจง้เตือนใหผู้ใ้ชท้  าการเลือกรายการอุปกรณ์ท่ีตอ้งการรับคืน 
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  12.2 เม่ือผูใ้ช้คลิกปุ่ มบนัทึกรับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว จะมีขอ้ความปรากฏขึ้น 
ดงัภาพ หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบรับคืนอุปกรณ์ 

 

 

ภาพท่ี 4.50 หนา้จอแจง้เตือนเม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึกใบรับคืนอุปกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระบบบริหารจัดการฟิตเนส ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการท างานต่างๆให้มีความ

สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงทราบว่าการท างานภายใน

ล่าช้า ยากต่อการใช้งาน คณะผูจ้ดัท าจึงมีการพฒันาระบบขึ้นมาจากระบบเดิมเพื่อให้รองรับกบัการ

ท างาน    และความถูกตอ้งของการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยการท่ีจะพฒันาระบบไดมี้

การศึกษาถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โปรแกรมท่ีจะน ามาพฒันาระบบ ตวัอยา่งระบบต่างๆ ซ่ึงมี

การน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการฟิตเนส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางคณะ

ผูจ้ัดท าจึงได้น าโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 มาใช้ในการออกแบบระบบ และพฒันา

โปรแกรม และได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บฐานข้อมูลเพราะ

สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นระบบทั้งยงัมาสามารถป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล ซ่ึงระบบท่ีไดถู้ก

พฒันานั้นสามารถช่วยใหมี้การท างานท่ีสะดวก และรวดเร็วมากยิง่ขึ้น รวมถึงระบบบริหารจดัการฟิต

เนส ยงัสามารถออกรายงานต่างๆ ประกอบดว้ย รายงานการเขา้ใชข้องสมาชิก รายงานการขายคอร์ส 

รายงานอุปกรณ์ช ารุด รายงานการเบิกอุปกรณ์ และรายงานการสั่งซ้ือ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มูล

เป็นตน้ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการพฒันา 

และบริหารจดัการกบักิจกรรมของสถานบริการออกก าลงักาย จึงไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการฟิตเนส 

เพื่อเขา้มาแทนระบบงานเดิมในปัจจุบนั โดยน าระบบงานใหม่มาช่วยในการสนบัสนุนการด าเนินงาน

ของกิจการสถานบริการออกก าลงักาย ให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงลดขอ้ผิดพลาดท่ี

เกิดขึ้น ระบบท่ีจดัท าขึ้นนั้นสามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐาน จดัการขอ้มูลเทรนเนอร์ คา้หา เพิ่ม แกไ้ข 

ลบ มีการค านวณในการเขา้ใชบ้ริการเพื่อรับช าระเงิน และพิมพใ์บเสร็จให้กบัลูกคา้ได ้คน้หาอุปกรณ์ 

การสั่งซ้ืออุปกรณ์จากบริษทัผูจ้  าหน่าย เพื่อมาไวใ้ชภ้ายในสถานบริการออกก าลงักาย โดยระบบใหม่

มีการน าเอาฐานขอ้มูลมาช่วยในการลดขั้นตอนการด าเนินงาน มีการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ เพื่อความ
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สะดวกง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล  ลดปัญหาดา้นเอกสารหาย เพื่อใหมี้ศกัยภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เกิดขอ้ผิดพลาดเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้พฒันาระบบ เน่ือง

จากเวอร์ชัน่ของโปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาไม่ตรงกนัท าใหบ้างคร้ังจึงเกิดขอ้ผิดพลาดอยู่

บา้ง 

2. ระบบมีความซับซ้อนจึงตอ้งใช้เวลานานในการศึกษาระบบ และออกแบบหน้าจอ

ระบบให้มีการท างานท่ีสอดคล้องครอบคลุม และตรงตามความต้องการของ

ผูใ้ชง้าน 

3. ขอ้มูลมีจ านวนมาก ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลค่อนขา้งนาน 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ควรมีการท าแอพพลิเคชัน่ส าหรับดูผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละวนัเพื่อให้ลูกคา้มาเล่นใน

เวลาเหมาะสม 

2. ควรมีการน าบตัรสมาชิกของลูกคา้มาร่วมใชง้าน เพื่อใหง้่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูล 

3. ควรจะมีการน าเคร่ืองอ่านบาร์โคด้มาร่วมใชง้านในการเก็บขอ้มูลสินคา้ 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย)  
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Employee

PK EmpID

 EmpName
 EmpCardNo
 EmpBirthDay
 EmpGender
 EmpAddr
 EmpContact
 EmpEmail
 EmpDateStart
 EmpPassword
 EmpStatus
FK1 PosID

Supplier

PK SupID

 SupName
 SupAddr
 SupContact
 SupFax
 SupEmail
 SupStatus

EP

PK EPID

 EPname
 EPBuy
 EPAllUnit
 EPWasteUnit
 EPFixUnit
 EPGaruntee
 EPStatus
FK1 SupID

Serial

PK SN

 Price
 ExpiredDate
 Status
FK1 EPID

PO

PK POID

 PODate
 PONetPrice
FK1 EmpID
FK2 SupID
 POStatus

Fix

PK FixID

 FixDate
FK1 SupID
FK2 EmpSend
 FixStatus

FixDetail

PK,FK1 FixID
PK,FK2 SN

 ReceiveDate
 FixPrice
FK3 EmpReceive

Member

PK MemID

 MemName
 MemAddr
 MemContact
 MemEmail
 MemStatus
 MemPro
 MemStart
 MemExpired
 MemPrice

MemExpired

PK,FK1 MemID
PK Times

 PayDate
 StartDate
 ExpiredDate
 MemPrice
FK2 EmpID

Service

PK SID

 SDate
 Timein
 Timeout
FK1 MemID

Position

PK PosID

 PosName
 PosStatus

Receive

PK RID

 RDate
FK1 EmpID
FK2 POID

RDetail

PK,FK1 RID
PK,FK2 EPID

 GetUnit

Waste

PK WID

 WDate
FK1 EmpID WDetail

PK,FK1 WID
PK,FK2 SN

 Description

PODetail

PK,FK1 POID
PK,FK2 EPID

 POUnit
 POPrice
 POTotal
 POAllGet

 

ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Employee 
EP 
Fix 
FixDetail 
Member 
MemExpired 
PO 
PODetail 
Position 
RDetail 
Receive 
Serial 
Service 
Supplier 
Waste 
WDetail 

ตารางพนกังาน 
ตารางอุปกรณ์ 
ตารางซ่อมอุปกรณ์ 
ตารางรายละเอียดการซ่อม 
ตารางสมาชิก 
ตารางอายสุมาชิก 
ตารางซ้ืออุปกรณ์ 
ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ 
ตารางต าแหน่ง 
ตารางรายละเอียดการรับ 
ตารางรับอุปกรณ์ 
ตารางหมายเลขอุปกรณ์ 
ตารางใชบ้ริการ 
ตารางตวัแทนจ าหน่าย 
ตารางอุปกรณ์ช ารุด 
ตารางรายละเอียดอุปกรณ์ช ารุด 
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ตารางท่ี ก.2 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer to Description 
EmpID int Yes Yes  รหสัพนกังาน 
EmpName nvarchar(50) No Yes  ช่ือ-สกุล 
EmpCardNo nvarchar(17) No Yes  เลขบตัรประชาชน 
EmpBirthDay date No Yes  วนัเกิด 
EmpGender nvarchar(5) No Yes  เพศ 
EmpAddr nvarchar(100) No Yes  ท่ีอยู ่
EmpContact nvarchar(30) No Yes  เบอร์ติดต่อ 
EmpEmail varchar(30) No No  อีเมล 
EmpDateStart date No Yes  วนัท่ีจา้ง 
EmpPassword nvarchar(10) No Yes  รหสัผา่น 
EmpStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะพนกังาน 
PosID int No Yes Position.PosID รหสัต าแหน่ง 

 

ตารางท่ี ก.3 ตารางอุปกรณ์ (EP) 

Name Type P M Refer to Description 
EPID int Yes Yes  รหสัอุปกรณ์ 
EPName nvarchar(50) No Yes  ช่ืออุปกรณ์ 
EPBuy money No Yes  ราคาซ้ือ 
EPAllUnit int No Yes  จ านวนทั้งหมด 
EPWasteUnit int No Yes  จ านวนช ารุด 
EPFixUnit int No Yes  จ านวนส่งซ่อม 
EPGaruntee  int No Yes  ระยะประกนั 
EPStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะอุปกรณ์ 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
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ตารางท่ี ก.4 ตารางซ่อมอุปกรณ์ (Fix) 

Name Type P M Refer to Description 
FixID int Yes Yes  รหสัส่งซ่อม 
FixDate datetime No Yes  วนัท่ีส่งซ่อม 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
EmpSend int No Yes Employee.EmpID พนกังานผูส่้ง 
FixStatus nvarchar(7) No Yes  สถานะซ่อม 

 

ตารางท่ี ก.5 ตารางรายละเอียดการซ่อม (FixDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
FixID int Yes Yes Fix.FixID รหสัส่งซ่อม 
SN int Yes Yes Serial.SN หมายเลขอุปกรณ์ 
ReceiveDate datetime No Yes  วนัท่ีรับ 
FixPrice money No Yes  ราคาค่าซ่อม 
EmpReceive int No Yes  รหสัผูรั้บ 

 

ตารางท่ี ก.6 ตารางสมาชิก (Member) 

Name Type P M Refer to Description 
MemID int Yes Yes  รหสัสมาชิก 
MemName nvarchar(50) No Yes  ช่ือสมาชิก 
MemAddr nvarchar(100) No Yes  ท่ีอยู ่
MemContact nvarchar(30) No Yes  เบอร์ติดต่อ 
MemEmail varchar(30) No No  อีเมล 
MemStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะสมาชิก 
MemPro int No Yes  ระยะเวลา 
MemStart datetime No Yes  วนัเร่ิม 
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ตารางท่ี ก.6  (ต่อ) ตารางสมาชิก (Member) 

MemExpried datetime No Yes  วนัหมดอาย ุ
MemPrice money No Yes  ค่าสมคัร 

 

ตารางท่ี ก.7 ตารางอายสุมาชิก (MemExpired) 

Name Type P M Refer to Description 
MemID int Yes Yes Member.MemID รหสัสมาชิก 
Times int Yes Yes  คร้ังท่ี 
PayDate datetime No Yes  วนัท่ีจ่าย 
StartDate datetime No Yes  วนัท่ีสมคัร 
ExpiredDate datetime No Yes  วนัหมดอาย ุ
MemPrice money No Yes  ค่าสมคัร 
EmpID int No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 

 

ตารางท่ี ก.8 ตารางซ้ืออุปกรณ์ (PO) 

Name Type P M Refer to Description 
POID int Yes Yes  รหสัการสั่งซ้ือ 
PODate date No Yes  วนัท่ีสั่งซ้ือ 
PONetPrice money No Yes  ราคาสุทธิ 
EmpID int No Yes Employee.EmpID พนกังานผูส้ั่ง 
SupID int No Yes Supplier.SupID รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
POStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะสั่งซ้ือ 

 

ตารางท่ี ก.9 ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ (PODetail) 

Name Type P M Refer to Description 
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ตารางท่ี ก.9 (ต่อ) ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ (PODetail) 

POID int Yes Yes PO.POID รหสัการสั่งซ้ือ 
EPID int Yes Yes EP.EPID รหสัอุปกรณ์ 
POUnit int No Yes  จ านวนซ้ือ 
POPrice money No Yes  ราคาซ้ือ 
POTotal money No Yes  ราคารวม 
POAllGet int No Yes  จ านวนรับ 

 

ตารางท่ี ก.10 ตารางต าแหน่ง (Position) 

Name Type P M Refer to Description 
PosID int Yes Yes  รหสัต าแหน่ง 
PosName nvarchar(30) No Yes  ช่ือต าแหน่ง 
PosStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะต าแหน่ง 

 

ตารางท่ี ก.11 ตารางรายละเอียดการรับ (RDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
RID int Yes Yes Receive.RID รหสัการรับ 
EPID int Yes Yes EP.EPID รหสัอุปกรณ์ 
GetUnit int No Yes  จ านวนรับ 

 

ตารางท่ี ก.12 ตารางรับอุปกรณ์ (Receive) 

Name Type P M Refer to Description 
RID int Yes Yes  รหสัการรับ 
RDate datetime No Yes  วนัท่ีรับ 
EmpID int No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 
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ตารางท่ี ก.12 (ต่อ) ตารางรับอุปกรณ์ (Receive) 

POID int No Yes PO.POID รหสัการสั่งซ้ือ 
 

ตารางท่ี ก.13 ตารางหมายเลขอุปกรณ์ (Serial) 

Name Type P M Refer to Description 
SN int Yes Yes  หมายเลขอุปกรณ์ 
Price money No Yes  ราคาซ้ือ 
ExpiredDate datetime No Yes  วนัหมดอายปุระกนั 
Status nvarchar(15) No Yes  สถานะอุปกรณ์ 
EPID int No Yes EP.EPID รหสัอุปกรณ์ 

 

ตารางท่ี ก.14 ตารางใชบ้ริการ (Service) 

Name Type P M Refer to Description 
SID int Yes Yes  รหสัใชบ้ริการ 
SDate date No Yes  วนัท่ีใชบ้ริการ 
Timein varchar(10) No Yes  เวลาเขา้ 
Timeout varchar(10) No Yes  เวลาออก 
MemID int No Yes Member.MemID รหสัสมาชิก 

 

ตารางท่ี ก.15 ตารางตวัแทนจ าหน่าย (Supplier) 

Name Type P M Refer to Description 

SupID int Yes Yes  รหสัตวัแทนจ าหน่าย 
SupName nvarchar(50) No Yes  ช่ือตวัแทนจ าหน่าย 
SupAddr nvarchar(100) No Yes  ท่ีอยู ่

ตารางท่ี ก.15 (ต่อ) ตารางตวัแทนจ าหน่าย (Supplier) 
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SupContact nvarchar(30) No Yes  เบอร์ติดต่อ 
SupFax varchar(11) No No  เบอร์แฟกซ์ 
SupEmail nvarchar(30) No No  อีเมล 
SupStatus nvarchar(15) No Yes  สถานะตวัแทนหน่าย 

 

ตารางท่ี ก.16 ตารางอุปกรณ์ช ารุด (Waste) 

Name Type P M Refer to Description 
WID int Yes Yes  รหสัใบช ารุด 
WDate Datetime No Yes  วนัท่ีบนัทึก 
EmpID int No Yes Employee.EmpID รหสัพนกังาน 

 

ตารางท่ี ก.17 ตารางรายละเอียดอุปกรณ์ช ารุด (WDetail) 

Name Type P M Refer to Description 
WID int Yes Yes Waste.WID รหสัใบช ารุด 
SN int Yes Yes Serial.SN หมายเลขอุปกรณ์ 
Description nvarchar(50) No No  หมายเหตุ 

 

หมายเหตุ 

 P = Primary Key  
 M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบริหารจดัการฟิตเนส 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0  ระบบบริหารจดัการฟิตเนส 
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ภาพท่ี ก.5 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการฟิตเนส 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: การสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: รับรายการสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4:การส่งซ่อมอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5: การรับคืนอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6: การสมคัรและต่ออายสุมาชิก 
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ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 7: การใชบ้ริการ 
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ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 8 : การออกรายงาน 

 
 
 



ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program  

 

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอเลือก Drive 

เม่ือผูใ้ชติ้ดตั้ง ระบบบริหารจดัการฟิตเนส ใหด้บัเบิ้ลคลิกเลือก Folder  GYM เพื่อเร่ิมตน้การ
ติดตั้งระบบงาน 
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ภาพท่ี ข.2 เลือก Folder Setup 

 เลือก Folder ช่ือ Setup แลว้ดบัเบิ้ลคลิก เพื่อเขา้สู่การเร่ิมตน้ติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอเลือก dotNetFx40_Full_x86_x64.exe 

 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon ช่ือ dotNetFx40_Full_x86_x64.exe ดงัภาพท่ี ข.3 เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 
Microsoft .NET Framework 4.0  
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอเร่ิมตน้การติดตั้ง 

 ระบบก าลงัเตรียมการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
 

 

ภาพท่ี ข.5 หนา้จอโหลดเพื่อติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.0 

 ระบบก าลงัท าการโหลดหนา้จอการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอยอมรับเง่ือนไขการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.0 

 ให้ผูใ้ช้เลือกท่ีตัวเลือก I have read and accept the license terms. ดังภาพท่ี ข.6 จากนั้นเลือก 
Install เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอด าเนินการติดตั้ง 

 ระบบก าลงัติดตั้งโปรแกรมและท าการสร้างไฟลส์ าหรับการติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET 
Framework 4.0 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอการเสร็จส้ินการติดตั้ง 

 ติดตั้งโปรแกรม Microsoft .NET Framework 4.0 เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Finish เพื่อส้ินสุด 
การติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.9 เลือกท่ี CRRuntime_32bit_13_0_4 

 ก่อนเร่ิมต้นใช้ระบบบริหารจัดการฟิตเนส ให้เปิดโฟลเดอร์ Setup แล้วติดตั้งSAP Crystal 
Reports โดยดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon ช่ือ CRRuntime_32bit_13_0_4 ดงัภาพท่ี ข.9 
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ภาพท่ี ข.10 Installation progress 

 ระบบก าลงัเตรียมการติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports 
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ภาพท่ี ข.11 Please Choose Setup Language 

 เม่ือโปรแกรมท าการ Installation progress เสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าจอ Please Choose 
Setup Language ดงัภาพท่ี ข.11 เพื่อท าการเลือกภาษาในการใชง้าน 

 

 

ภาพท่ี ข.12 Preparing to install 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกท่ีปุ่ ม OK แลว้จะขึ้นหนา้จอ Preparing to install 
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอท าการติดตั้ง SAP Crystal Reports 

 ระบบก าลังเข้าสู่การติดตั้ งโปรแกรม SAP Crystal Reports เลือก Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้ ง 
โปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.14 หนา้จอยอมรับเง่ือนไขการติดตั้ง SAP Crystal Reports 

 ให้ผูใ้ช้เลือกท่ีตวัเลือก I accept the License Agreement ดงัภาพท่ี ข.14 จากนั้นเลือก Next เพื่อ 
ท าการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอเร่ิมตน้การติดตั้ง 

 เลือก Next เพื่อท าการเร่ิมติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports 
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอด าเนินการติดตั้ง 

 ระบบก าลังติดตั้งโปรแกรมและท าการสร้างไฟล์ส าหรับการติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal 
Reports 

 
 
 
 
 



134 
 

 

ภาพท่ี ข.17 หนา้จอการเสร็จส้ินการติดตั้ง 

 ติดตั้งโปรแกรม SAP Crystal Reports เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Finish เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.18 เลือกท่ี Icon Setup 

 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon ช่ือ GYM ดงัภาพท่ี ข.18 เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิต
เนส 
 

 

ภาพท่ี ข.19 Preparing to install 

 เม่ือผูใ้ชด้บัเบิ้ลคลิกท่ี Icon Setup แลว้จะขึ้นหนา้จอ Preparing to install 
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ภาพท่ี ข.20 Setup ระบบบริหารจดัการฟิตเนส 

 ระบบก าลงัเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิตเนส เลือก Next เพื่อเขา้สู่การติดตั้ง 
โปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 



137 
 

 

ภาพท่ี ข.21 Select Installation Folder 

 การเลือกพื้นท่ีส าหรับติดตั้งระบบบริหารจดัการฟิตเนส ระบบจะท าการเลือกพื้นท่ีติดตั้งให้ 
อตัโนมติั ถา้หากตอ้งการเลือกพื้นท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการติดตั้งเอง ให้เลือก Browse… เม่ือเลือกพื้นท่ีติดตั้ง 
เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Next เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.22 Confirm Installation 

 เลือก Next เพื่อยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม และเร่ิมการติดตั้งระบบบริหารจดัการฟิตเนส  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



139 
 

 

ภาพท่ี ข.23 Installing Setup GYM Management System 

 ระบบก าลงัติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิตเนส หากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก 
Next เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.24 Installation Complete 

 ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการฟิตเนส เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Close เพื่อปิดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.25 หนา้จอแสดง Icon GYM Management System บน Desktop 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจัดการฟิตเนส เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ Icon GYM 
Management System  บนหนา้Desktop สามารถดบัเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมใชง้านไดท้นัที 
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Restore Database 
 

 

ภาพท่ี ข.26 เลือกท่ี SQL Server Management Studio 

 ก่อนเร่ิมตน้ใชร้ะบบ บริหารจดัการฟิตเนส ผูใ้ชต้อ้ง Restore Database ก่อนโดยเปิดโปรแกรม 
SQL Server Management Studio บน Desktop ดงัรูปท่ี ข.26 
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ภาพท่ี ข.27 หนา้จอการ Login เขา้สู่โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 

 ช่องServer type . ใหเ้ลือกDatabase Engineและช่องSever nameใหใ้ส่ . และช่องAuthentication
ใหเ้ลือกWindows Authentication แลว้คลิกปุ่ ม Connect เพื่อเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.28 หนา้จอการตั้งค่า Login 

 เม่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูใ้ชต้อ้งท าการตั้งค่า Username และ Password เพื่อเขา้ใชง้าน 
โดยคลิกท่ี Folder “Security” และคลิก Folder “Logins” แลว้เลือก File “sa” จากนั้นท าการคลิกขวาท่ี 
“sa” แลว้เลือกไปท่ี Properties 

 
 

https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/66374278_1283486481826987_8184727057805082624_n.png?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlMBdleNpH0Zvrk_4oT7ZRVbjxDWPWEAOwOJbM1czvo5rbnS10-zBUSoq3ns74blT8&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=114d600de85cf8d8ef8eee3d8428c1cc&oe=5DACDF24
https://scontent.fbkk13-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/66374278_1283486481826987_8184727057805082624_n.png?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlMBdleNpH0Zvrk_4oT7ZRVbjxDWPWEAOwOJbM1czvo5rbnS10-zBUSoq3ns74blT8&_nc_ht=scontent.fbkk13-1.fna&oh=114d600de85cf8d8ef8eee3d8428c1cc&oe=5DACDF24
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ภาพท่ี ข.29 หนา้จอการตั้งค่า Password 

 จะปรากฏหน้าจอตั้งค่าขึ้นมา ให้คลิกท่ีแถบ General จากนั้นท่ีช่อง Password ให้ใส่รหัส 123 
และช่อง Confirm password ใหใ้ส่รหสั 123 ใหต้รงกนั จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม OK 
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ภาพท่ี ข.30 หนา้จอการตั้งค่า Status 

จากนั้นให้คลิกท่ีแถบ Status ในส่วนของ Permission to connect to database engine ให้เลือก 
“Grant” ในส่วน Login ใหเ้ลือกท่ี “Enabled” จากนั้นคลิกปุ่ ม OK เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
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ภาพท่ี ข.31 หนา้จอการ Restore Database 

 เม่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ตอ้งท าการ Restore Database โดยใหค้ลิกขวาท่ี Database แลว้
คลิกท่ี Restore Database 

 
 
 
 
 

 



148 
 

 

ภาพท่ี ข.32 หนา้จอเขา้สู่การ Restore Database 

 จากนั้นคลิกเลือกท่ี From device แลว้ คลิกปุ่ ม….. เพื่อคน้หาไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.33 หนา้จอการ Add ช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 

 คลิกท่ีปุ่ ม Add เพื่อเลือกช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.34 หนา้จอการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 

 คลิกเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ในท่ีน่ีคือไฟล์ GYM แลว้กดปุ่ ม OK 
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ภาพท่ี ข.35 หนา้จอการยนืยนัช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 

 เม่ือผูใ้ชไ้ดไ้ฟล ์ GYM  เรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการคลิกท่ีปุ่ ม OK 
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ภาพท่ี ข.36 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 หลงัจากท่ีท าการ Add ไฟล ์ GYM  แลว้ จะปรากฏหนา้จอดงักล่าว ให้ท าเคร่ืองหมาย ถูกหนา้
ไฟลฐ์านขอ้มูล เพื่อเลือกฐานขอ้มูลท่ีตอ้งการติดตั้ง แลว้ท าการพิมพช่ื์อไฟลฐ์านขอ้มูล  GYM  ท่ีช่อง 
To database เสร็จแลว้คลิกปุ่ ม OK 
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ภาพท่ี ข.37 หนา้จอการตรวจสอบการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 เม่ือติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นขอ้ความดงัภาพท่ี ข.38 จากนั้นคลิกท่ีปุ่ ม OK เป็นอนั 
เสร็จเรียบร้อย 
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ภาพท่ี ข.38 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ 

 หลงัจากติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ เม่ือคลิกท่ี Database จะปรากฏช่ือฐานขอ้มูล GYM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 รายงานสรุปใบสั่งซ้ืออุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ค.2 รายงานสรุปสินคา้ช ารุด 
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ภาพท่ี ค.3 รายงานสรุปใบสินคา้ส่งซ่อม 
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ภาพท่ี ค.4 รายงานรายไดค้่าสมาชิก 
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ภาพท่ี ค.5 รายงานใบสรุปอุปกรณ์ 
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