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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและสําคัญและปัญหา 

  สํานกังานการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญเป็นสํานกังานรัฐวิสาหกิจและไดก่้อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2544 บนถนน กาญจนาภิเษก แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
อยูบ่นพื้นท่ี 4ไร่ โดยมีสถานท่ีโรงสูบจ่ายนํ้ าอยูห่ลงัสํานกังานโดยสํานกังานท่ี น้ีมีการบริการชาํระ
ค่านํ้ าและรับแจง้ปัญหาท่อแตกร่ัวและสามารถมาติดต่อขอติดตั้งมิดเตอร์นํ้ าได้ท่ีสํานักงานการ
ประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญและมีการบริการอ่ืนๆครบวงจรโดยมีทีมงานวิศวกรและช่าง
ผูช้าํนาญการในการตรวจซ่อมและบาํรุงและบุคลากรท่ีทาํงานอยูใ่นการประปานครหลวงสาขาภาษี
เจริญมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเนน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

แผนกซ่อมท่อและโยธาเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกบัการซ่อมท่อและ
บาํรุงภายในพื้นท่ีมีทีมงานของแต่ละชุดเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนของแต่ละเขตการ
ปฏิบติังานสาขาภาษีเจริญจาก ท่ีไดร่้วมงานกบัแผนกซ่อมท่อและโยธาไดพ้บกบัปัญหาเก่ียวกบัการ
จดัเก็บขอ้มูลของแผนกน้ีมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีหลายขั้นตอนในการทาํงานในส่วนซ่อมท่อและ
โยธายงัคงเป็นเก็บขอ้มูลแบบจดบนัทึกเอกสารลงสมุดและแฟ้ม ทาํให้การเก็บขอ้มูลบางขอ้มูลมี
การตกหล่นและล่าชา้ 

ดงันั้นจึงมีการพฒันาจดัทาํเวบ็ไซตเ์ก็บขอ้มูลของแผนกซ่อมท่อและโยธา เพื่อช่วยอาํนวย
ความสะดวกในการเก็บขอ้มูลช่วยลดปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน
ให้สะดวกรวดเร็วมากกว่าการจดบนัทึก เว็บไซต์น้ีจะทาํหน้าท่ีเก็บขอ้มูลเพื่อช่วยในการจดัเก็บ
ขอ้มูลภายในส่วนซ่อมท่อและโยธามาเก็บไวใ้นเวบ็ไซต ์ฐานขอ้มูล เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของแผนกส่วน
ซ่อมท่อและโยธา เก็บขอ้มูลลงเวบ็ไซตไ์ดง่้ายและสามารถเรียกดูรายละเอียดขอ้มูลยอ้นหลงัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและแม่นยาํเพื่อลดความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูลในการจดัเก็บอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
ในการทาํงานมากยิง่ข้ึน 

เวบ็ไซตท่ี์พฒันาข้ึนจะประกอบดว้ยทางคณะผูจ้ดัทาํไดน้าํฐานขอ้มูลมาพฒันาระบบข้ึนใหม่
ให้ใชง้านง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน พฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 โดย
ใช้ภาษาโปรแกรม C# และจดัเก็บขอ้มูลดว้ยฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ทางคณะ
ผูจ้ดัทาํตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบใหดี้มากยิง่ข้ึนจากระบบเดิมลดความล่าชา้ในการใชง้าน
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1     เพื่อออกแบบพฒันาระบบเก็บขอ้มูลของทางเวบ็ไซต์ ของการประปาภาษีเจริญ 
ส่วนซ่อมท่อและโยธา 

 1.2.2     เพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากการเก็บขอ้มูลแบบจดบนัทึก 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.3.1     การจดัการขอ้มูลพื้นฐานโดยสามารถเพิ่ม,แกไ้ข  

  1.3.1.1   ขอ้มูลการเปิดงานขอ้มูลทีมงานขอ้มูลสถานะขอ้มูลสาเหตุงาน 

  1.3.1.2   เบิกอุปกรณ์ทาํรายการเบิกอุปกรณ์บนัทึกการเบิกอุปกรณ์ 

 1.3.2     ออกรายงานสรุปผลรวมการเบิกอุปกรณ์ 

  1.3.2.1   ออกรายงานเป็น ไฟล ์Print   

1.4ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1  ทาํใหช่้วยลดความผิดพลาดในการเกบ็ขอ้มูลเพ่ิมความแม่นยาํ 

 1.4.2 ทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มูล ง่ายยิ่งข้ึน และคน้ขอ้มูล ไดถู้กตอ้งและ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 1.4.3  ผูใ้ชง้านสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วแม่นยาํ และลดภาระการทาํงานของ
ผูใ้ช ้

 

 

 

  



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

 

 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการทาํงาน เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลส่วนซ่อมท่อและโยธา 

สํานกังานการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญเป็นสํานกังานรัฐวิสาหกิจและไดก่้อตั้งเม่ือ
วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2544 บนถนน กาญจนาภิเษก แขวง บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
อยูบ่นพื้นท่ี 4ไร่ โดยมีสถานท่ีโรงสูบจ่ายนํ้ าอยูห่ลงัสํานกังานโดยสํานกังานท่ี น้ีมีการบริการชาํระ
ค่านํ้ าและรับแจง้ปัญหาท่อแตกร่ัวและสามารถมาติดต่อขอติดตั้งมิตเตอร์นํ้ าได้ท่ีสํานักงานการ
ประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญและมีการบริการอ่ืนๆ ครบวงจร โดยมีทีมงานวิศวกรและช่าง
ผูช้าํนาญการในการตรวจซ่อมและบาํรุงและบุคลากรท่ีทาํงานอยูใ่นการประปานครหลวงสาขาภาษี
เจริญมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

ระบบเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สํานักงานการประปานครหลวงสาขาภาษี
เจริญ เป็นระบบใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา และ
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 เป็นฐานขอ้มูล ระบบเก็บขอ้มูลของส่วนซ่อมท่อ จะมีการ
ทาํงานหลกั คือ  เจา้หน้าท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลลงไปในระบบ จากนั้นระบบจะบนัทึกขอ้มูล ใน
ฐานขอ้มูลของเวบ็ไซต ์โดยผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลหรือตรวจสอบขอ้มูลท่ีทาํการบนัทึกไวก่้อน
หนา้ และมีการโยกยา้ยเปล่ียนแปลงขอ้มูลไดอ้ยา่ง สะดวก ง่ายและประหยดัเวลาทาํงานใหน้อ้ยลงมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถออกรายงานได ้
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2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้ได้โดยระบบท่ีจะพฒันานั้นอาจเร่ิมด้วยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือนํา
ระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาปรับเปล่ียนให้ดียิ่งข้ึนภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็น
ระยะ(Phases) ไดแ้ก่ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (AnalysisPhase) ระยะ
การออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่ละ
ระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ท่ีนักวิเคราะห์
นาํมาใชเ้พื่อให้เหมาะสมกบัสถานะทางการเงินและความพร้อมขององคก์รในขณะนั้นขั้นตอนใน
วงจรพฒันาระบบช่วยให้นกัวิเคราะห์ระบบสามารถดาเนินการไดอ้ยา่งมีแนวทางและเป็นขั้นตอน
ทาํให้สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได้
ขั้นตอนต่างๆนั้นมีลกัษณะคล้ายกบัการตดัสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) อนัได้แก่การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแกไขปัญหา การประเมินผลแนว
ทางแกไ้ขปัญหาท่ีคน้พบเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดและพฒันาทางเลือกนั้นให้ใชง้านได ้(นเรศร์ บุญเลิศ
, 2556) 

2. การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Developmen) 

เป็นขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัทาํโครงการดว้ยการจดัตั้งทีมงาน กาํหนดตํ่าแหน่งหนา้ท่ีใหก้บัทีมงาน
แต่ละคนอยา่งชดัเจนเพื่อร่วมกนัสร้างแนวทางเลือกในการนาํ ระบบใหม่มาใชง้านและเลือก
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากนั้นจะร่วมกนัวางแผนจดัทาํโครงการกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ
ศึกษาความเป็นไปได ้

3. การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการ
ดาํเนินงานของระบบเดิม รวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบ รวบรวมความตอ้งการ
ในระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบ  

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการ
ทาํงานของระบบตามทางเลือกท่ีไดจ้ากเลือกไวจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบโดยการออกแบบใน
เชิงตรรกะน้ียงัไม่ไดมี้การระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช้เพียงแต่กาํหนดถึงลกัษณะ
ของรูปแบบรายงานท่ีเกิดจากการทาํงานของระบบลกัษณะของการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบและผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ากระบบซ่ึงจะเลือกใชก้ารนาํเสนอรูปแบบของรายงานและลกัษณะของจอภาพของระบบจะ
ทาํใหส้ามารถเขา้ใจขั้นตอนการทาํงานของระบบไดช้ดัเจนข้ึน 
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5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการทาํงาน
ของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของ อุปกรณ์ ท่ีจะนํามาใช ้
เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาท่ีจะนาํมาทาํการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูลของการออกแบบเครือข่ายท่ี
เหมาะสมกบัระบบ 

6. การพัฒนาและติดตั้ งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการนําข้อมูล
เฉพาะของการออกแบบมาทาํการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลกัษณะและรูปแบบต่างๆท่ี
ได้กาํหนดไวห้ลังเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะต้องทาํการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาและสุดท้ายคือการติดตั้ งระบบโดยทําการติดตั้ งตัว
โปรแกรมติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือและจดัเตรียมหลกัสูตรฝึกอบรมผูใ้ช้งานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหร้ะบบใหม่สามารถใชง้านได ้

7. การซ่อมบาํรุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันาระบบ 
(SDLC) หลงัจากระบบใหม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผูใ้ชร้ะบบจะพบกบัปัญหาท่ีเกิดข่ึนเน่ืองจากความไม่
คุน้เคยกบัระบบใหม่และคน้หาวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้องได ้
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2.3 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

คณะผูจ้ดัทาํคน้หาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินโครงการ โดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี  

รูปท่ี 2.2 http://marcuscode.com/lang/csharp 

เป็นเวบ็ไซต์ท่ีแนะนาํเก่ียวกบัการเขียนภาษาc# มีการอธิบายเก่ียวกบั กาํหนดตวัแปร การ
เขียนโปรแกรมคาํนวณต่างๆ การใชค้าํสั่งต่างๆ และวธีิขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

 

 

 



 

รูปท่ี 2.3 https://msit5.wordpress.com/2013/09/18/e-r-diagram 

เวบ็ไซตน้ี์เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนในการ ออกแบบ E-r Diagram ท่ีถูกตอ้ง มีวธีิการทาํต่างๆ 
รูปภาพ ประกอบ ในการเขียน E-r- Diagram มีการยกตวัอยา่ง โจทยใ์หล้องคิด ลองทาํ 
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รูปท่ี 2.4 http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3 

เวบ็ไซต์น้ีจะเป็นเวบ็ในการสอนเขียน (Data Flow Diagram : DFD) หรือแผนภาพกระแส
ข้อมูล  มีการยกตัวอย่างวิธีการเขียนรูปภาพและแนวการคิดประกอบการเขียนสอนเก่ียวกับ
สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการใชเ้ขียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รูปท่ี 2.5 http://www3.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.htm 

เว็บ ไซ ต์ น้ี เป็ น เว็บ ไซ ต์ เก่ี ยวกับ ระบ บ ฐาน ข้อมู ลห รือ (Database System) อธิ บ าย
สาระสําคัญ เก่ียวกับ  ระบบฐานข้อมูล ความ รู้พื้ นฐานท่ีต้องใช้เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ของระบบฐานข้อมูล ลาํดับความสําคญัของระบบฐานขอ้มูล  รูปแบบของ
ระบบฐานขอ้มูล  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปท่ี 2.6 https://www.wynnsoft-solution.com/ 

เว็บไซต์เว็บน้ีเป็นเว็บไซต์ เก่ียวกับการ พฒันาเว็บไซต์ ก็จะมีขั้นตอนติดตั้ ง การสร้าง
เวบ็ไซต ์ไปตามขั้นตอน 

1.  กาํหนดเป้าหมายและวาง แผน 

2. วเิคราะห์และจดัโครงสร้างระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

3. ออกแบบเวบ็เพจและเตียมขอ้มูล 

4. ลงมือสร้างและทดสอบ 

5. เผยแพร่และส่งเสริมใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

6. การดูแลพฒันาเป็นตน้และมีขอ้มูลอีกมากมาย ท่ียกตวัอยา่ง อธิบายวธีิทาํอยา่งละเอียด 

 

 

 

 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบัิตงิาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

การประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญ 

สถานทีต่ั้ง : 454 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 

โทรศัพท์ : 0-2455-0055 

โทรสาร : 0-2454-5500 

E-mail : br11s00@mwa.co.th 

เส้นทางการเดินทาง : มีรถโดยสารธรรมดาสาย 146  

ทศิเหนือ : จรดคลองบางเชือกหนงั 

ทศิใต้ : จรดทางรถไฟสายมหาชยั คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ 

ทศิตะวนัออก : จรดคลองบางกอกใหญ่ 

ทศิตะวนัตก : สุดเขตหนองแขม 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีสาํนกัการประปาสาขาภาษีเจริญ 
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3.2  ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
 สํานกังานประปาสาขาภาษีเจริญ มีการบริการแบ่งให้เป็นส่วน(สสภ.) > ส่วนกลาง (สกล.
สสภ.) ทาํหนา้ท่ี ประสานงานและควบคุมดูแลภายในสาํนกังาน (เลขาของผูจ้ดัการ) 
สาํนกังานประปาสาขาภาษีเจริญ ประกอบไปดว้ย 4 กอง 

1.  กองธุรกิจบริการ (กธบ.)  
1.1.ส่วนวิเคราะห์ผลงานและควบคุมงบประมาณ (สวป.) - วิเคราะห์ควบคุม

งบประมาณใหอ้ยูใ่นกรอบท่ีกาํหนด 

1.2.ส่วนธุรกิจและจดัหาพสัดุ (สธพ.) -  ดาํเนินการทาํสัญญาจดัจา้งงานก่อสร้าง
และจดัซ้ือต่าง ๆ 

2.  กองบริการ (กรก.) 
2.1. ส่วนบริการการใชน้ํ้า (สบน.) - รับคาํร้องเรียน บริการนํ้าด่ืม ประสานงานผูใ้ช้

นํ้า ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 

2.2. ส่วนบริการมาตร (สบม.) - ดาํเนินงานเก่ียวกบัมาตรวดันํ้ า เปล่ียนมาตรครบ
วาระ เปล่ียนมาตรแตกร่ัว 

2.3. ส่วนพสัดุ (สพด.) - จดัการบริหารวสัดุอุปกรณ์ภายในสาขาให้ทนัต่อการใช้
งานสาํหรับงานก่อสร้าง และอ่ืน ๆ 

3.  กองบาํรุงรักษา (กรร.) 
3.1. ส่วนซ่อมบาํรุงระบบท่อและโยธา (สซท.) - ซ่อมท่อแตกร่ัว แก้ไขปัญหา

เก่ียวกบัท่อแตก นํ้าไม่ไหล 

3.2. ส่วนปฏิบติัการลดนํ้ าสูญเสีย (สปน.) - หาท่อร่ัว วิเคราะห์ระบบ จดัการระบบ
นํ้าภายในพื้นท่ี 

3.3. ส่วนสํารวจและออกแบบ (สอบ.) - ทาํสัญญาจา้งก่อสร้าง วางท่อใหม่ ติดตั้ง
ประปาใหม่ทาํแบบก่อสร้าง 

3.4. ส่วนก่อสร้าง (สกส.) - ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย ไดม้าตรฐาน 

4.  กองรายได ้(กรด.) 

4.1 .ส่วนอ่านมาตร (สอม.) - บนัทึกผลการใชน้ํ้า ตรวจสอบการลกัใชน้ํ้า 

4.2. ส่วนควบคุมรายได ้(สคร.) - บนัทึกผล จดัการเร่ืองเงินไดจ้ากการอ่านนํ้า 
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4.3. ส่วนจดัเก็บและรับเงิน (สจก.) - เก็บเงินหนา้เคาน์เตอร์ และช่องทางการ
จดัเก็บเงินต่าง 

3.3 รูปแบบจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร การประปานครหลวง 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีศึ่กษาได้รับมอบหมาย 

 นักศึกษาภาควิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฎิบติังานสหกิจศึกษาระหวา่ง วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ใน
แผนกส่วนซ่อมท่อและโยธา ตาํแหน่ง IT Support ณ สํานกัการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญ  
โดยไดรั้บมอบหมายในการทาํงานดงัน้ี 

 ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการแกไ้ขปัญหาเก่ียวดา้นกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหแ้ก่ พนกังานภายในแผนก ส่วนซ่อมท่อและโยธา ตามท่ีไดรั้บมอบหมายงานดงัน้ี 

1.  ตรวจเช็ค สัญญาณ WIFI 

2.  ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Windows , Microsoft Office หรือ โปรแกรมท่ีใช้
ในการทาํงาน 

3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผนก หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. ติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์ภายในแผนก 

5. แกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ทางดา้นเวบ็ไซต ์

6. เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญจดั เช่น ไปจดักิจกรรม 
พบประชาชน 

7. ควบคุม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เวลาจดังาน ตามมอบหมาย 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึษา 

 1. วา่ท่ี ร.ต. ณฐัวฒัณ์ ร้ิวทอง พนกังานท่ีปรึกษา (หวัหนา้ ส่วนซ่อมท่อ และโยธา) 

2. นายวรรณพงศ ์ชยัชาญกุล พนกังานท่ีปรึกษา (วศิวกร ชั้น3) 

3.6 ระยะเวลาปฎบิัติงาน 

 เร่ิมเขา้มาปฎิบติังานท่ีสํานกัการประปาสาขาภาษีเจริญ ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัเวลาในการปฎิบติังานวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. รวม 
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินการ 

  ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนในการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1.ศึกษาทฤษฎีการทาํงาน   

 

  

2.รวมรวบข้อมูลและศึกษา
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 

3.วเิคราะห์ระบบ 

4.ออกแบบเวบ็ไซต ์

5.เ ร่ิ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ทํ า
โครงการ 

6.จดัทาํพฒันา เวบ็ไซต ์

7.ทดสอบระบบ 

8.จดัทาํคู่มือและเอกสารของ
ระบบ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 3.8.1 คุณสมบติัของฮาร์แวร์ 

  1. ฮาร์ดแวร์สาํหรับ ผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1 Intel(R) Core(TM) i7 - 8750H CPU @ 2.20 GHz.  
   1.2 RAM 8 GB. 
   1.3 Hard disk 1 TB. 
   1.4 GEFORCE GTX 1050 

   1.5  Mouse 

   1.6 Printer  

2. ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   3.1 CPU Intel  core 2 Duo 

   3.2 Hard disk ท่ีมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 GB. 
   3.3 DDR 3 RAM 1 GB. หรือมากนอ้ยกวา่นั้น 

   3.4 Mouse 

   3.5 Printer 
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3.8.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

  1. ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1 Microsoft Windows 10 Ultimate 64 bit 
1.2 Microsoft Visual Studio 2019 

1.3 Microsoft SQL Server 2012 

1.4 Microsoft Office 

2. ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  2.2 Microsoft Windows 7 หรือ สูง กวา่ 

  2.3 Microsoft. Net Framework version 4.0 

  2.3 ระบบฐานขอ้มูลส่วนซ่อมท่อและโยธา 

   

 

 

 

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฎบัิติตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฎบัิติงาน และทดสอบโปรแกรม 

 ขั้นตอนในการใชง้าน 

 

รูปท่ี 4.1 ภาพหนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หนา้จอแรกของระบบ คือหนา้จอเขา้สู่ระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ Username ของผูใ้ช ้

 2.  ใส่ Password ของผูใ้ช ้

 3.  คลิกปุ่มล็อคอิน
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รูปท่ี 4.2 ภาพหนา้จอท่ีใส่รหสัผดิ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอท่ีใส่รหสัผดิมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ใส่ Username ของผูใ้ช ้

 2.  ใส่ Password ของผูใ้ช ้

 3.  คลิกปุ่มล็อคอิน 

 4.  ถา้เกิดรหสั สมาชิกไม่ถูกตอ้งจะแสดง ขอ้ความ ใส่รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง
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รูปท่ี 4.3 ภาพหนา้จอสมคัรสมาชิก 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอสมคัรสมาชิกมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ช่ือผูใ้ช ้

 2.  ใส่ รหสัผา่น 

 3.  ใส่ ข่ือ 

 4.  ใส่ นามสกุล 

 5.  ใส่ ท่ีอยู ่
 6.  ใส่ เบอร์โทร 

 7.  คลิกปุ่ม สมคัรสมาชิก



20 

 

 

รูปท่ี 4.4 ภาพหนา้จอสมคัรสมาชิกกรอกขอ้มูลไม่ครบ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอสมคัรสมาชิกท่ีใส่ขอ้มูลไม่ครบมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ช่ือผูใ้ช ้

 2.  ใส่ รหสัผา่น 

 3.  ใส่ ช่ือ 

 4.  ใส่ นามสกุล 

 5.  ใส่ ท่ีอยู ่
 6.  ใส่ เบอร์โทร 

 7.  คลิกปุ้ม สมคัรสมาชิก 

 8.  ถา้ใส่ขอ้มูลไม่ครบจะปรากฎ ขอ้ความแสดง เตือนใหใ้ส่ขอ้มูลใหค้รบ จึงจะคลิกปุ่ม                      

สมคัรสมาชิกได้
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รูปท่ี 4.5 ภาพหนา้จอหลกัของระบบ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอหลกัของระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  แสดง ลาํดบังาน 

2.  แสดง ขนาดท่อ 

3.  แสดง วนั/เดือน/ปี   เวลา 

4.  แสดงสถานะบุคคล 

5.  แสดง ช่ือ 

6.  แสดง เบอร์โทร 

7.  แสดง ถนน 

8.  แสดง เขต 

9.  แสดง ท่ีอยู ่
10. แสดง ทีมงาน 

11. แสดง สถานะของ การทาํงาน 

12. แสดง การคน้หาได ้
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รูปท่ี 4.6 ภาพหนา้จอสาเหตุงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอสาเหตุงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  เพิ่มสาเหตุได ้

 2.  แกไ้ข สาเหตุได ้

 3.  รายละเอียด 
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รูปท่ี 4.7 ภาพเพิ่มสาเหตุ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอเพิ่มสาเหตุงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  กรอก สาเหตุ 

 2.  ถา้ถูกตอ้ง คลิกปุ่ม บนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้ง คลิกปุ่ม ยกเลิก
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รูปท่ี 4.8 ภาพหนา้จอแกไ้ขสาเหตุ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแกไ้ขสาเหตุงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ สาเหตุ 

 2.  ถา้ถูกตอ้งคลิกปุ่ม บนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่ม ยกเลิก 
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รูปท่ี 4.9 ภาพรายละเอียด 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอรายละเอียดมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดง สาเหตุ 

 2.  แกไ้ข 

 3.  ยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.10 ภาพแสดงสถานะ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแสดงสถานะมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  เพิ่มสถานะ 

 2.  แกไ้ข 

 3.  รายละเอียด 

 4.  แสดง สถานะ 

 

 

 

 

 



27 
 

 

รูปท่ี 4.11  ภาพเพิ่มสถานะ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอเพิ่มสถานะมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ขอ้มูล 

 2.  ถา้ถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 
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รูปท่ี 4.12 ภาพแกไ้ข สถานะ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแกไ้ขสถานะมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ขอ้มูล 

 2.  ถา้ถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 
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รูปท่ี 4.13 ภาพรายละเอียดสถานะ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแสดงรายละเอียดสถานะมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  สถานะ 

 2.  แกไ้ข 

  

 

 

 

 

 



30 

 

รูปท่ี 4.14 ภาพแสดงทีมงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแสดงทีมงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  เพิ่มทีมงาน 

 2.  แกไ้ข 

 3.  รายละเอียด 

 4.  แสดงทีมงาน 
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รูปท่ี 4.15 ภาพเพิ่มทีมงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอเพิ่มทีมงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ขอ้มูลทีมงาน 

 2.  ถา้ถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

รูปท่ี 4.16 ภาพแกไ้ขทีมงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแกไ้ขทีมงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ใส่ ขอ้มูลทีมงาน 

 2.  ถา้ถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้ไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 
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รูปท่ี 4.17 ภาพมอบหมายทีมงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอมอบหมายทีมงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  เลือกมอบหมายทีมงาน 

 2.  ถา้ทีมงานถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้ทีมงานไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 
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รูปท่ี 4.18 ภาพรายละเอียดทีมงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอรายละเอียดทีมงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดงทีมงาน 

 2.  แกไ้ข 
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รูปท่ี 4.19 ภาพปรับสถานะ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอปรับสถานะมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  เลือกสถานะ 

 2.  ถา้สถานะถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

 3.  ถา้สถานะไม่ถูกตอ้งคลิกปุ่มยกเลิก 
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รูปท่ี 4.20 ภาพแสดงรายการงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้แสดงรายการงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  แสดง เลขท่ีงาน 

2.  แสดง สาเหตุ 

3.  แสดง วนัท่ี 

4.  แสดง รับแจง้จาก 

5.  แสดง ผูแ้จง้ 

6.  แสดง เบอร์ติดต่อ 

7.  แสดง ท่ีอยู ่
8.  แสดง หมู่บา้น 

9.  แสดง ถนน 

10. แสดง ซอย 

11. แสดง สถานท่ีใกลเ้คียง 

12. แสดง ทีมงาน 

13. แสดง สถานะการทาํงาน 
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รูปท่ี 4.21 ภาพแบบฟอร์มเปิดงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแบบฟอร์มเปิดงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ใส่ สาเหตุ 

2.  ใส่ วนัท่ี 

3.  ใส่ รับแจง้จาก 

4.  ใส่ ช่ือ 

5.  ใส่ เบอร์โทร 

6.  ใส่ เลขท่ีบา้น 

7.  ใส่ หมู่บา้น 

8.  ใส่ ถนน 

9.  ใส่ ซอย 

10. ใส่ สถานท่ีใกลเ้คียง 

11. ถา้ขอ้มูลครบถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

12. ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้นคลิกปุ่มยกเลิก
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รูปท่ี 4.22 ภาพแกไ้ขหนา้แบบฟอร์มเปิดงาน 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแกไ้ขหนา้แบบฟอร์มเปิดงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ใส่ รับแจง้จาก 

2.  ใส่ ช่ือ 

3.  ใส่ เบอร์โทร 

4.  ใส่ เลขท่ีบา้น 

5.  ใส่ หมู่บา้น 

6.  ใส่ ถนน 

7.  ใส่ ซอย 

8.  ใส่ สถานท่ีใกลเ้คียง 

9.  ถา้ขอ้มูลครบถูกตอ้งคลิกปุ่มบนัทึก 

10. ถา้ขอ้มูลไม่ครบถว้นคลิกปุ่มยกเลิก
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รูปท่ี 4.23 ภาพรายละเอียดแบบฟอร์ม 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอรายละเอียดแบบฟอร์มเปิดงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดงเลขท่ีงาน 

 2.  แสดง สาเหตุ  

 3.  แสดง วนัท่ี 

 4.  แสดง รับแจง้จาก 

 5.  แสดง ผูแ้จง้ 

 6.  แสดง เบอร์โทรติดต่อ 

 7.  แสดง ท่ีอยู ่
 8.  แสดง หมู่บา้น 

 9.  แสดง ถนน 

 10. แสดง ซอย 

 11. แสดงสถานท่ีใกลเ้คียง 

 12. แสดง ทีมงาน 

 13. แสดง สถานะ 
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รูปท่ี 4.24 ภาพแสดงรายการการอุปกรณ์ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแสดงรายการท่อมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1.  แสดง ช่ือสินคา้ 

2.  แสดง ราคา 

3.  ถา้ตอ้งการเบิกคลิกปุ่มเบิก 

4.  ถา้ไม่ตอ้งการเบิกคลิปปุ่มยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.25 ภาพรายการเบิกอุปกรณ์ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอรายการเบิกอุปกรณ์มีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดง ช่ือสินคา้ 

 2.  แสดง ราคา 

 3.  แสดง จาํนวน 

 4.  แสดง ราคารวม 

 5.  ถา้ตอ้งการแกไ้ขคลิกปุ่มแกไ้ข 

 6.  ถา้ตอ้งการลบรายการคลิปปุ่มลบรายการ 

 7.  ถา้ตอ้งการเลือกเบิกเพิ่มคลิกปุ่มเลือกเพิ่ม 

 8.  ถา้ตรวจเช็คขอ้มูลครบแลว้ตอ้งการเบิกคลิกปุ่มเบิกอุปกรณ์
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 รูปท่ี 4.26 ภาพแกไ้ขจาํนวนอุปกรณ์ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแกไ้ขอุปกรณ์เปิดงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดง ช่ือสินคา้ 

 2.  แสดง ราคา 

 3.  แสดง จาํนวน 

 4.  แสดง ราคารวม 

 5.  ถา้แกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้คลิกปุ่มบนัทึก 

 6.  ถา้ไม่ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลคลิกปุ่มยอ้นกลบั
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รูปท่ี 4.27 ภาพรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์เปิดงานมีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดง เลขท่ีเบิก 

 2.  แสดง ขนาดท่อ 

 3.  แสดง ราคา 

 4.  แสดง จาํนวน 

 5.  แสดง ราคารวม 

 6.  ถา้ไม่ตอ้งการพิมพค์ลิกปุ่มกลบัหนา้ท่ีแลว้ 

 7.  ถา้ตอ้งการพิมพค์ลิกปุ่มPrint 
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รูปท่ี 4.28 ภาพสรุปรายการเบิกอุปกรณ์ 

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอสรุปรายการเบิกอุปกรณ์มีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  แสดง เลขท่ีเบิก 

 2.  แสดง หมายเลขงาน 

 3.  แสดง วนัท่ีเบิก 

 4.  แสดง ยอดรวมชาํระเงิน 

 5.  แสดง ช่ือสินคา้ 

 6.  แสดง ราคา 

 7.  แสดง จาํนวน 

 8.  แสดง ราคารวม 

 9.  ถา้ตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยคลิกปุ่มตกลง 

 10. ถา้ตอ้งการพิมพค์ลิกปุ่มPrint
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รูปท่ี 4.29 ภาพแสดงรายการพิมพ ์

หนา้จอของระบบ คือหนา้จอแสดงรายการพิมพมี์รายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ถา้ตรวจสอบขอ้มูลถูกตอ้งคลิกปุ่มพิมพ ์

 2.  ถา้ไม่ตอ้งการพิมพค์ลิกปุ่มยกเลิก 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

 เว็บไซต์ฐานข้อมูลส่วนซ่อมท่อและโยธา  การประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ เป็น
เวบ็ไซต์สําคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และลดเวลาในการคน้หาขอ้มูล และช่วยลดเวลาในการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจาก การประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญ มีจํานวนอุปกรณ์
สารสนเทศมากจึงทาํให้การตรวจสอบขอ้มูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ภายในการประปาเป็นไป
อย่างล่าช้า และการเก็บข้อมูลรูปแบบ เดิมไม่มีการนําเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์
ฐานขอ้มูล 

เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือใน การปฎิบติังาน ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลบนเวบ็ไซต์
ฐานขอ้มูล จึงใช้เวลานานในการตรวจสอบ ค้นหาข้อมูล ส่งผลให้การปฎิบติังานของพนักงาน
ประปาสาขาภาษีเจริญ ยิ่งนานมากข้ึน และอาจเกิดขอ้ผิดพาดในการหาขอ้มูล ดงันั้นจึง ดาํเนินการ
พฒันา เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลส่วนซ่อมท่อและโยธา ภายในการประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ โดย
ใช้เคร่ือง มือ Microsoft Visual Studio 2019  เป็นเคร่ืองมือมาพัฒนาระบบโปรแกรม Microsoft 

SQL 2008 R2 เป็นเคร่ืองท่ีใขเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลและเขียนโปรแกรม โดยใชภ้าษา C# ซ่ึง
ช่วยให้พนักงานประปาในแผนกซ่อมท่อและโยธา ได้มีเวบ็ไซต์ฐานขอ้มูลของส่วนซ่อมท่อและ
โยธา และสามารคน้หาขอ้มูลเก็บขอ้มูล และสามารถปฎิบติังานไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงการ 

  5.1.2.1 นักศึกษายงัไม่เข้าใจในระบบงานทั้ งหมด จึงต้องใช้เวลาศึกษา ค้นหา
ขอ้มูลเพิ่มเติม 

  5.1.2.2 นกัศึกษา ขาดประสบการและความชาํนาญ ในการเขียนโปรแกรม จึงตอ้ง
ใชเ้วลา เรียนรู้เพิ่มเติม 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ   

 5.1.3.1 เพิ่มการเก็บขอ้มูลของเจา้ท่ีเพื่อ สมคัร รหัส สมาชิก ในการเข้าสู่ระบบ 
เวบ็ไซต ์
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5.2  สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1   ขอ้ดีของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานจริง เรียนรู้ความรู้ มากกว่าใน
หอ้งเรียน 

  5.2.1.2ไดรู้้จกัปรับตวัเขา้กบัสังคม ในการปฎิบติังานจริง เพื่อเขา้ร่วมปฎิบติังานได้
อยา่งราบร่ืน 

 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฎิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 วนัท่ีเร่ิมปฎิบติังาน แรกๆ ไม่รู้การทาํงานของพนกังาน 

  5.2.2.2 วนัท่ีเร่ิมปฎิบติังาน แรกๆ ไม่รู้แกไ้ขปัญหาในการทาํงานยงัไง 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1 ควรเพิ่มอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นท่ีตอ้งใชง้าน เช่น ปลัก๊ไฟ เมา้ ใหม้ากข้ึน 

  5.2.3.2 ควรมีเจา้หนา้ท่ีฝ่าย IT Support เบ้ืองตน้ มากกวา่น้ี 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

รูปขณะปฏิบติังานสหกิจ 

 

 

รูปท่ี ก.1 ขณะกาํลงัติดตั้งเคร่ืองพิมพ ์

  



 

 

 

รูปท่ี ก.2 ขณะติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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รูปท่ี ก.3 ขณะเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอร์
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รูปท่ี ก.4 ขณะเช็คคอมพิวเตอร์เสร็จส้ิน 
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รูปท่ี ก.5 ขณะเช็คขอ้มูลโปรแกรมขององคก์ร



54 

 

 

 

รูปท่ี ก.6 เช็คขอ้มูลโปรแกรมขององคก์ร
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รูปท่ี ก.7 ขณะเปล่ียนอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
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รูปท่ี ก.8 เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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รูปท่ี ก.9 เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสร็จส้ิน 
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ภาคผนวก ข 

E-R Diagram 

 

 

รูปท่ี ข.1 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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รูปท่ี ข.2 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ)



60 

 

ตารางท่ี ข.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

User ตารางผูใ้ชง้าน 

Addjob ตารางเพิ่มงาน 

Jobcause ตารางสาเหตุงาน 

Team ตารางทีมงาน 

Statusjob ตารางสถานะงาน 

Order_berk ตารางเบิกอุปกรณ์ 

Order_Detail ตารางรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์ 

Toi_Table ตารางท่อ 

 

 

ตารางท่ี ข.2 ตารางขอ้มูลสมคัรสมาชิก(User) 

Name Type P M Refer Description 

ID_User int Yes Yes  ลาํดบัสมาชิก 

Username nvarchar(50) No Yes  ช่ือรหสั
สมาชิก 

Password nvarchar(50) No Yes  รหสัสมาชิก 

Firsname nvarchar(50) No Yes  ช่ือ 

Lastname nvarchar(50) No Yes  นามสกุล 

Address nvarchar(50) No Yes  ท่ีอยู ่
Tel nvarchar(50) No Yes  เบอร์โทร 
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ตารางท่ี ข.3 ตารางเพิ่มขอ้มูล(Addjob) 

Name Type P M Refer Description 

Numberjob  int Yes Yes  เลขท่ีงาน 

ID_team int No No Team.ID_team รหสัทีมงาน 

ID_status int No No Statusjob.ID_status รหสัสถานะงาน 

ID_jobcause int No No Job_cause.ID_jobcause รหสัสาเหตุงาน 

Date datetime No No  วนัท่ี 

Department nvarchar(50) No No  ช่ือผูรั้บเร่ือง 

Name nvarchar(50) No No  ช่ือ 

Tel nvarchar(50) No No  เบอร์โทร 

NumAddress nvarchar(50) No No  เลขท่ีบา้น 

HomeVillage nvarchar(50) No No  หมู่บา้น 

Road nvarchar(50) No No  ถนน 

Soi nvarchar(50) No No  ซอย 

NearbyPlaces nvarchar(50) No No  สถานท่ี
ใกลเ้คียง 

 

ตารางท่ี ข.4 ตารางขอ้มูลสาเหตุงาน(Jobcause) 

Name Type P M Refer Description 

ID_jobcause int Yes Yes  รหสัสาเหตุงาน 

Name_job 

cause 

nvarchar(50) No No  ช่ือสาเหตุงาน 

 

ตารางท่ี ข.5 ตารางขอ้มูลทีมงาน(Team) 

Name Type P M Refer Description 

ID_team int Yes Yes  รหสัทีมงาน 

Name_team nvarchar(50) No No  ช่ือทีมงาน 
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ตารางท่ี ข.6 ตารางสถานะงาน(Statusjob) 

Name Type P M Refer Description 

ID_status int Yes No  รหสัสถานะงาน 

Name_status nvarchar(50) No No  ช่ือสถานะงาน 

 

 

ตารางท่ี ข.7 ตารางการเบิกอุปกรณ์(Order_berk) 

Name Type P M Refer Description 

Order_Id int Yes Yes  รหสัการเบิก 

Numberjob int No No Addjob.Numberjob เลขท่ีงาน 

Order_Date datetime No No  วนัท่ีเบิก 

Order_Amo

unt 

decimal(18,0) No No  จาํนวนท่ีเบิก 

Pricetotal decimal(18,0) No No  ราคาทั้งหมด 

 

ตารางท่ี ข.8 ตารางรายละเอียดการเบิกอุปกรณ์(Order_Detail) 

Name Type P M Refer Description 

Toi_Id int Yes Yes Toi_Table.Toi_Id รหสัท่อ 

Order_Id int Yes Yes Order_berk.Order_Id รหสัการเบิก 

Toi_Qty Int No No  จาํนวนท่อ 

Price decimal(18,0) No No  ราคารวม 

 

ตารางท่ี ข.9 ตารางท่อ(Toi_Table) 

Name Type P M Refer Description 

Toi_Id   int Yes Yes  รหสัท่อ 

Toi varchar(50) No No  ท่อ 

Price int No No  ราคา 
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รูปท่ี ข.3 Context Diagram ระบบฐานขอ้มูลส่วนซ่อมท่อและโยธา
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รูปท่ี ข.4 Level 0 ระบบฐานขอ้มูลส่วนซ่อมท่อและโยธา  
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รูปท่ี ข.5 Level1 Process2: จดัการขอ้มูลพื้นฐาน
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รูปท่ี ข.6 Level 1 Process 3: เบิกอุปกรณ์ 
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รูปท่ี ข.7 Level 1 Process 4: ออกรายงานสรุป 
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