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บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 แผนกศูนย์สารสนเทศและการจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานทีให้บริการด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทงัแกไ้ขปัญหาทางดา้นเทคนิค
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 จากทีได้ร่วมงานกบัแผนก
ศูนย์สารสนเทศและการจัดการความรู้ ได้พบปัญหาเกียวกับการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็นเพียงการจดบนัทึกลงเอกสารและบนัทึกขอ้มูลลง
ใน Google Drive เป็นการจดัเก็บขอ้มูลไวห้ลายที ทาํให้เวลาคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกิด
ความล่าช้า ขอ้มูลซาํซ้อนกนั ขอ้มูลสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ไม่มีความปลอดภยัของขอ้มูล ไม่มีการ
กาํหนดสิทธิให้กบัผูใ้ช้ขอ้มูลทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีเอกสารเก็บไวน้าน อาจทาํให้เอกสารชาํรุดหรือ
เสียหายได ้

ดังนันจึงมีแนวคิดทีจะพัฒนา ระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ของแผนกศูนย์สารสนเทศและการจดัการความรู้ โดยการทาํงานของ
ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จะสามารถบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทังหมด ภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 มาไว้ในระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพือให้เจา้หน้าทีแผนกศูนยส์ารสนเทศและการจดัการความรู้ สามารถจดัเก็บขอ้มูล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึน ลดการเก็บข้อมูลทีซาํซ้อนกนั สามารถคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์และ
รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดท้นัที ทาํให้ลดระยะเวลาในการคน้หาได้ และมีระบบการ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัขอ้มูล โดยกาํหนดสิทธิเขา้ใชใ้ห้กบัผูที้เกียวขอ้งเท่านนัเพือ
สนับสนุนการดาํเนินงานของแผนกศูนยส์ารสนเทศและการจดัการความรู้ ในโรงพยาบาลเพชร
เกษม 2 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพือออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. คุณสมบติัของระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

1.3.1 การจดัการขอ้มูลพนืฐานสามารถทาํไดด้งันี 

1.3.1.1 ขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

1.3.1.1.1 ตรวจสอบขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

1.3.1.1.2 เพมิขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.1.1.3 แกไ้ขขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.1.1.4 ลบขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.1.1.5 บนัทึกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

    1.3.1.2 ขอ้มูลเครืองพิมพ ์

     1.3.1.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลเครืองพิมพ ์

     1.3.1.2.2 เพมิขอ้มูลเครืองพิมพ ์

     1.3.1.2.3 แกไ้ขขอ้มูลเครืองพิมพ ์

     1.3.1.2.4 ลบขอ้มูลเครืองพิมพ ์

     1.3.1.2.5 บนัทึกขอ้มูลเครืองพิมพ ์

1.3.1.3 ขอ้มูลพนกังาน 

     1.3.1.3.1 ตรวจสอบขอ้มูลพนกังาน 

     1.3.1.3.2 เพมิขอ้มูลพนกังาน 

     1.3.1.3.3 แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

     1.3.1.3.4 ลบขอ้มูลพนกังาน 

     1.3.1.3.5 บนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
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1.3.1.4 ขอ้มูลแผนก 

     1.3.1.4.1 ตรวจสอบขอ้มูลแผนก 

     1.3.1.4.2 เพมิขอ้มูลแผนก 

     1.3.1.4.3 แกไ้ขขอ้มูลแผนก 

     1.3.1.4.4 ลบขอ้มูลแผนก 

     1.3.1.4.5 บนัทึกขอ้มูลแผนก  

    1.3.1.5 ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

1.3.1.5.1 ตรวจสอบขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

1.3.1.5.2 เพมิขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

1.3.1.5.3 แกไ้ขขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

     1.3.1.5.4 ลบขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

     1.3.1.5.5 บนัทึกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

1.3.2 การกาํหนดสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบ แบ่ง 2 ระดบั ดงันี 

  1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ สามารถใชง้านไดท้งัระบบ 

  1.3.2.1 ผูใ้ชง้านระบบ สามารถใชง้านขอ้มูลไดบ้างส่วน 

1.3.3 ทาํรายการซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถบนัทึกขอ้มูลไดด้งันี 

1.3.3.1 รายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.3.1.1 ตรวจสอบขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.3.1.2 เพมิรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.3.1.3 บนัทึกรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

1.3.3.2 รายการซือเครืองพิมพ ์

     1.3.3.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.3.2.2 เพมิรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
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     1.3.3.2.3 บนัทึกรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

1.3.4 การออกรายงาน 

     1.3.4.1 รายงานขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทงัหมด 

     1.3.4.2 รายงานขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก 

     1.3.4.3 รายงานขอ้มูลเครืองพิมพท์งัหมด 

     1.3.4.4 รายงานขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนก 

1.3.4.5 รายงานขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

     1.3.4.6 รายงานขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

 

1.4 ประโยชน์ทไีด้รับ 

 1.4.1 ทาํให้ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึน 
เนืองจากระบบจดัเก็บขอ้มูลรวมอยูที่เดียว ทาํใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล
เครืองพิมพ ์รายการซือเครืองคอมพิวเตอร์รายการซือเครืองพิมพท์าํให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการ
แกไ้ขขอ้มูล และออกรายงานได ้  

 1.4.2 ทาํให้ลดการซาํซอ้นกนัของขอ้มูลทีจดัเก็บและเพมิความเร็วในการจดัเก็บขอ้มูล 

 1.4.3 มีการกําหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลให้กับผู ้เกียวข้อง ทําให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภยัมากยงิขึน 

 



 

 

บทท ี2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

2.1 แนวความคิด 

รูปที 2.1 ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 

ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เป็น
ระบบทีใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็นเครืองมือในการพฒันา และโปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2008 เป็นฐานขอ้มูล ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์      
มีการทาํงานหลักคือ เจา้หน้าทีสามารถเข้าสู่ระบบ กรอกขอ้มูลเขา้ไปในระบบ รวมทงัสามารถ 
ตรวจสอบ แกไ้ข และลบขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได ้ จากนนัระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลลงใน
ฐานขอ้มูล 



 

 

ทฤษฎีทเีกยีวข้อง 

 วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทาง
ความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพือแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยระบบทีจะพฒันานนัอาจเริมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือนาํระบบ
เดิมทีมีอยู่แล้วมาปรับเปลียนให้ดียิงขึน ภายในวงจรนีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ 
(Phase) ไดแ้ก่ ระยะวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการ
ออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implemetation Phase) โดยแต่ละระยะจะ
ประกอบไปด้วยแต่ละขนัตอน (Step) ต่างๆ แตกต่างกนัไปตาม Methodology ทีนักวิเคราะห์
นาํมาใช ้เพอืให้เหมาะสมกบัสถานะทางการเงิน และความพร้อมขององคก์รในขณะนนั ขนัตอนใน
วงจรพฒันาระบบช่วยให้นกัวิเคราะห์ระบบสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีแนวทาง และเป็นขนัตอน 
ทาํให้สามารถควบคุมระยะเวลา และงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได ้
ขนัตอนต่างๆนนัมีลักษณะคล้ายกบัการตดัสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) อนัได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทีคน้พบ เลือกแนวทางทีดีทีสุดและพฒันาทางเลือกนนัให้ใชง้านได ้

(อาจารยน์เรศร์ บุญเลิศ, 2556) 

สาํหรับวงจรการพฒันาระบบจะแบ่งออกเป็น 7 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

 1. การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็นขนัตอน
ในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบ ทีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท สามารถ
แกปั้ญหาทีเกิดขึน และให้ผลประโยชน์กบับริษทัมากทีสุด โดยใชต้ารางเมตริกซ์ (Matrix Table) 
เป็นเครืองมือประกอบการพิจารณา ซึงเป็นขนัตอนทีไดด้าํเนินการผา่นไปแลว้ในเบืองตน้ สามารถ
สรุปกิจกรรมได้ดังนี1.1คน้หาโครงการพฒันาระบบทีเห็นสมควรต่อการได้รับการพฒันา 1.2
จาํแนกและจดักลุ่มโครงการ 1.3เลือกโครงการทีเหมาะสมทีสุดในการพฒันา 

 2. การเริมตน้และวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System Development) เป็น
ขนัตอนในการเริมตน้จดัทาํโครงการดว้ยการจดัตงัทีมงาน กาํหนดตาํแหน่งหน้าทีให้กบัทีมงานแต่ละคน
อย่างชัดเจน เพือร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนาํระบบใหม่มาใช้งาน และเลือกทางเลือกทีดีทีสุด 
จากนนัจะร่วมกนัวางแผนจดัทาํโครงการ กาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้
 3. การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขนัตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ขนัตอนการ
ดาํเนินงานของระบบเดิม ซึงการทีจะสามารถดาํเนินการในขนัตอนนีได้ จะตอ้งผา่นการอนุมติัใน
ขนัตอนที 2 ในการนาํเสนอโครงการ หลงัจากนนัจะรวบรวมความตอ้งการอนุมติัในขนัตอนที 2 ใน
การนาํเสนอโครงการ หลงัจากนนัจะรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ช้ระบบ แลว้นาํมา



 

 

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการเหล่านนัด้วยการใช้เครืองมือชนิดต่างๆ ได้แก่ 9 แบบจาํลอง
ขนัตอนการทาํงานของระบบ (Process Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow 
Diagram) และแบบจาํลองขอ้มูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูล (Entity Relationship Diagram : E-R Diagram) 

 4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขนัตอนในการออกแบบลกัษณะการ
ทาํงานตามทางเลือกทีไดจ้ากเลือกไวจ้ากขนัตอนการวเิคราะห์ระบบ โดยการออกแบบในเชิงตรรกะ
นียงัไม่ไดมี้การระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ทีจะนาํมาใช ้เพียงแต่กาํหนดถึงลกัษณะของรูปแบบ
รายงานทีเกิดจากการทาํงานของระบบ ลกัษณะของการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และผลลพัธ์ทีได้จาก
ระบบ ซึงจะเลือกใช้การนาํเสนอรูปแบบของรายงานและลกัษณะของจอภาพของระบบจะทาํให้
สามารถเขา้ใจขนัตอนการทาํงานของระบบไดช้ดัเจนมากขึน 

 5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขนัตอนทีระบุถึงลกัษณะการทาํงาน
ของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ทีจะนาํมาใชเ้ทคโนโลย ี
โปรแกรมภาษาทีจะนาํมาทาํการเขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูลของการออกแบบเครือข่ายทีเหมาะสม
กบัระบบ สิงทีไดจ้ากขนัตอนการออกแบบทางกายภาพนีจะเป็นขอ้มูลการออกแบบเพือส่งมอบ
ให้กบัโปรแกรมเมอร์เพือใช้เขียนโปรแกรม ตามลกัษณะการทาํงานของระบบทีไดอ้อกแบบและ
กาํหนดไว ้

 6. การพฒันาและติดตงัระบบ (System Implementation) เป็นขนัตอนในการนาํขอ้มูล
เฉพาะของการออกแบบมาทาํการเขียนโปรแกรมเพือให้เป็นไปตามคุณลกัษณะและรูปแบบต่างๆที
ไดก้าํหนดไว ้หลงัจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทาํการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมทีพฒันาขึนมา และสุดท้ายคือการติดตงัระบบโดยทาํการติดตงัตัว
โปรแกรม ติดตงัอุปกรณ์พร้อมจดัทาํคู่มือ และจดัเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผูใ้ช้งานทีเกียวข้อง 
เพอืให้ระบบใหม่สามารถใชง้านได ้

 7. การซ่อมบาํรุงระบบ (System Maintenance) เป็นขนัตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) หลงัจากระบบใหม่ไดเ้ริมดาํเนินการ ผูใ้ชร้ะบบ
จะพบกบัปัญหาทีเกิดขึน เนืองจากความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ และคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหานนั 
เพอืให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

 



 

 

2.3 เวบ็ไซต์ทเีกยีวข้อง  

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการคน้หาเวบ็ไซตที์เกียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ เนืองจากมีประโยชน์ต่อ
การดาํเนินโครงการในดา้นการออกแบบฐานขอ้มูล และการเขียนโปรแกรม โดยคน้หาจากเวบ็ไซต์
ดงัต่อไปนี 

รูปที 2.2 www.nanosoft.co.th 

 เป็นเวบ็ไซตที์มีโปรแกรมระบบต่างๆมากมาย เช่น โปรแกรมขายหนา้ร้าน ปรับปรุงการ
ขาย สต๊อคสินคา้ และออกใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ เพือไวใ้ห้สามารถศึกษาขอ้มูลและให้เข้าใจถึง
ความหมายของโปรแกรมต่างๆ และการทาํงานไดอ้ยา่งละเอียดและให้เขา้ใจไดง่้าย 

 

  



 

 

รูปที 2.3 www.thaicreate.com 

 เป็นเวบ็ไซตที์สอนเกียวกบัการออกรายงานดว้ยโปรแกรม Crystal Report มีการอธิบาย
ตงัแต่ขนัตอนการติดตงัโปรแกรม Crystal Report จนถึงขนัตอนการเขียนคาํสังให้ออกรายงาน และ
มีตวัอยา่งการออกรายงานไวใ้ห้ศึกษาและนาํมาประยกุตใ์ชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปที 2.4 www.programmingbright.com 

 เป็นเวบ็ไซตที์อธิบายการเขียนแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิตี (E-R Diagram) มีการ
อธิบายความหมายของแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิตี ขนัตอนในการออกแบบของเส้นแสดง
ความสัมพนัธ์ และมีตวัอยา่งของแบบจาํลองความสัมพนัธ์เอนทิตี (E-R Diagram) ไวใ้ห้ศึกษาและ
นาํมาประยกุตใ์ชง้าน 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที 2.5 www.marcuscode.com 

 เป็นเวบ็ไซตที์แนะนาํการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# มีการอธิบายเกียวกบัการกาํหนด
ตวัแปร การเขียนโปรแกรมคิดคาํนวณต่างๆ การใช้คาํสังเงือนไข การใช้คาํสังทาํซํา และมีการ
อธิบายเกียวกบัวธีิต่างๆ 

 

  



 

 

รูปที 2.6 www.macare.net 

 เป็นเวบ็ไซตที์สอนเรืองการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) มี
หลกัการเขียนทีถูกตอ้ง มีการอธิบายกระบวนการตงัแต่ Context Diagram จนถึง Data Flow 
Diagram ระดบั 2 และมีตวัอยา่งแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) ใหศึ้กษา 

 

  



 

 

2.4 งานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 
รูปที 2.7 ระบบจดัการซือขายอะไหล่รถยนต ์

 นางสาวสุภสัสรา เสาแกว้ นายอรรถพล ชยัชูเชิด และนายนิรินธน์ ชุนหจนัทร์ (2560) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ได้จดัทาํโครงงาน
ระบบจดัการซือขายอะไหล่รถยนต์ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ในการพฒันา
ระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบจะแสดง
ขอ้มูลบริษทัผูจ้ดัจาํหน่าย ซึงสามารถทาํรายการสังซืออะไหล่ โดยการคน้หาและระบุขอ้มูลรหัส
อะไหล่ จาํนวน ราคา ราคารวม และบนัทึกรายการสงัซือ 

  



 

 

รูปที 2.8 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

 นายปริญญา อภยัภกัดิและนายณฐัพล เสาวพงษ ์(2560) สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําระบบจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวช
สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2012 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูลโดยระบบจะแสดงขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และแสดงชืออุปกรณ์ ประเภท ยหี้อ รุ่น จาํนวน ของอุปกรณ์นนัๆ ซึงสามารถทาํรายการเพิม แกไ้ข 
ลบ ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได ้

 

  



 

 

รูปที 2.9  ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชยัเวช 

 นายธราธร แสงเฟือง และนายพีรพล เพ็งแป้น (2560) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จดัระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช
หนองแขมโดยระบบสามารถตรวจสอบขอ้มูล เพิมข้อมูล บนัทึกข้อมูล และแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได ้

 



 

 

รูปที 2.10 ระบบบริหารงานร้านขายหนงัสือ 

 นายจิราภรณ์ศรีแสง และนางสาวณัฐวิภา โสตะวงษ์ (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําระบบบริหารงานร้านขายหนังสือ โดยระบบสามารถ 
ตรวจสอบขอ้มูล เพิมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล และแกไ้ขขอ้มูลหนงัสือได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท ี3  

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชือและทตีังของสถานประกอบการ 
บริษทั เพชรเกษมการแพทย ์จาํกดั  
ซอยเพชรเกษม 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
10160 

 

รูปที 3.1 แผนทีโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 
3.2 ลักษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 มีวตัถุประสงค์เพือเป็นโรงพยาบาลเอกชนทีให้บริการแก่ผูป่้วย
ทวัไป โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดใหบ้ริการ คือ ศูนยท์นัตกรรม กายภาพบาํบดั ศลัยกรรมกระดูก ศูนยต์รวจ
สุขภาพ สูตินารีแพทย ์ศูนยไ์ตเทียม แผนกรังสี (X-Ray) โดยให้บริการรักษาพยาบาล สร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกนัโรคและฟืนฟูสมรรถภาพ โดยการบริหารจดัการทรัพยากรเพือให้เกิดการพฒันา
อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ทีได้มาตรฐานสากลและเป็นทียอมรับ 
บริการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ในทุกกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยผู์เ้ชียวชาญ พร้อม
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ดว้ยล่ามแปลภาษาต่างชาติทีคอยอาํนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผูป่้วยทีเป็นชาวต่างชาติ 
เพอืให้การบริการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

                      รูปที 3.2 แผนผงัโครงสร้างองคก์รของโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 
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3.4 ตําแหน่งงานและลักษณะงานทนัีกศึกษาได้รับมอบหมาย 

 นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ระหวา่งวนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที  30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ใน
แผนกศูนยส์ารสนเทศและการจดัการความรู้ ตาํแหน่ง IT Support ณ โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โดย
ไดรั้บมอบหมายดงันี 

 ได้รับมอบหมายให้ทาํการแก้ไขปัญหาทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหแ้ก่พนกังานภายในขององคก์รในแผนกงานต่างๆ ตามทีผูใ้ชต้อ้งการ อาทิเช่น  

 - ติดตงัเครืองคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูใ้ชภ้ายในองคก์ร 

 - ติดตงัเครืองพิมพใ์หก้บัผูใ้ชภ้ายในองคก์ร 

 - ติดตงัโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทีจาํเป็นต่อการใชง้านเช่น Windows , Microsoft Office  

- จดัเตรียมห้องประชุม 

- ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในองคก์ร เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ ์ 

- ติดตงัเครือง Wireless Router WIFI 

- ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่งๆภายในองคก์ร เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ ์  

3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทปีรึกษา 

คุณวรรณวนชั บุญศพัย ์ตาํแหน่ง รักษาการผูจ้ดัการสารสนเทศและการจดัการความรู้ 

3.6 ระยะเวลาทปีฏิบัติงาน 

 เริมเขา้มาปฏิบติังานทีโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 ตงัแต่วนัที 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วนัที 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
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3.7 ขันตอนการดําเนินงาน 

ตารางท ี3.1 แสดงระยะเวลาและขันตอนในการดําเนินงาน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 
1.รวบรวมข้อมูลและศึกษา
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
2.วเิคราะห์ระบบงาน 
3.ออกแบบระบบงาน 
4.จดัทาํหรือพฒันาระบบ 
5.ทดสอบและสรุปผล 
6.จดัทาํเอกสาร 

    

 
3.8 อุปกรณ์และเครืองมือทใีช้ 

1 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์  
1.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1.1 CPU I5 9400F @2.90 GHz. 
1.1.2 RAM 8 GB. 
1.1.3 HDD 1 TB. 

1.2 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1.2.1 CPU INTEL @2.00 GHz.ขึนไป 
1.2.2 RAM 4 GB.ขึนไป 

2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์  
2.1 ซอฟตแ์วร์สาํหรับพฒันาระบบ 

2.1.1 Microsoft Windows 10  
2.1.2 Microsoft Visual Studio 2010 
2.1.3 SQL Server Management Studio 2008  
2.1.4 Microsoft .Net Framework Version 4.0 
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2.2 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 
2.2.1 Microsoft Windows 10  
2.2.2 SQL Server Management Studio 2008 
2.2.3 Microsoft .Net Framework version 4.0 
2.2.4 โปรแกรมระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2  



 

 

บทท ี4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 ขันตอนการปฏิบัติงาน 

โปรแกรมระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีขนัตอน
การทาํงานดงัต่อไปนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 
เมือเปิดระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะปรากฏหน้าเขา้สู่ระบบ ให้

ผูใ้ช้กรอกรหัสผูใ้ช้และรหัสผ่านเพือตรวจสอบการเขา้ใช้ระบบ ถา้ผูใ้ช้กรอกรหัสไม่ถูกตอ้งจะมี
กล่องขอ้ความแจง้เตือนวา่ กรุณากรอกรหสัผูใ้ชห้รือกรุณากรอกรหสัผา่นใหถู้กตอ้ง 
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รูปที 4.2 หนา้จอเมนูจดัการขอ้มูลพืนฐาน 

หนา้จอเมนูจดัการขอ้มูลพืนฐาน สามารถเขา้ไปยงัเมนูต่างๆ เพือเขา้ไปยงั
หนา้จอทีผูใ้ชต้อ้งการ ประกอบดว้ย  

1. ปุ่มขอ้มูลพนกังาน 
2. ปุ่มขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 
3. ปุ่มขอ้มูลเครืองพิมพ ์
4. ปุ่มขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
5. ปุ่มออกจากระบบ 
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                                       รูปที 4.3 หนา้จอเมนูทาํรายการของแอดมิน 
เมือเขา้หนา้จอเมนูทาํรายการของแอดมิน จะประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปนี 

 1. ปุ่มทาํรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
 2. ปุ่มทาํรายการซือเครืองพิมพ ์  

1 

2 
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รูปที 4.4 หนา้จอการออกรายงานของแอดมิน 

เมือเขา้หนา้จอการออกรายงานของระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปนี 

1. ปุ่มเรียกดูรายงานขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทงัหมด 
2. ปุ่มเรียกดูรายงานขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก 
3. ปุ่มเรียกดูรายงานขอ้มูลเครืองพิมพท์งัหมด 
4. ปุ่มเรียกดูรายงานขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนก 

5. ปุ่มเรียกดูรายงานรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

6. ปุ่มเรียกดูรายงานรายการซือเครืองพิมพ ์

1 

2 

3 

4 

5 
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รูปที 4.5 หนา้จอขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

หนา้จอขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ ใชใ้นการจดัการขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 
รหัสเครืองคอมพิวเตอร์ วนัทีซือ แผนก ประเภท หมายเลขซีเรียล สถานะ ยีห้อ รุ่น ซีพียู แรม สือ
บนัทึกขอ้มูล โดยโปรแกรมสามารถคน้หา เพิม บนัทึก แกไ้ข ลบ แสดงขอ้มูลทงัหมดได ้ขนัตอน
ในการปฏิบติังานมีดงันี 

1. เพมิขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

คลิกปุ่มคอมใหม่ (1) ระบบจะเพมิรหสัเครืองคอมพิวเตอร์ใหม่โดยอตัโนมติั   เมือ 

กรอกขอ้มูลครบแล้วคลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ลงใน
ฐานขอ้มูล ขอ้มูลจะแสดงในตาราง (7) 

 2. แกไ้ขขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

  คลิกเลือกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทีตอ้งการแกไ้ขในตาราง (7) และคลิกปุ่มแกไ้ข 
(3) เมือทาํการแก้ไขขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการแก้ไขขอ้มูลเครือง
คอมพิวเตอร์ลงในฐานขอ้มูล กรณีทีไม่ตอ้งการแก้ไข สามารถยกเลิกการดาํเนินการทีทาํอยูไ่ดโ้ดย
คลิกปุ่มลา้งขอ้มูล (5) 

 3. คน้หาขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

  คลิกเลือกรูปแบบการคน้หา (8) กรอกขอ้มูลทีตอ้งการคน้หา คลิกปุ่มคน้หา (2) 
รายละเอียดขอ้มูลแผนกจะปรากฏขึนในตาราง (7) ดงัรูปที 4.5 
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รูปที 4.6 หนา้จอขอ้มูลเครืองพิมพ ์

หนา้จอขอ้มูลเครืองพิมพ ์ใชใ้นการจดัการขอ้มูลเครืองพิมพ ์ประกอบดว้ย รหสัเครืองพิมพ ์
วนัทีซือ แผนก สถานะ ยีห้อ รุ่น หมายเลขซีเรียล โดยโปรแกรมสามารถคน้หา เพิม บนัทึก แกไ้ข 
ลบ แสดงขอ้มูลทงัหมดได ้ขนัตอนในการปฏิบติังานมีดงันี 

1. เพมิขอ้มูลเครืองพิมพ ์

  คลิกปุ่มเครืองพิมพใ์หม่ (1) ระบบจะเพิมเลขทะเบียนใหม่โดยอตัโนมติั เมือกรอก
ขอ้มูลครบแลว้คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลเครืองพิมพล์งในฐานขอ้มูล ขอ้มูลจะ
แสดงในตาราง (7) 

 2. แกไ้ขขอ้มูลเครืองพิมพ ์

  คลิกเลือกขอ้มูลเครืองพิมพที์ตอ้งการแกไ้ขในตาราง (7) และคลิกปุ่มแก้ไข (3) 
เมือทาํการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการแกไ้ขขอ้มูลเครืองพิมพล์ง
ในฐานขอ้มูล กรณีทีไม่ต้องการแก้ไขสามารถยกเลิกการดาํเนินการทีทาํอยู่ได้ โดยคลิกปุ่มล้าง
ขอ้มูล (5) 

 3. คน้หาขอ้มูลเครืองพิมพ ์

  คลิกเลือกรูปแบบการคน้หา (8) กรอกขอ้มูลทีตอ้งการคน้หา คลิกปุ่มคน้หา (2) 
รายละเอียดขอ้มูลแผนกจะปรากฏขึนในตาราง (7) ดงัรูปที 4.6  
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รูปที 4.7 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

หน้าจอขอ้มูลพนกังาน ใช้ในการจดัการขอ้มูลของพนกังาน ประกอบดว้ย รหัสพนกังาน 
ชือ นามสกุล แผนก สถานะการทาํงาน รหสัเขา้ระบบ สิทธิการใชง้าน โดยโปรแกรมสามารถคน้หา 
เพมิ บนัทึก แกไ้ข ลบ แสดงขอ้มูลทงัหมดได ้ขนัตอนในการปฏิบติังานมีดงันี 

1. เพมิขอ้มูลพนกังาน 

  คลิกปุ่มพนกังานใหม่ (1) ระบบจะเพิมรหัสพนกังานใหม่โดยอตัโนมติั เมือกรอก
ขอ้มูลครบแลว้ คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการบนัทึกขอ้มูลพนกังานลงในฐานขอ้มูล ขอ้มูลจะ
แสดงในตาราง (7) 

 2. แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

  คลิกเลือกขอ้มูลพนกังานทีตอ้งการแกไ้ขในตาราง (7) และคลิกปุ่มแกไ้ข (3) เมือ
ทาํการแก้ไขขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการแก้ไขขอ้มูลพนักงานลงใน
ฐานขอ้มูล กรณีทีไม่ตอ้งการแกไ้ข สามารถยกเลิกการดาํเนินการทีทาํอยูไ่ด ้โดยคลิกปุ่มลา้งขอ้มูล 
(5) 

 3. คน้หาขอ้มูลพนกังาน 

  คลิกเลือกรูปแบบการคน้หา (8) กรอกขอ้มูลทีตอ้งการคน้หา คลิกปุ่มคน้หา (2) 
รายละเอียดขอ้มูลพนกังานจะปรากฏขึนในตาราง (7) ดงัรูปที 4.7  
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รูปที 4.8 หนา้จอขอ้มูลแผนก 

4. เพมิแผนกพนกังาน 

  คลิกทีปุ่มขอ้มูลแผนก (9) ดงัรูปที 4.7 แลว้คลิกปุ่มแผนกใหม่ (1) ดงัรูปที 4.8 
ระบบจะทาํการเพิมรหสัแผนกใหม่ใหอ้ตัโนมติั  

 5. แกไ้ขแผนกพนกังาน 
  ทาํการเลือกขอ้มูลเพือทาํการแกไ้ขจากตาราง (5) คลิกทีปุ่มแกไ้ข (2) เพือทาํการ
 แก้ไข เมือแก้ไขเสร็จให้ทาํการคลิกปุ่มบันทึก (3) ระบบจะทาํการจัดเก็บข้อมูลลงใน
 ฐานขอ้มูล  
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รูปที 4.9 หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย ใชใ้นการจดัการขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย ประกอบดว้ย รหัส
ตวัแทนจาํหน่าย ชือตวัแทนจาํหน่าย นามสกุล ทีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์โดยโปรแกรมสามารถคน้หา 
เพมิ บนัทึก แกไ้ข แสดงขอ้มูลทงัหมดได ้ขนัตอนในการปฏิบติังานมีดงันี 

1. เพมิขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
  คลิกปุ่มตัวแทนจําหน่ายใหม่ (1) ระบบจะเพิมรหัสตัวแทนจาํหน่ายใหม่โดย
อตัโนมติั 
 2. แกไ้ขขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
  คลิกเลือกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายทีตอ้งการแก้ไขในตาราง (7) และคลิกปุ่มแกไ้ข 
(3) เมือทาํการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบนัทึก (4) ระบบจะทาํการแก้ไขขอ้มูลตวัแทน
จาํหน่ายลงในฐานขอ้มูล กรณีทีไม่ตอ้งการแกไ้ขสามารถยกเลิกการดาํเนินการทีทาํอยูไ่ดโ้ดยคลิก
ปุ่มลา้งขอ้มูล (5) 
 3. คน้หาขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
  คลิกเลือกรูปแบบการคน้หา (8) กรอกขอ้มูลทีตอ้งการค้นหา คลิกปุ่มคน้หา (2) 
รายละเอียดขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายจะปรากฏขึนในตาราง (7) ดงัรูปที 4.9 
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รูปที 4.10 หนา้จอรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

หนา้จอรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
ซึงสามารถทาํรายการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ โดยสามารถคน้หาขอ้มูลเครือง
คอมพิวเตอร์ วนัทีซือ บนัทึกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย จาํนวน ราคารวม  และบนัทึกรายการซือเครือง
คอมพิวเตอร์ได ้

1. เพมิขอ้มูลรายการซือใหม่  

คลิกทีปุ่มรายการใหม่ (1) ระบบจะทาํการเพิมรหสัซืออตัโนมติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.11 หนา้จอการเลือกเครืองคอมพิวเตอร์ 
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2. คน้หาขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

  คลิกทีปุ่มคน้หา (5) ระบบจะแสดงหนา้จอการเลือกเครืองคอมพิวเตอร์ รูปที 4.11
คลิกเลือกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทีตอ้งการ รายละเอียดขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์จะปรากฏขึนใน
รหสัเครืองคอมพิวเตอร์ (6) ดงัรูปที 4.10 

 3. บนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

  เมือทาํการกรอกขอ้มูลครบทงัหมดแล้ว คลิกทีปุ่มบนัทึก (2) ระบบจะทาํการ
บนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ ถา้ตอ้งการยกเลิกรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ คลิกปุ่ม
ยกเลิก (4) 
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รูปที 4.12 หนา้จอรายการซือเครืองพิมพ ์

หนา้จอรายการซือเครืองพิมพ ์ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์ ซึงสามารถทาํ
รายการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์โดยสามารถคน้หาขอ้มูลเครืองพิมพ ์วนัทีซือ บนัทึก
ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย จาํนวน ราคารวม  และบนัทึกรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ได ้

 1. เพมิขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพใ์หม่  

คลิกทีปุ่มรายการใหม่ (1) ระบบจะทาํการเพิมรหสัซืออตัโนมติั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.13 หนา้จอการเลือกเครืองพิมพ ์

 
 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 
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2. คน้หาขอ้มูลเครืองพิมพ ์

  คลิกทีปุ่มคน้หา (5) ระบบจะแสดงหน้าจอการเลือกเครืองพิมพ ์คลิกเลือกขอ้มูล
เครืองพิมพที์ตอ้งการ รายละเอียดขอ้มูลเครืองพิมพจ์ะปรากฏขึนในรหัสเครืองพิมพ ์ (6) ดงัรูปที 
4.12 

3. บนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

  เมือทาํการกรอกขอ้มูลครบทงัหมดแล้ว คลิกทีปุ่มบนัทึก (2) ระบบจะทาํการ
บนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์ถา้ตอ้งการยกเลิกรายการซือเครืองพิมพ ์คลิกปุ่มยกเลิก (4) 



35 
 

 

รูปที 4.14 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทงัหมด 

หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทงัหมด ใช้สําหรับการแสดงผล
รายงานสรุปยอดขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ทงัหมด 
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รูปที 4.15 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก 

หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก ใชส้ําหรับการแสดงผล
รายงานสรุปยอดขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก มีขนัตอนการปฏิบติังานดงันี 

1. ระบบจะแสดงรายงานขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์แต่ละแผนก โดยสามารถเลือกแผนกที
ตอ้งการได ้

2. เมือเลือกแผนกทีตอ้งการจะคน้หาแลว้ คลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” เพอืทาํการแสดงรายงาน 

3. ระบบจะแสดงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ โดยเรียงตามแผนกทีคน้หา 
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รูปที 4.16 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองพิมพท์งัหมด 

หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองพิมพท์งัหมด ใชส้าํหรับการแสดงผลรายงานสรุป
ยอดขอ้มูลเครืองพิมพท์งัหมด 
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รูปที 4.17 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนก 

หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนก ใชส้ําหรับการแสดงผลรายงาน
สรุปยอดขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนกมีขนัตอนการปฏิบติังานดงันี 

1. ระบบจะแสดงรายงานขอ้มูลเครืองพิมพแ์ต่ละแผนก โดยสามารถเลือกแผนกทีตอ้งการได ้

2. เมือเลือกแผนกทีตอ้งการจะคน้หาแลว้ คลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” เพอืทาํการแสดงรายงาน 

3. ระบบจะแสดงขอ้มูลเครืองพิมพ ์โดยเรียงตามแผนกทีคน้หา 
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รูปที 4.18 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ ใชส้ําหรับการแสดงผล
รายงานสรุปยอดขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ มีขนัตอนการปฏิบติังานดงันี 

1. สามารถเลือกช่วงเวลาทีตอ้งการจะคน้หาได ้

2. เมือเลือกช่วงเวลาทีตอ้งการจะค้นหาแล้ว คลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” เพือทาํการแสดง
รายงาน 

3. ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ โดยเรียงตามช่วงเวลาทีคน้หา 
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รูปที 4.19 หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

หนา้จอแสดงผลรายงานสรุปขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์ใช้สําหรับการแสดงผลรายงาน
สรุปยอดขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์มีขนัตอนการปฏิบติังานดงันี 

1. สามารถเลือกช่วงเวลาทีตอ้งการจะคน้หาได ้

2. เมือเลือกช่วงเวลาทีตอ้งการจะค้นหาแล้ว คลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” เพือทาํการแสดง
รายงาน 

3. ระบบจะแสดงขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์โดยเรียงตามช่วงเวลาทีคน้หา 
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4.2 การทดสอบโปรแกรม 
 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการกรอกขอ้มูลในขนัตอนการเขา้สู่ระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที 4.20 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการกรอกเลขรหัสพนกังานทีช่อง Username และรหสัผา่นทีช่อง Password 
เพอืเขา้สู่ระบบ หากผูใ้ชไ้ม่กรอกรหสัผูใ้ช ้หรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแสดงขอ้ความเตือนดงั
รูปที 4.21 และรูปที 4.22 
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รูปที 4.21 หนา้จอแจง้เตือนใหก้รอกรหสัพนกังานและรหสัผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4.22 หนา้จอแจง้เตือนรหสัพนกังานหรือรหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง 
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2. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

รูปที 4.23 หนา้จอขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

 เมือผูใ้ช้ต้องเพิมขอ้มูลของเครืองคอมพิวเตอร์ใหม่ ในการเพิมขอ้มูลผูใ้ช้ต้องกรอก
ขอ้มูลใหค้รบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 4.24 

รูปที 4.24 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ไม่ครบ 
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เมือผูใ้ชก้รอกรายละเอียดขอ้มูลของเครืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อย แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูล 
ขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บลงในฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยืนยนัการบนัทึก
ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปที 4.25 

รูปที 4.25 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 

เมือผูใ้ช้ตอ้งการแกไ้ขข้อมูลของเครืองคอมพิวเตอร์ เมือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแล้วทาํการ
บนัทึกขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพอืยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ ดงัรูปที 4.26 

รูปที 4.26 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 
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3. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลเครืองพิมพ ์

 

รูปที 4.27 หนา้จอขอ้มูลเครืองพิมพ ์

เมือผูใ้ชต้อ้งเพิมขอ้มูลของเครืองพิมพใ์หม่ ในการเพิมขอ้มูลเครืองพิมพต์อ้งกรอกขอ้มูล
ใหค้รบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 4.28 

รูปที 4.28 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลเครืองพิมพไ์ม่ครบ 
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 เมือผูใ้ช้กรอกรายละเอียดข้อมูลของเครืองพิมพ์เรียบร้อย แล้วทาํการบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลเครืองพิมพ์จะถูกเก็บในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความเพือยืนยนัการบันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแลว้ ดงัรูปที 4.29 

รูปที 4.29 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเครืองพิมพ ์

เมือผูใ้ช้ตอ้งการแก้ไขข้อมูลของเครืองพิมพ์ เมือคลิกปุ่มแก้ไขขอ้มูลแล้วทาํการบนัทึก
ขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเครืองพิมพ ์ดงัรูปที 4.30 

รูปที 4.30 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเครืองพิมพ ์
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4. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

รูปที 4.31 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

เมือผูใ้ช้ตอ้งเพิมข้อมูลของพนักงานใหม่ ในการเพิมขอ้มูลพนักงานตอ้งกรอกขอ้มูลให้
ครบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 4.32 

รูปที 4.32 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลพนกังานไม่ครบ 
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เมือผูใ้ช้กรอกรายละเอียดขอ้มูลของพนักงานเรียบร้อย แล้วทาํการบนัทึกข้อมูล ขอ้มูล
พนักงานจะถูกเก็บในฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว 
ดงัรูปที 4.33 

รูปที 4.33 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 

เมือผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลของพนกังาน เมือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูล 
ระบบจะแสดงขอ้ความเพอืยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ดงัรูปที 4.34 

รูปที 4.34 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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5. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

รูปที 4.35 หนา้จอขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

เมือผูใ้ช้ตอ้งเพิมขอ้มูลของตวัแทนจาํหน่ายใหม่ ในการเพิมขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายตอ้ง
กรอกขอ้มูลให้ครบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 4.36 

รูปที 4.36 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายไม่ครบ 
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 เมือผูใ้ช้กรอกรายละเอียดขอ้มูลของตวัแทนจาํหน่ายเรียบร้อย แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูล 
ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายจะถูกเก็บลงในฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้ ดงัรูปที 4.37 

รูปที 4.37 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

 เมือผูใ้ช้ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลของตวัแทนจาํหน่าย เมือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแลว้ทาํการ
บนัทึกขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย ดงัรูปที 4.38 

รูปที 4.38 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
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6. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

รูปที 4.39 หนา้จอรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

เมือผูใ้ช้ต้องเพิมข้อมูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ใหม่ ในการเพิมขอ้มูลรายการซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ ตอ้งกรอกขอ้มูลให้ครบ ถา้ผูใ้ช้กรอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้
เตือนดงัรูปที 4.40 

รูปที 4.40 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ไม่ครบ 
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เมือผูใ้ช้กรอกรายละเอียดขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึก
ขอ้มูล ขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ จะถูกเก็บในฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือ
ยืนยนัการบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปที 4.41 

รูปที 4.41 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

เมือผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลของรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ เมือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแลว้
ทาํการบนัทึกขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
ดงัรูปที 4.42 

รูปที 4.42 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
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7. ตรวจสอบความถูกตอ้งในหนา้จอขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

รูปที 4.43 หนา้จอรายการซือเครืองพิมพ ์

เมือผูใ้ช้ตอ้งเพิมขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพใ์หม่ ในการเพิมขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ์
ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบ ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบ ระบบจะแสดงขอ้ความดงัรูปที 4.44 

รูปที 4.44 หนา้จอแจง้เตือนพบขอ้ผิดพลาดกรอกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพไ์ม่ครบ 
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เมือผูใ้ช้กรอกรายละเอียดขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ์เรียบร้อยแลว้ทาํการบนัทึกข้อมูล 
ขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ์ จะถูกเก็บลงในฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงข้อความเพือยืนยนัการ
บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปที 4.45 

รูปที 4.45 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

เมือผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขขอ้มูลของรายการซือเครืองพิมพ ์เมือคลิกปุ่มแกไ้ขขอ้มูลแลว้ทาํการ
บนัทึกขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความเพือยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์ดงัรูปที 4.46 

รูปที 4.46 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์



 
 

 

บทท ี5 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
5.1 สรุปผลโครงการ 

 5.1.1 สรุปผลโครงการ 

 ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 สามารถช่วย
ในการสามารถจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดง่้ายขึน ลดการเก็บขอ้มูลทีซาํซ้อนกนั สามารถ
คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดท้นัที ทาํให้ลดระยะเวลาในการ
คน้หาได้ และมีระบบการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัให้กบัข้อมูล โดยกาํหนดสิทธิเขา้ใช้
ให้กบัผูที้เกียวขอ้งเท่านนั เนืองจากโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยูจ่าํนวนมาก 
การจดัเก็บขอ้มูลเป็นเพียงการจดบนัทึกลงเอกสารและบนัทึกขอ้มูลลงใน Google Drive เป็นการ
จดัเก็บขอ้มูลไวห้ลายที ทาํให้เวลาคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เกิดความล่าช้า ขอ้มูลซาํซ้อน
กนั ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีความปลอดภยัของข้อมูล ทาํให้การตรวจสอบข้อมูลของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างล่าช้า ดังนันจึงพฒันาระบบการบริหารจดัการข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 โดยใชเ้ครืองมือในการพฒันาระบบ คือ โปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 เป็นเครืองมือในการพฒันาระบบ โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็น
เครืองมือทีใชเ้ป็นฐานขอ้มูล เพอืเก็บขอ้มูล และเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# ซึงช่วยให้บุคลากรใน
ศูนย์สารสนเทศและการจดัการความรู้ได้มีระบบจดัเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสถาน
ประกอบการ ทีจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอยา่งไวใ้นทีเดียว ช่วยใหส้ามารถปฏิบติังานได้
สะดวกและรวดเร็วมากยงิขึน 

 5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงการ 

5.1.2.1 นกัศึกษาขาดความรู้ความชาํนาญในการเขียนโปรแกรมภาษา C# จึงตอ้ง
ใชเ้วลาศึกษาเพมิเติม 

5.1.2.2 นกัศึกษาไม่เขา้ใจถึงระบบงานของแผนกศูนยส์ารสนเทศและการจดัการ
ความรู้ จึงตอ้งใชเ้วลาศึกษา 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ  

5.1.3.1 เพมิการทาํงานของระบบ เช่น จดัทาํสต็อคนบัจาํนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ทีใช้ประจาํวนั เช่น หมึกเครืองพิมพ ์แลว้สามารถทาํรายงานสรุปถึงยอดใช้ต่อเดือนวา่เป็นจาํนวน
เท่าไหร่ 
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5.1.3.2 การออกแบบและพฒันาระบบควรคาํนึงถึงความยืดหยุ่นในการใชง้านและ
สามารถเขา้ใจไดง่้ายโดยระบบทีออกแบบและพฒันาไม่ซบัซอ้นจนเกินไป 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

  5.2.1.2 ไดเ้รียนรู้ทีจะปรับตวัเขา้สู่สังคมในการปฏิบติังานจริง  

 5.2.2 ปัญหาทีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 ตอนเขา้ไปปฏิบติังานช่วงแรก ไม่มีความรู้ทีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1 ควรมีเจา้หนา้ทีฝ่ายไอทีซพัพอร์ตมากกวา่นี เพราะ เจา้หนา้ทีไม่เพียงพอต่อ
การทาํงาน 

  5.2.3.2 ควรมีการสํารองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆให้มากขึน เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ ์ เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปที ก.1 E-R DIAGRAM (ภาษาไทย) 
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รูปที ก.2 E-R DIAGRAM (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางที ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ชือตาราง คาํอธิบาย 
tblComputer 
tblDepartment 
tblPrinter 
tblEmployee 
tblAgent 
tblComPurchase 
tblPrinterPurchase 

ตารางขอ้มูลเครืองคอมพิวเตอร์ 
ตารางขอ้มูลแผนก 
ตารางขอ้มูลเครืองพิมพ ์
ตารางขอ้มูลพนกังาน 
ตารางขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 
ตารางขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 
ตารางขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

 

ตารางที ก.2 ตารางขอ้มูลเครืองคอมพวิเตอร์ 

Name DataType P M Refer to Description 
comID varchar(10) Yes Yes  รหสัคอมพิวเตอร์ 
buydate date No No  วนัทีซือ 
departID varchar(10) No No deptID รหสัแผนก 
brand varchar(10) No No  ยหี้อ 
version varchar(10) No No  รุ่น 
serialno varchar(10) No No  หมายเลขซีเรียล 
cpu varchar(50) No No  ซีพีย ู
storage varchar(50) No No  สือบนัทึกขอ้มูล 
ram varchar(10) No No  แรม 
 

ตารางที ก.3 ตารางขอ้มูลแผนก 

Name DataType P M Refer to Description 
deptID varchar(10) Yes Yes  รหสัแผนก 
deptName varchar(50) No No  ชือแผนก 
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ตารางที ก.4 ตารางขอ้มูลเครืองพิมพ ์

Name DataType P M Refer to Description 
printerID varchar(10) Yes Yes  รหสัเครืองพิมพ ์
buydate date No No  วนัทีซือ 
brand varchar(10) No No  ยหี้อ 
version varchar(10) No No  รุ่น 
serialno varchar(10) No No  หมายเลขซีเรียล 
departID varchar(10) No No deptID รหสัแผนก 

 

ตารางที ก.5 ตารางขอ้มูลพนักงาน 

Name DataType P M Refer to Description 
empID int Yes Yes  รหสัพนกังาน 
empName varchar(50) No No  ชือพนกังาน 
empLastname varchar(50) No No  นามสกุล 
empStatus varchar(10) No No  สถานะการทาํงาน 
empPermiss varchar(10) No No  สิทธิผูใ้ชง้าน 
empPass varchar(10) No No  รหสัผา่น 
departID varchar(10) No No deptID รหสัแผนก 
 

ตารางที ก.6 ตารางขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย 

Name DataType P M Refer to Description 
agentID varchar(10) Yes Yes  รหสัตวัแทนจาํหน่าย 
agentName varchar(100) No No  ชือตวัแทนจาํหน่าย 
agentAddress varchar(100) No No  ทีอยู ่
agentTel varchar(20) No No  เบอร์โทรศพัท ์
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ตารางที ก.7 ตารางขอ้มูลรายการซือเครืองคอมพิวเตอร์ 

Name DataType P M Refer to Description 
cpID int Yes Yes  รหสัซือ 
buydate date No No  วนัทีซือ 
computerID varchar(10) No No  รหัสเครืองคอมพิวเตอร์ 
unitbuy int No No  จาํนวน 
totalPrice varchar(100) No No  ราคารวม 
employeeID varchar(10) No No empID รหสัพนกังาน 
agentID varchar(10) No No agentID รหสัตวัแทนจาํหน่าย 
 

ตารางที ก.8 ตารางขอ้มูลรายการซือเครืองพิมพ ์

Name DataType P M Refer to Description 
ppID int Yes Yes  รหสัซือ 
buydate date No No  วนัทีซือ 
printerID varchar(10) No No  รหสัเครืองพิมพ ์
unitbuy int No No  จาํนวน 
totalPrice varchar(100) No No  ราคารวม 
employeeID varchar(10) No No empID รหสัพนกังาน 
agentID varchar(10) No No agentID รหสัตวัแทนจาํหน่าย 
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รูปที ก.3 Context Diagram ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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รูปที ก.4 Data Flow Diagram Level 0 : ระบบการบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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รูปที ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัการขอ้มูลพนืฐาน 
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รูปที ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : รายการซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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รูปที ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

ภาพระหว่างการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ข.1 ติดตงัเครืองคอมพิวเตอร์ 
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รูปที ข.2 ติดตงัเครืองพิมพบ์าร์โคด้ 
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รูปที ข.3 ติดตงัเครืองพิมพบ์าร์โคด้ 
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รูปที ข.4 ติดตงัวินโดวส์ให้กบัคอมพิวเตอร์ 
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รูปที ข.5 ต่อสายแลนใหม่ 
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รูปที ข.6 ทดสอบสายแลนใหม่ 
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รูปที ข.7 เปลียนตลบัหมึกใหม่ 
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รูปที ข.8 เปลียนตลบัหมึกใหม่ 
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รูปที ข.9 สแกนหา IP ADDRESS  
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รูปที ข.10 ตงัค่า IP ADDRESS ให้คอมพิวเตอร์ให้สามารถเชือมต่อกบัเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของ
โรงพยาบาลได ้
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