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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จำกัด(มหำชน) เป็ นองค์กรเกี่ ยวกับกำรจัดจำหน่ ำยสิ นค้ำไอที ซึ่ งแผนกที่
รับผิดชอบกำรดูแลระบบภำยในองค์กร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภำยในองค์กรจะเป็ นหน้ำที่ของ
แผนก สำรสนเทศภำยในองค์กร (MIS) ทำงองค์กรยังใช้ระบบกำรโอนย้ำยทรัพย์สินที่ทำงแผนกสร้ำง
ขึ้น และระบบที่ใช้อยู่น้ ันมีควำมซับซ้อน และในกำรโอนย้ำยสิ นค้ำจะมีข้ นั ตอนในกำรกรอกข้อมูล
เพื่อให้ตรวจสอบได้ว่ำสิ นค้ำต้นทำงมำจำกที่ไหน ซึ่ งในระบบเดิมนั้นจะมีควำมซับซ้อนในส่ วนของ
หน้ำฟอร์ม
ซึ่ งระบบเดิมนั้นมีควำมล่ำช้ำในกำรทำงำน ขั้นตอนในกำรใช้งำนมีหลำยขั้นและใช้งำนยำก
จึงทำให้กำรใช้ระบบมีควำมล่ำช้ำไม่รวดเร็ วทำให้ขอ้ มูลมีควำมผิดพลำดสู งรวมไปถึงควำมปลอดภัย
ของข้อมูลที่ไม่ได้รับกำรปกป้ องอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพท ำให้ข้อมูลในบำงส่ วนผิดพลำดและทำให้
ข้อมูลทรัพย์สินสูญหำย
จำกปั ญหำที่ ก ล่ ำ วมำข้ำ งต้นกำรพัฒ นำระบบบริ ห ำรจัด กำรโอนย้ำยทรั พ ย์สิ น เพื่ อ ควำม
รวดเร็ วและลดขั้นตอนในกำรทำงำนและลดควำมซับซ้อนของระบบภำยในของระบบนั้นมี ควำม
ปลอดภัยของข้อมูลโดยมีกำรกำหนดสิ ทธิ์ของผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งำนระบบ โดยมีกำรล็อคอินเข้ำสู่
ระบบ ภำยในระบบที่พฒั นำยังมีกำรออกแบบที่มีควำมล้ ำสมัยมำกกว่ำระบบเดิมและใช้งำนง่ำยต่อ
ผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้งำนระบบ และระบบยังมีกำรพัฒนำกำรค้นหำข้อมูลโดยกำรกรอกข้อมูลในช่อง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรโอนย้ำยทรัพย์สิน
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
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1.3.1.1 สำมำรถจัดกำรข้อมูลทรัพย์สิน
1.3.1.2 สำมำรถจัดกำรข้อมูลผูใ้ ช้งำน
1.3.1.3 สำมำรถโอนทรัพย์สินได้
1.3.1.4 สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์โอนทรัพย์สินได้
1.3.2 ผูใ้ ช้งำนระบบ
1.3.2.1 สำมำรถทำกำรโอนย้ำยทรัพย์สินได้
1.3.2.2 สำมำรถดูรำยละเอียดกำรโอนย้ำยทรัพย์สินได้
1.3.2.3 สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรโอนย้ำยได้
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ลดขั้นตอนกำรทำงำนและกำรใช้งำนของระบบโอนย้ำยให้กบั ผูใ้ ช้งำนใช้ได้ง่ำยมำกขึ้น
1.4.2 ผูใ้ ช้งำนระบบทำงำนได้รวดเร็ วมำกขึ้น
1.4.3 ขั้นตอนกำรใช้งำนเป็ นระเบียบง่ำยต่อกำรทำงำน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

รู ปที่ 2.1 โครงสร้างการทางาน
การทางานของระบบ มีลกั ษณะการทางานดังนี้ 1)ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูล
พื้นฐานได้โดยสามารถเพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน แก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน ลบข้อมูลทรัพย์สิน โอนทรัพย์สิน และ
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ตรวจสอบประวัติการโอนทรัพย์สิน 2)ผูใ้ ช้งาน พนักงานสามารถโอนทรัพย์สิน และตรวจสอบประวัติการ
โอนทรัพย์สิน
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบระบบบริ หารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน เป็ นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน
เดิมและปัจจุบนั เพื่อออกแบบระบบการทางานใหม่ เริ่ มต้นจากการศึกษาระบบเดิม วิธีการแก้ปัญหาของ
ระบบ คือการวิเคราะห์จะเริ่ มหลังจากที่ทราบปั ญหาระบบโอนย้ายทรัพย์สิน และผ่านขั้นตอนการศึกษา
ความเป็ นไปได้ นอกจากการออกแบบสร้างระบบงานใหม่ตอ้ งมีการปรับปรุ งและแก้ไขระบบงานเดิมให้
มีทิศทางที่ดีข้ ึน แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาความต้องการ และ สิ่ งที่จะต้องปรับปรุ งในระบบ
ระบบใหม่ที่มีการนามาใช้งาน เราจะเรี ยกว่า ระบบปั จจุบนั ระบบที่เคยใช้น้ นั เรี ยกว่า ระบบเก่า วงจรการ
พัฒนาระบบ (วิทวัฒน์ พัฒนา , 2553) คือ กระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
แก้ปัญหาทางธุ รกิจและตอบสนองความต้องการของผู ้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่ มด้วยการ
พัฒ นาระบบใหม่ เ ลยหรื อ น าระบบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว มาปรั บ เปลี่ ย น ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ภายในวงจรนี้ จะแบ่ ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็ นระยะ จะแบ่งเป็ น 7 ขั้นตอน ได้แก่
2.2.1 การค้นหาและเลื อกสรรโครงการเป็ นขั้น ตอน ในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กบั บริ ษทั
มากที่สุด
2.2.2 การเริ่ มต้นและวางแผนโครงการเป็ น ขั้นตอนในการเริ่ มต้นจัดทาโครงการด้วยการจัดตั้ง
ทีมงาน กาหนดตาแหน่งหน้าที่ให้กบั ทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อร่ วมกันสร้างแนวทางเลือกในการ
นาระบบใหม่มาใช้งาน และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2.2.3 การวิเคราะห์เป็ นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการดาเนิ นงานของระบบ
เดิม ซึ่ งการที่จะสามารถดาเนิ นการในขั้นตอนนี้ ได้จะต้องผ่านการอนุมตั ิในขั้นตอนที่ 2 ใน การนาเสนอ
โครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผูใ้ ช้ระบบแล้วนามาศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการเหล่านั้น
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2.2.4 การออกแบบเชิ งตรรกะ เป็ นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการทา งานของระบบตาม
ทางเลือกที่ได้จากเลือกไว้จากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ ยงั ไม่ได้มีการ
ระบุถึงคุณลักษณะ ของอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ เพียงแต่กาหนดถึงลักษณะของรู ปแบบรายงานที่เกิดจากการ
ทางานของระบบ
2.2.5 การออกแบบเชิงกายภาพ เป็ นขั้นตอนที่ระบุถึงลักษณะการทางานของ ระบบทางกายภาพ
หรื อทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของ อุปกรณ์ที่จะนามาใช้ เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาที่จะนามาทา
การเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบเครื อข่ายที่เหมาะสมกับระบบ
2.2.6 การพัฒนาและติดตั้งระบบ เป็ นขั้นตอนในการนาข้อมูลเฉพาะ ของการออกแบบมาทาการ
เขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็ นไปตามคุณลักษณะและรู ปแบบ ต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรม
เรี ยบร้อยแล้ว จะต้องทาการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ พฒ
ั นาขึ้ นมา
และสุ ดท้ายคือการติดตั้งระบบ
2.2.7 การซ่ อมบารุ งระบบ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ หลังจากระบบใหม่ได้เริ่ ม
ดาเนิ นการ ผูใ้ ช้ระบบจะพบกับ ปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากความไม่คุน้ เคยกับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้เองได้
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2.3 เว็บไซต์ที่เกีย่ วข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้คน้ หาเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินโครงการ ดังนี้

รู ปที่ 2.2 https://www.researchgate.net
การพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์สาหรับช่วยหาทางเลือกที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณี ที่มีผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าและมีความขัดแย้งกัน เป็ นระบบที่ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดมีส่วนร่ วม ตั้งแต่การ
กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นใจ และการให้ขอ้ มูลต่างๆ การพัฒนาระบบ
วิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่เพื่อใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
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รู ปที่ 2.3 http://www.eofficeservice.com/module_m3_3.asp
ระบบบริ หารวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นส่ วนของทะเบียนวัสดุ วัตถุดิบ สิ นค้า และทะเบียนทรัพย์สิน
ที่รองรับทั้งการป้ อนข้อมูลรายการวัสดุ สิ นค้า วัตถุดิบ และครุ ภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สินเข้าไปโดยตรงก็ได้ หรื อ
เป็ นการรั บ /นาเข้า ข้อมู ลต่ อเนื่ องมาจากระบบจัดซื้ อ-จัดจ้า งโดยอัตโนมัติก็ไ ด้ โดยระบบนี้ จะท างาน
ร่ วมกับระบบการเบิกจ่ายวัสดุ วัตถุดิบ สิ นค้า ที่ส่งค่ามาจากใบเบิกวัสดุ วัตถุดิบ สิ นค้า(แบบใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์จากการเบิกตามปกติ หรื อ การเบิกตามแผนการผลิตของระบบการผลิต หรื อ การสัง่ ซื้อผ่าน
ระบบขายสิ นค้า
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รู ปที่ 2.4 http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3
เป็ นเว็บไซต์การศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ความจาเป็ นขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ออกแบบงาน ขั้นตอนการดาเนิ นงาน วัฏจักรของระบบ วิธีทางาน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
การศึ ก ษาความเหมาะสม การใช้แ ผนภาพแทนข้อ มู ล วิ ธี ก ารออกแบบระบบ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบระบบ ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี และการจัดทาเอกสารประกอบการออกแบบ
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รู ปที่ 2.5 https://systemanaly.weebly.com
เป็ นเว็บไซต์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพัฒนาระบบการ
บริ หารโครงการเครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจาลองของระบบงาน การออกแบบระบบการ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้รวมไปถึงแผนภาพกระแสข้อมูล
(DFD) เป็ นที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนแบบระบบใหม่
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รู ปที่ 2.6 https://sites.google.com/site/analysisdesignsystemsbtbc/home/phaenphaph-dfd-khxng-rabbran-khay-sidi-phan-xinthexrnet/phaenphaph-khxn-thaeks-context-diagram
เป็ นเว็บไซต์ระบบงานที่ประกอบด้วย ระบบการจัดซื้ อ ระบบการจัดจาหน่าย ระบบพัสดุคงคลัง
ระบบบริ หารครุ ภณ
ั ฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเชื่ อมโยงกัน ในทุกระบบตั้งแต่การขอซื้ อ ขอจ้าง การ
สั่งซื้ อ สั่งจ้าง และการรับพัสดุ ซึ่ งในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคลื่อนไหวของพัสดุคงคลัง เพื่อ
การทางานอย่างสมบูรณ์
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง

รู ปที่ 2.7 ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน กรณีศึกษาร้านจักรยาน ซอย4
ศิ ริ ว รรณ ผลตระกู ล พุ ท ธิ นัน ท์ มิ่ ง มิ ต ร (2558) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจัดการคลังสิ นค้าร้านจักรยาน จากกรณี ศึกษาร้านจักรยาน
จัดทาขึ้นโดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของร้านมีการจัดเก็บข้อมูล ลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูล
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ข้อมูลสิ นค้า และการออกรายงานในด้านของรายรับ กาไรสุทธิ ซึ่งส่งผลให้การทางาน
เกิดความสะดวก และยัง สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการทางานให้น้อยลงและการพัฒนา
โปรแกรมได้ใช้ Microsoft Visual Studio 2010 และฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server
Management Studio 2008 ใน การพัฒนา
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รู ปที่ 2.8 ระบบยืมหนังสื อออนไลน์
ธัญญากร ดาแดง และวริ ศรา เสาธงชัย (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบยืมหนังสื อออนไลน์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลหนังสื อ
และสมาชิกได้ สามารถค้นหาหนังสื อที่ตอ้ งการโดยแบ่งตามหมวดหมู่และค้นหาหนังสื อที่มีสถิติ
ยืมสู งสุ ดได้ มีการตรวจสอบหนังที่เลยกาหนดวันคืน เพื่อไม่ให้เป็ นการยุ่งยากต่อผูใ้ ช้ งานระบบ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ พ ัฒ นาโปรแกรมคื อ Microsoft Visual Studio 2010 และจัด การฐานข้อ มู ล ด้ว ย
Microsoft SQL Server 2008 R2
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รู ปที่ 2.9 ระบบจองพื้นที่งานออกร้านผ่านอินเทอร์เน็ต
ปรี ชาพล โพธิชยั (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม โดยการทางานของระบบจองพื้นที่ออกร้านผ่านอินเทอร์ เน็ต มีการบันทึกรายละเอียดการจอง
ของลูกค้าโดยเก็บจากรายละเอียดที่กรอกเข้ามา ทาให้เข้าใจรู ปแบบการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชั่น
โดยโครงสร้ า งภาษาที่ ใ ช้พ ฒ
ั นา PHP บนโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และใช้ MySQL
5.7.9 เป็ นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูล
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รู ปที่ 2.10 โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์
สิ ริ ลัก ษณ์ พิ ชั ย ณรงค์ (2553) ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โปรแกรมจัดเก็บเอกสารออนไลน์ซ่ ึ งมีการสร้างขึ้นมาเพื่อจัดเก็บเอกสารให้
เป็ นหมวดหมู่ได้และยังสามารถสารองข้อมูลเอกสารได้ในกรณี ที่ขอ้ มูลสู ญหาย เครื่ องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใช้ในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ PHP Microsoft SQL
Server 2008 R2ใช้สาหรับเป็ นฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.11 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อองค์กร
อิ ท ธิ พ ัท ธ์ ห้ ว ยหงส์ ท อง (2559) สาขาวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สยาม พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาระบบ
PhotoScape v3.7 ในการตัดต่อและตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเป็ นทางเลือกให้สมาคมอสังหาริ มทรัพย์
ไทยได้มีขอ้ เปรี ยบเทียบระหว่างเว็บไซต์สาเร็จรู ป และเว็บไซต์ที่ทางองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้ และ ป้าย บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด (มหาชน)
640/101 ซอย เพชรบุรี 22 แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-656-5030
เวลาเปิ ดทําการ: จันทร์-ศุกร์ 10.30-20.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.30-20.30 น
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รู ปที่ 3.2 แผนที่สาํ หรับการเดินทางมา บริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลัก
บริ ษัท ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก จํา หน่ า ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงสิ นค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจรภายใต้ชื่อทาง
การค้า ว่า “ไอที ซิ ต้ ี “ ซึ่ ง เป็ นร้ า นค้า ปลี ก ในรู ป แบบไอที ซุป เปอร์ ส โตร์ ภายใต้สโลแกนว่า “ เมื อง
เทคโนโลยีครบวงจร ” ( The IT Superstore) โดยมี ความหลากหลายของสิ นค้ากว่า 10,000 รายการ
นอกจากเป็ นร้านค้าปลีกแล้ว บริ ษทั ยังเป็ นร้ านค้า ส่ ง ( Wholesale ) ให้แก่ลูกค้าร้านปลีกทั้งในเขต
กรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยปั จจุ บนั บริ ษทั มีลกั ษณะการประกอบ ธุ รกิ จเป็ นศูนย์คา้ ปลีก
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จําหน่ ายสิ นค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสิ นค้าที่เกี่ยวข้องทางด้าน ไอทีแบบ
ครบวงจร โดยจัดจําหน่ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนํา โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ
คอมพิวเตอร์ ที่สําคัญได้แก่ ปริ้ นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอล เป็ นต้นซึ่ งประเภทของสิ นค้า หลัก
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มด้วยกัน 1)กลุ่มคอมพิวเตอร์ 2)กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง3)กลุ่มแอ็กเซสเซอรี่ 4)
กลุ่มสิ นค้าอื่น ๆ
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่ ความเป็ นหนึ่ งในผูน้ ําธุ รกิ จค้าปลีกขนาดใหญ่สินค้าประเภทไอที สมาร์ ทโฟน และ
แท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อผูถ้ ือหุน้ ”
ยุทธศาสตร์ 3 ด้ าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และบริ การ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจําหน่าย
พันธกิจ
1.เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ คู่คา้
พนักงาน ลูกค้าและ สังคม
2.เราจะดํารงไว้ซ่ ึงความเข้มแข็งทางด้านการเงินและการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
3.เราจะทํางานร่ วมกันเป็ นทีมโดยทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
4.เราจะให้ความสําคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพในการทํางานและมีความ
รับผิดชอบ
5.เราจะปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด
6.เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน
สี ประจํา บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)
นํ้าเงิน แดง
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3.3รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างการจัดการบริ ษทั ไอที ซิ ต้ ี จํากัด (มหาชน)

20

งานแผนกMIS
หน้าร้าน
คอยช่วยเหลือสาขาทั้งหมดของบริ ษทั ไอทีซิต้ ีเช่นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และทํา
การเปิ ดสาขาใหม่เมื่อโดยต้องจัดการในเรื่ องของการตกแต่งและปรับปรุ งปรับแต่งสาขาใหม่
โดยการช่วยเหลือนั้นจะต้องติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวกับการขายในงาน
ต่างๆ
หลังร้าน
คอยช่วยเหลือระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และดูแลทรัพย์สินในเรื่ อง เบิก-โอนย้าย-ทําลาย ทรัพย์สินทั้งหมด
รายชื่อผูบ้ ริ หาร แผนกMIS บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

นายเจตจันทร์ เสถียรเสฏฐวุฒิ
Management Information System
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นายชัยวัฒน์ ภักดีศรี สวัสดิ์
IT Support
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
นายสิ ขริ นทร์ เกตวงษา ตําแหน่ง IT support
นายกนกพล ชื่นอยู่
ตําแหน่ง IT support
นายมโนธรรม พุ่มไม้ ตําแหน่ง Programmer
นายธนดล ศรวารี
ตําแหน่ง Programmer
งานที่ได้รับมอบหมาย คือ การทําระบบโอนย้ายทรัพย์สินขององค์กรเพื่อพัฒนาระบบให้
ทันสมัยและใช้ง่ายจากระบบเดิม และช่วยเหลือ
3.5ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
นายเจตจันทร์ เสถียรเสฏฐวุฒิ ตําแหน่ง Management Information System
นายชัยวัฒน์ ภักดีศรี สวัสดิ์
ตําแหน่ง IT Support
3.6ระยะเวลาปฏิบัติงาน
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
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3.7ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน 14-31พฤษภาคม 1-30มิถุนายน 1-31กรกฏาคม
2561
2561
2561
1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ของระบบเก่า
2. เริ่ มจัดทําระบบแทนระบบ
เดิม
3. ทดลองใช้งานของระบบ
4. ตรวจสอบข้อบกพร่ องของ
ระบบและแก้ไข
5. สรุ ปและสอบถามความพึง
พอใจของผูใ้ ช้งาน
6. จัดทําเอกสาร

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
สําหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.8.1.1 Intel Core i7-6500U (2.50 - 3.10 GHz.)
3.8.1.2 NVIDIA GeForce GT 940M (2 GB. GDDR3)
3.8.1.3 RAM 8 GB. DDR3L
3.8.1.4 1TB 5400 RPM
3.8.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.8.2.1 Microsoft Windows 7
3.8.2.2 Microsoft Visio 2017
3.8.2.3 Microsoft Visual studio 2017

1-31
สิ งหาคม
2561
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3.8.2.4 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.8.2.5 Google Chrome v.58.0.3029.110 (64-bit)
สําหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.8.3 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.8.3.1 Intel Core i5-6200U (2.3 - 2.80 GHz.)
3.8.3.2 NVIDIA GeForce GT 940M (2 GB. GDDR3)
3.8.3.3 RAM 4 GB DDR3L
3.8.3.4 1TB 5400 RPM
3.8.4 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
3.8.4.1 Microsoft Windows 7
3.8.4.2 Google Chrome v.58.0.3029.110 (64-bit)
3.8.5 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.8.5.1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1410 0 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz
3.8.5.2 Memory 8192MB
3.8.5.3 RAM 16GB DDR5 1600MHz with ECC
3.8.5.4 Hard Disk 2TB
3.8.5.5 PowerEdge R320
3.8.5.6 Network Dual Gigabit LAN BCM57781
3.8.6 ซอฟต์แวร์สาํ หรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์ผใู ้ ช้ระบบ
3.8.6.1 Microsoft Windows 10
3.8.6.2 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.8.6.3 Microsoft NET Framework 4.7
3.8.6.4 ระบบบริ หารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน

บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรม
หลังจากที่ได้ดาํ เนินการจัดทําโครงงานภายในบริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด (มหาชน)และได้นาํ ไปใช้
งานได้จริ งและทดลองการใช้งาน ดังนี้

รู ปที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
หน้า จอแรกสํา หรั บ การเปิ ดเข้า ใช้ง านโปรแกรม คื อ หน้า จอสํา หรั บ เข้า สู่ ระบบ มี
รายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
1. ใส่ username ของผูใ้ ช้
2. ใส่ password ของผูใ้ ช้
3. คลิกปุ่ ม Login เพื่อเข้าสู่ ระบ
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รู ปที่ 4.2 หน้าจอหลักของระบบ (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอหลักเมื่อเข้าสู่ ระบบจะมีแถบคําสั่งให้เลือกเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชนั ต่างๆดังนี้
1. ตารางข้อมูลทรัพย์สิน
2. การจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน
3. ประวัติการโอนย้ายของทรัพย์สิน
4. จัดการสิ ทธิ์ผใู ้ ช้งาน
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รู ปที่ 4.3 หน้าจอแสดงข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอแสดงตารางข้อมูลทรัพย์สินโดยจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินที่มีการเพิ่มโดยผูด้ ูแลระบบ
(Admin) โดยที่ผใู ้ ช้งานระบบ(User)ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่ วนนี้ได้ และหน้าจอนี้มีองค์ประกอบ
ตามหมายเลขที่ระบุในรู ปภาพดังนี้
ปุ่ มเพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน
ช่องเลือกแบบดึงลงเพื่อกําหนดการแสดงข้อมูล
ตารางแสดงข้อมูลทรัพย์สินโดยในตารางแสดงข้อมูลนั้นจะมีองค์ประกอบดังนี้
-

รหัสทรัพย์สิน
Serial Number
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ราคาของทรัพย์สิน
สาขา
สถานะของทรัพย์สิน
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-

อายุการใช้งาน
วันที่เริ่ มใช้งาน
ชื่อผูข้ อ
หมายเหตุ
ปุ่ มแก้ไข
และปุ่ มลบข้อมูล

กล่องข้อความสําหรับค้นหาข้อมูล
ปุ่ มย้อนหลัง-ถัดไปสําหรับในกรณี ที่มีขอ้ มูลมากโดยข้อมูลจะแสดงตามที่เรากําหนดใน
หมายเลข

รู ปที่ 4.4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอนี้เป็ นแบบฟอร์ มสําหรับการเพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล
ทรัพย์สินตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดและสามารถทําการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ ม
หรื อกรอก
ข้อมูลใหม่ท้งั หมดโดยกดปุ่ ม
ดังที่แสดงในรู ปที่ 4.5
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอเพิ่มข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)

รู ปที่ 4.6 หน้าจอแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)
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จากรู ปที่ 4.6 เป็ นแบบฟอร์มสําหรับการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน โดยผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไข
ข้อมูลทรัพย์สินและสามารถบันทึกการแก้ไขข้อมูลทรัพย์สินโดยกดปุ่ ม
หรื อต้องการยกเลิก
การแก้ไขข้อมูลโดยกดปุ่ ม
ดังที่แสดงในรู ปที่ 4.7

รู ปที่ 4.7 หน้าจอแก้ไขข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)

รู ปที่ 4.8 หน้าจอลบข้อมูลทรัพย์สิน (ผูด้ ูแลระบบ)

30

จากรู ปที่ 4.8 เมื่อผูใ้ ช้ระบบต้องการลบข้อมูลทรัพย์สินโดยทําการกดปุ่ ม
เพื่อลบข้อมูล
ทรัพย์สิน โดยจะมีการแจ้งเตือนว่าผูใ้ ช้ตอ้ งการลบข้อมูลทรัพย์สินนี้หรื อไม่ถา้ ต้องการลบให้กดที่ปมุ่
ข้อมูลทรัพย์สินก็จะถูกลบออกจากตารางข้อมูล แต่ถา้ ไม่ตอ้ งการลบก็สามารถกดปุ่ ม
เพื่อทําการยกเลิกการลบข้อมูล

รู ปที่ 4.9 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่โอนย้าย (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอนี้ เป็ นหน้าจอที่แสดงรายการข้อมูลทรัพย์สินที่ ทาํ การโอนย้ายโดยผูใ้ ช้ระบบ(User)
โดยที่ ผูด้ ู แลระบบจะตรวจสอบสั่ ง โอนย้า ยของทรั พ ย์สิ น และสามารถดู ร ายละเอี ย ด รวมถึ ง การ
ปรับปรุ งแก้ไขสถานะของการโอนย้ายทรัพย์สิน โดยมีองค์ประกอบของหน้าจอดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลรายการโอนย้ายทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย
-

เลขที่การโอนย้าย
วันที่โอนย้าย
ชื่อผูท้ ี่ทาํ การโอนย้าย
หมายเหตุ
ประเภทการโอน
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- สถานะการโอน
- และปุ่ มแสดงรายละเอียด และ ปรับปรุ งสถานะของการโอนย้าย

รู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการทรัพย์สินที่โอนย้าย (ผูด้ ูแลระบบ)
จากรู ปที่ 4.9 เมื่อผูด้ ูแลระบบกดปุ่ ม “รายละเอียด” จะเข้าสู่ หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายการ
ทรัพย์สินที่ทาํ การโอนย้ายโดยในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้
ข้อมูลการโอนที่ประกอบไปด้วย
-

เลขที่การโอน
วันที่ทาํ การโอน
ชื่อผูโ้ อน
หมายเหตุ
ประเภทการโอน
สถานะการโอน

ตารางแสดงรายการทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย
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-

รหัสทรัพย์สิน
Serial Number
รายละเอียดของทรัพย์สิน
สถานะของทรัพย์สิน

รู ปที่ 4.11 หน้าจอแสดงการปรับปรุ งสถานะรายการทรัพย์สินที่โอนย้าย (ผูด้ ูแลระบบ)
จากรู ปที่ 4.9 นั้นเมื่อผูด้ ูแลระบบทําการกดปุ่ ม “ปรับปรุ ง” จะเข้าสู่ หน้าจอที่จะแสดงข้อมูล
รายการโอนย้ายทรัพย์สินรู ปที่ 4.11 เมื่อมีการตรวจสอบแล้วผูด้ ูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของ
การโอนย้ายทรัพย์สินโดยทําการกดช่องเลือกแบบดึงลงเพื่อปรับปรุ งสถานะ และกดบันทึก ดังที่แสดง
ในหมายเลข
และ
ตามลําดับ
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอแสดงประวัติทรัพย์สินที่โอนย้าย (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอนี้เป็ นหน้าจอที่แสดงประวัติของทรัพย์สินๆที่ถูกโอนย้าย โดยจะมีตารางข้อมูล
แสดงข้อมูลที่ประกอบไปด้วย
-

วันที่ทาํ การโอนย้ายทรัพย์สิน
รหัสทรัพย์สิน
รายละเอียดของทรัพย์สิน
หมายเหตุ
สาขาที่ส่ง
สาขาปลายทาง
ประเภทการโอน
เลขที่การโอน
ชื่อผูโ้ อน

ที่
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รู ปที่ 4.13 หน้าจอแสดงข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบ (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอนี้เป็ นหน้าจอที่แสดงข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบโดยที่ผเู ้ ข้าใช้ระบบนั้นจะถูกเพิ่มโดยผูด้ ูแลระบบ
เท่านั้นโดยขั้นตอนของการเพิ่มผูใ้ ช้ระบบนั้นจะแสดงในรู ปที่ 4.14 และรายละเอียดของหน้าจอนี้
ประกอบไปด้วย
ปุ่ มเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้
ตารางแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบซึ่งประกอบไปด้วย
-

ชื่อผูใ้ ช้
ชื่อจริ ง
นามสกุล
รหัส
สถานะ
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รู ปที่ 4.14 หน้าจอแสดงข้อมูลของผูใ้ ช้ระบบ (ผูด้ ูแลระบบ)
หน้าจอนี้เป็ นแบบฟอร์ มสําหรับการเพิ่มข้อมูลผูใ้ ช้ระบบ โดยผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูล
ผูใ้ ช้ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนดและสามารถทําการบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ ม
หรื อกรอกข้อมูล
ใหม่ท้ งั หมดโดยกดปุ่ ม

36

รู ปที่ 4.15 หน้าจอแสดงข้อมูลทรัพย์สิน (ผูใ้ ช้ระบบ)
หน้าจอแสดงตารางข้อมูลทรัพย์สินโดยจะแสดงข้อมูลทรัพย์สินโดยที่ผดู ้ ูแลระบบ(Admin)
ไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอนี้ได้ โดยจะแสดงตารางข้อมูลทรัพย์สิน
ที่ประกอบไปด้วย
-

รหัสทรัพย์สิน
Serial Number
รายละเอียดของทรัพย์สิน
สาขา
สถานะของทรัพย์สิน
ปุ่ มโอนย้าย
และปุ่ มดูรายละเอียดของทรัพย์สิน
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รู ปที่ 4.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน (ผูใ้ ช้ระบบ)
เมื่อผูใ้ ช้ทาํ การกดปุ่ มดูรายละเอียดของทรัพย์สินจะแสดงหน้าจอของรายละเอียดทรัพย์สิน
นั้นๆโดยในหน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลของทรัพย์สินดังนี้
-

รหัสทรัพย์สิน
Serial Number
รายละเอียดทรัพย์สิน
ราคาทรัพย์สิน
สาขา
ประเภททรัพย์สิน
สถานะ
อายุการใช้งาน
วันที่
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รู ปที่ 4.17 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน (ผูใ้ ช้ระบบ)
หน้าจอนี้เป็ นหน้าจอการแสดงการโอนย้ายทรัพย์สินที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการโอนย้ายโดยองค์ประกอบ
ของหน้าจอมีดงั นี้
รายการทรัพย์สินที่ตอ้ งการโอนย้าย
ปุ่

ปุ่ มเพิ่มรายการทรัพย์สินที่ตอ้ งการโอนย้ายเพิ่มเติม
ฟอร์มสําหับกรอกข้อมูลของผูโ้ อน
ปุ่ มโอนย้ายทรัพย์สิน
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รู ปที่ 4.18 หน้าจอแสดงขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลทรัพย์สิน (ผูใ้ ช้ระบบ)
หน้าจอนี้จะแสดงขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลทรัพย์สินโดยข้อมูลที่ตอ้ งการโอนย้ายจะเข้ามา
อยูใ่ นรายการ เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเพิ่มทรัพย์สินในรายการให้ทาํ การกดปุ่ มเพิ่ม
ทรัพย์สินที่เลือก
มาเพิ่มก็จะปรากฏในรายการตั้มขั้นตอนที่
ถัดมากรอกข้อมูลผูโ้ อนในฟอร์ มด้านล่างซึ่ งอยู่ใน
ขั้นตอนที่
เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบเรี ยบร้อยก็ทาํ การกดปุ่ มโอนย้าย
ดังที่แสดง
ในรู ปที่ 4.17 ด้านบน
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รู ปที่ 4.19 หน้าจอแสดงรายงานการโอนย้ายข้อมูลทรัพย์สิน (ผูใ้ ช้ระบบ)
หน้าจอนี้จะแสดงรายงานข้อมูลรายการโอนทรัพย์สินที่ผใู ้ ช้ระบบทําการโอนย้ายโดยหน้าจอ
แสดงรายงานนี้ประกอบไปด้วย
ข้อมูลรายละเอียดของการโอนย้ายที่ประกอบไปด้วย
-

เลขที่การโอน
วันที่ทาํ การโอน
ชื่อผูโ้ อน
หมายเหตุ
สาขาต้นทาง
สาขาปลายทาง
ประเภทการโอน

ตารางแสดงรายการทรัพย์สินที่ทาํ การโอนที่ประกอบไปด้วย
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-

รหัสทรัพย์สิน
Serial Number
รายละเอียดของทรัพย์สิน
สถานะของทรัพย์สิน

ปุ่ มสั่งพิมพ์เอกสารรายงานการโอนย้ายทรัพย์สิน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การพัฒนาระบบโอนย้ายทรัพย์สิน คณะผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปศึกษาระบบเดิมซึ่ งได้พบปั ญหาคือ
ระบบเดิมมีความล่าช้าและระบบมีแบบฟอร์ มที่ซับซ้อน จึงทําให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างระบบที่
สําคัญในการป้ องกันทรัพย์สินของบริ ษทั จากการสู ญหายของอุปกรณ์ และลดระยะเวลาของขั้นตอน
การทํางานของระบบ เนื่องจากบริ ษทั ไอที ซิต้ ี จํากัด (มหาชน) มีจาํ นวนอุปกรณ์สารสนเทศมากจึงทํา
ให้การตรวจสอบข้อมูลของทรัพย์สินภายในสถานประกอบการนั้นเป็ นไปได้อย่างล่าช้า และระบบ
สร้างมาเพื่อเป็ นฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลทรัพย์สินขององค์กร ระบบยังสามารถหาข้อมูลทรัพย์สินที่
ต้องการค้นหาได้ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลสิ นค้า เป็ นต้น การโอนย้าย
ทรั พ ย์สิ น ยัง พบปั ญ หาในเรื่ อ งทรั พ ย์สิ น ที่ สู ญ หาย ดัง นั้น คณะผู จ้ ัด ทํา จึ ง ได้จัด ทํา ระบบโอนย้า ย
ทรั พ ย์สิ นขึ้ นมาใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 เป็ นเครื่ องมื อ ในการพัฒ นา
ระบบ และใช้ โ ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจั ด การ ฐานข้ อ มู ล โดยระบบ
โอนย้ายพรัพย์สินสามารถจัดการกับข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆ ได้เช่น ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลสาขา รหัส
ทรัพย์สิน หมายเลขผลิตภัณฑ์ รายละเอียดทรัพย์สิน และสถานะของทรัพย์สินที่ส่งกลับมายังสาขา
และยังเก็บข้อมูลของประเภททรั พย์สินของบริ ษทั และวันที่ ที่ เริ่ มโอนทรั พย์สิน เพื่อส่ งกลับไปยัง
สาขาที่ ต้น ทาง และยัง จัด เก็ บ ข้อ มู ล พนัก งานที่ ท ํา การโอน ข้อ มู ล พื้ น ฐานที่ ก ล่ า วมา ทํา ให้ ก าร
ดํา เนิ นงานมี ค วามถู กต้องแม่นยํา ในการช่ วยคํานวณเพื่อลดความผิดพลาดของข้อมู ล ช่ วยให้การ
ตรวจสอบหรื อการค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.1.2.1 ความไม่เข้าใจในระบบโอนย้ายทรัพย์สินในเรื่ องของรายละเอียดตัว ระบบ
ที่มีความกว้างขวางมากจึงทําให้ทาํ ความเข้าใจเป็ นเวลานาน
5.1.2.2 การออกแบบหน้าระบบ เพื่อให้ใช้งานได้สะดวก
5.1.2.3 การปรั บ ปรุ ง และแก้ไ ขฐานข้อ มู ล หลายครั้ ง เพราะความไม่ เ ข้า ใจใน
ระบบงาน
5.1.2.4 ขาดความรู ้ที่ใช้ในการเขียนระบบในส่ วนของระบบที่มีความซับซ้อน

43

5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 เพิ่มการทํางานของระบบให้ใช้งานได้ครบ เช่น ควรมีการเก็บประวัติขอ้ มูล
ของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาใช้งานระบบ เป็ นต้น
5.1.3.2 เพิ่มการทํางานของระบบให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของพนักงานที่ทาํ การ
โอนย้าย เช่น 1. ชื่อ – สกุล 2. เบอร์โทรศัพท์ 3. อีเมล 4.รู ปภาพพนักงาน
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งในการทํางานในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่
5.2.1.2 ได้รู้จกั การปรับตัวเข้ากับสังคมในการปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.3 ได้ฝึกความอดทน และความตรงต่อเวลาในการทํางาน
5.2.1.4 ได้เรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากการเขียนโปรแกรม และการทําเล่มโครงงาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ไม่มีความรู ้ในการทําระบบในบางส่ วน
5.2.2.2 การเขียนโปรแกรมหรื อระบบ เมื่อทําการทดสอบระบบไม่แสดงข้อมูลใน
ขั้นตอนการกดเริ่ มทํางาน
5.2.2.3 การทํางานมีความล่าช้า เพราะไม่สามารถแสดงข้อมูลผ่านระบบได้
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็ นประสบการณ์ในการ
ทํางาน
5.2.3.2 ควรศึกษากระบวนการทํางานของระบบโอนย้ายทรัพย์สินต่างๆเพิ่มเติมมาก
ขึ้น
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ภาคผนวก ก
การออกแบบระบบงาน

รู ปที่ ก.1 E-R Diagram (ภาษาไทย)

47

รู ปที่ ก.2 E-R Diagram (ภาษาอังกฤษ)
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ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง
Asset
Ac_Type
Age
Branch
Cart
Status
Tranfer
Tranfer_Detail
Tranfer_Status
User

คําอธิบาย
ตารางทรัพย์สิน
ตารางประเภททรัพย์สิน
ตารางอายุ
ตารางสาขา
ตารางตะกร้าทรัพย์สิน
ตารางสถานะ
ตารางโอนทรัพย์สิน
ตารางรายละเอียดการโอนทรัพย์สิน
ตารางสถานะการโอนทรัพย์สิน
ตารางผูใ้ ช้งาน

ตารางที่ ก.2 ทรัพย์สิน (Asset)
Name

Type
Id
int
Asset_Id
Varchar(50)
Detail
Varchar(50)
Amount
decimal(18, 0)
Date_Start
date
Date_Finish
date
Serial_Num Varchar(50)
Name
Varchar(50)
Note
Varchar(50)
Branch_Id
int
Status_Id
int
Ac_Type_Id
int
Age_Id
int

P
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

M
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes

Reference to

Branch.Branch_Id
Status.Status_Id
Ac_Type.Ac_Type_Id
Age.Age_Id

Description
รหัส
รหัสทรัพย์สิน
รายละเอียด
ราคา
วันเริ่ มต้น
วันสิ้ นสุ ด
ซีเรี ยวนัมเบอร์
ชื่อ
หมายเหตุ
รหัสสาขา
รหัสสถานะ
รหัสประเภททรัพย์สิน
อายุ
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ตารางที่ ก.3 สถานะ (Status)
Name
Status_Id
Status_Name

Type
int
Varchar(50)

P
Yes
No

M
Yes
No

Reference

Description
รหัสสถานะ
ชื่อสถานะ

P
M
Yes Yes
No No

Reference

Description
รหัสสาขา
ชื่อสาขา

Reference

Description
รหัสประเภททรัพย์สิน
ชื่อประเภททรัพย์สิน

Reference

Description
รหัสอายุ
จํานวนอายุ

ตารางที่ ก.4 สาขา (Branch)
Name
Branch_Id
Branch_Name

Type
int
Varchar(50)

ตารางที่ ก.5 ประเภททรัพย์สิน (Ac_Type)
Name
Type
P M
Ac_Type_Id
int
Yes Yes
Ac_Type_Name Varchar(50) No No
ตารางที่ ก.6 อายุทรัพย์สิน (Age)
Name
Age_Id
Age_Num

Type
P M
int
Yes Yes
Varchar(50) No No

50

ตารางที่ ก.7 ตะกร้าทรัพย์สิน (Cart)
Name
Id
Asset_Id
Serial_Num
Detail
Branch_Id
Status_Id
Note

Type
int
Varchar(50)
Varchar(50)
Varchar(50)
int
int
Varchar(100)

P
Yes
No
No
No
No
No
No

M
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No

Reference
Asset.AssetId

Branch.Branch_Id
Status.Status_Id

Description
รหัสตะกร้า
รหัสทรัพย์สิน
ซีเรี ยวนัมเบอร์
รายละเอียด
รหัสสาขา
รหัสสเตตัส
หมายเหตุ

ตารางที่ ก.8 โอนทรัพย์สิน (Tranfer)
Name
Type
P M
Tranfer_Id
int
Yes Yes
Tranfer_Date
date
No No
Tranfer_Status_Id
int
No No
Employee_Name varchar(50) No No
Branch_Id
int
No Yes
Status_Id
int
No Yes
Tranfer_Note
nchar(10) No No
Repair_Status
varchar(50) No No

Reference

Branch.Branch_Id
Status.Status_Id

Description
รหัสโอนทรัพย์สิน
วันโอนทรัพย์สิน
สถานะทรัพย์สิน
ชื่อคนโอน
รหัสสาขา
รหัสสเตตัส
หมายเหตุ
สถานะการโอน
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ตารางที่ ก.9 รายละเอียดการโอนทรัพย์สิน (Tranfer_Detail)
Name
Id
Tranfer_Id

Type
int
int

Asset_Id
Serial_Num
Status_Id
Detail

varchar(50)
varchar(50)
int
varchar(100)

P M
Yes Yes
No No
No
No
No
No

Yes
No
Yes
No

Reference

Description
รหัส
รหัสการโอนทรัพย์สิน

Asset.Asset_Id
Status.Status_Id

รหัสทรัพย์สิน
ซีเรี ยวนัมเบอร์
รหัสสเตตัส
รายละเอียด

ตารางที่ ก.10 สถานะการโอน (Tranfer_Status)
Name
Type
P M
Tranfer_Status_Id
int
Yes Yes
Tranfer_Status_Name Varchar(50) No No

Reference

Description
รหัสสถานะการโอน
ชื่อสถานะการโอน

Reference

Description
รหัสผูใ้ ช้งาน
ชื่อผูใ้ ช้งาน
รหัสผ่านผูใ้ ช้งาน

ตารางที่ ก.11 ผูใ้ ช้งาน (User)
Name
User_Id
User_Name
Password

Type
P M
int
Yes Yes
Varchar(50) No No
Varchar(50) No No
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รู ปที่ ก.3 Context Diagram ระบบฐานข้อมูลการจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน
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รู ปที่ ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบฐานข้อมูลบริ หารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน
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รู ปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : เข้าสู่ ระบบ
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รู ปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : จัดการข้อมูลทรัพย์สิน
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รู ปที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : โอนทรัพย์สิน
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รู ปที่ ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 : พิจารณาโอนทรัพย์สิน
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รู ปที่ ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 : ออกรายงาน
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ภาคผนวก ข
ภาพระหว่างปฏิบัติงาน

รู ปที่ ข.1 การเข้าหัวสายแลนเพือ่ เตรี ยมการเปิ ดสาขาใหม่

รู ปที่ ข.2 ติดตั้งโปรแกรมเครื่ องคอมพิวเตอร์ All in one
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รู ปที่ ข.3 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมที่พฒั นาและนําเสนอโปรแกรม

รู ปที่ ข.4 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมที่พฒั นาและนําเสนอโปรแกรม
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