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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ไอทีซิต้ี จ ำกัด(มหำชน) เป็นองค์กรเก่ียวกับกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ไอที ซ่ึงแผนกท่ี

รับผิดชอบกำรดูแลระบบภำยในองค์กร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภำยในองค์กรจะเป็นหน้ำท่ีของ

แผนก สำรสนเทศภำยในองคก์ร (MIS) ทำงองคก์รยงัใชร้ะบบกำรโอนยำ้ยทรัพยสิ์นท่ีทำงแผนกสร้ำง

ขึ้น และระบบท่ีใช้อยู่นั้นมีควำมซับซ้อน และในกำรโอนยำ้ยสินคำ้จะมีขั้นตอนในกำรกรอกขอ้มูล

เพื่อให้ตรวจสอบไดว้่ำสินคำ้ตน้ทำงมำจำกท่ีไหน ซ่ึงในระบบเดิมนั้นจะมีควำมซับซ้อนในส่วนของ

หนำ้ฟอร์ม 

ซ่ึงระบบเดิมนั้นมีควำมล่ำชำ้ในกำรท ำงำน ขั้นตอนในกำรใชง้ำนมีหลำยขั้นและใช้งำนยำก  

จึงท ำให้กำรใชร้ะบบมีควำมล่ำชำ้ไม่รวดเร็วท ำให้ขอ้มูลมีควำมผิดพลำดสูงรวมไปถึงควำมปลอดภยั

ของขอ้มูลท่ีไม่ได้รับกำรปกป้องอย่ำงมีประสิทธิภำพท ำให้ข้อมูลในบำงส่วนผิดพลำดและท ำให้

ขอ้มูลทรัพยสิ์นสูญหำย 

จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโอนยำ้ยทรัพย์สินเพื่อควำม

รวดเร็วและลดขั้นตอนในกำรท ำงำนและลดควำมซับซ้อนของระบบภำยในของระบบนั้นมีควำม

ปลอดภยัของขอ้มูลโดยมีกำรก ำหนดสิทธ์ิของผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้ำนระบบ โดยมีกำรล็อคอินเขำ้สู่

ระบบ ภำยในระบบท่ีพฒันำยงัมีกำรออกแบบท่ีมีควำมล ้ำสมยัมำกกว่ำระบบเดิมและใช้งำนง่ำยต่อ

ผูดู้แลระบบและผูใ้ชง้ำนระบบ และระบบยงัมีกำรพฒันำกำรคน้หำขอ้มูลโดยกำรกรอกขอ้มูลในช่อง 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อออกแบบและพฒันำระบบบริหำรจดักำรโอนยำ้ยทรัพยสิ์น 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1  ผูดู้แลระบบ 
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1.3.1.1 สำมำรถจดักำรขอ้มูลทรัพยสิ์น 

1.3.1.2 สำมำรถจดักำรขอ้มูลผูใ้ชง้ำน 

1.3.1.3 สำมำรถโอนทรัพยสิ์นได ้

1.3.1.4 สำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์โอนทรัพยสิ์นได ้

1.3.2 ผูใ้ชง้ำนระบบ 

1.3.2.1 สำมำรถท ำกำรโอนยำ้ยทรัพยสิ์นได ้

1.3.2.2 สำมำรถดูรำยละเอียดกำรโอนยำ้ยทรัพยสิ์นได ้

1.3.2.3 สำมำรถบนัทึกขอ้มูลกำรโอนยำ้ยได ้

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ลดขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรใชง้ำนของระบบโอนยำ้ยใหก้บัผูใ้ชง้ำนใชไ้ดง้่ำยมำกขึ้น 

1.4.2 ผูใ้ชง้ำนระบบท ำงำนไดร้วดเร็วมำกขึ้น 
1.4.3 ขั้นตอนกำรใชง้ำนเป็นระเบียบง่ำยต่อกำรท ำงำน 

 
 



 

 บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวความคิด 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการท างาน 

การท างานของระบบ มีลกัษณะการท างานดังน้ี 1)ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถจดัการข้อมูล

พื้นฐานไดโ้ดยสามารถเพิ่มขอ้มูลทรัพยสิ์น แกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์น ลบขอ้มูลทรัพยสิ์นโอนทรัพยสิ์น และ
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ตรวจสอบประวติัการโอนทรัพยสิ์น 2)ผูใ้ชง้าน พนกังานสามารถโอนทรัพยสิ์น และตรวจสอบประวติัการ

โอนทรัพยสิ์น 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การออกแบบระบบบริหารจดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น เป็นการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงาน

เดิมและปัจจุบนั เพื่อออกแบบระบบการท างานใหม่ เร่ิมตน้จากการศึกษาระบบเดิม วิธีการแกปั้ญหาของ

ระบบ คือการวิเคราะห์จะเร่ิมหลงัจากท่ีทราบปัญหาระบบโอนยา้ยทรัพยสิ์น และผ่านขั้นตอนการศึกษา

ความเป็นไปได ้นอกจากการออกแบบสร้างระบบงานใหม่ตอ้งมีการปรับปรุงและแกไ้ขระบบงานเดิมให้

มีทิศทางท่ีดีขึ้น แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาหาความตอ้งการ และ ส่ิงท่ีจะตอ้งปรับปรุงในระบบ 

ระบบใหม่ท่ีมีการน ามาใชง้าน เราจะเรียกว่า ระบบปัจจุบนั ระบบท่ีเคยใชน้ั้นเรียกว่า ระบบเก่า วงจรการ

พฒันาระบบ (วิทวฒัน์ พฒันา , 2553)  คือ กระบวนการทางความคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

แกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตอ้งการของผู ้ใช้ได ้โดยระบบท่ีจะพฒันานั้น อาจเร่ิมดว้ยการ

พัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมท่ีมีอยู่แล้วมาปรับเปล่ียน ให้ดียิ่งขึ้ น ภายในวงจรน้ีจะแบ่ง

กระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

2.2.1  การค้นหาและเลือกสรรโครงการเป็นขั้น ตอน ในการค้นหาโครงการพฒันาระบบ ท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น และให้ผลประโยชน์กบับริษทั

มากท่ีสุด 

2.2.2  การเร่ิมตน้และวางแผนโครงการเป็น ขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัท าโครงการดว้ยการจดัตั้ง

ทีมงาน ก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ีให้กบัทีมงานแต่ละคนอย่างชดัเจน เพื่อร่วมกนัสร้างแนวทางเลือกในการ

น าระบบใหม่มาใชง้าน และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

2.2.3  การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ

เดิม ซ่ึงการท่ีจะสามารถด าเนินการในขั้นตอนน้ี ไดจ้ะตอ้งผ่านการอนุมติัในขั้นตอนท่ี 2 ใน การน าเสนอ

โครงการหลงัจากนั้นจะรวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่ จากผูใ้ชร้ะบบแลว้น ามาศึกษาและวิเคราะห์

ความตอ้งการเหล่านั้น 



5 
 

2.2.4  การออกแบบเชิงตรรกะ เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการท า งานของระบบตาม

ทางเลือกท่ีไดจ้ากเลือกไวจ้ากขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะน้ียงัไม่ไดมี้การ

ระบุถึงคุณลกัษณะ ของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้เพียงแต่ก าหนดถึงลกัษณะของรูปแบบรายงานท่ีเกิดจากการ

ท างานของระบบ  

2.2.5  การออกแบบเชิงกายภาพ เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการท างานของ ระบบทางกายภาพ

หรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลกัษณะของ อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช ้เทคโนโลยโีปรแกรมภาษาท่ีจะน ามาท า

การเขียนโปรแกรม ฐานขอ้มูลของการออกแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ 

2.2.6  การพฒันาและติดตั้งระบบ เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูลเฉพาะ ของการออกแบบมาท าการ

เขียนโปรแกรมเพื่อใหเ้ป็นไปตามคุณลกัษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไว ้หลงัจากเขียนโปรแกรม

เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งท าการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นมา 

และสุดทา้ยคือการติดตั้งระบบ 

2.2.7   การซ่อมบ ารุงระบบ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันาระบบ หลงัจากระบบใหม่ไดเ้ร่ิม

ด าเนินการ ผูใ้ชร้ะบบจะพบกบั ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่ และคน้หาวิธีการ

แกไ้ขปัญหานั้นเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้องได ้
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2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

คณะผูจ้ดัท าไดค้น้หาเวบ็ไซตแ์ละระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินโครงการ ดงัน้ี 

รูปท่ี 2.2 https://www.researchgate.net 

การพฒันาระบบวิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับช่วยหาทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

กรณีท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่าและมีความขดัแยง้กัน เป็นระบบท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมดมีส่วนร่วม ตั้งแต่การ

ก าหนดวตัถุประสงค์ ก าหนดหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ และการให้ขอ้มูลต่างๆ  การพฒันาระบบ

วิเคราะห์แบบหลายหลกัเกณฑเ์ชิงพื้นท่ีเพื่อใชใ้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
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รูปท่ี 2.3 http://www.eofficeservice.com/module_m3_3.asp 

ระบบบริหารวสัดุและครุภณัฑ ์เป็นส่วนของทะเบียนวสัดุ วตัถุดิบ สินคา้ และทะเบียนทรัพยสิ์น 

ท่ีรองรับทั้งการป้อนขอ้มูลรายการวสัดุ สินคา้ วตัถุดิบ และครุภณัฑ์ ทรัพยสิ์นเขา้ไปโดยตรงก็ได ้หรือ 

เป็นการรับ/น าเข้าข้อมูลต่อเน่ืองมาจากระบบจัดซ้ือ-จัดจ้างโดยอัตโนมัติก็ได้ โดยระบบน้ีจะท างาน

ร่วมกบัระบบการเบิกจ่ายวสัดุ วตัถุดิบ สินคา้ ท่ีส่งค่ามาจากใบเบิกวสัดุ วตัถุดิบ สินคา้(แบบใช้เอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์จากการเบิกตามปกติ หรือ การเบิกตามแผนการผลิตของระบบการผลิต หรือ การสั่งซ้ือผา่น

ระบบขายสินคา้ 
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รูปท่ี 2.4  http://www.macare.net/analysis/index.php?id=-3 

เป็นเวบ็ไซตก์ารศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ ความจ าเป็นขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ

ออกแบบงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน วฏัจกัรของระบบ วิธีท างาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ 

การศึกษาความเหมาะสม การใช้แผนภาพแทนข้อมูล วิธีการออกแบบระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ออกแบบระบบ ลกัษณะของการออกแบบระบบท่ีดี และการจดัท าเอกสารประกอบการออกแบบ 
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รูปท่ี 2.5 https://systemanaly.weebly.com 

เป็นเวบ็ไซตก์ารปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบการ

บริหารโครงการเคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาระบบ  แบบจ าลองของระบบงาน  การออกแบบระบบการ

ออกแบบฐานขอ้มูล การออกแบบผลลพัธ์  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชร้วมไปถึงแผนภาพกระแสขอ้มูล 

(DFD) เป็นท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขียนแบบระบบใหม่  
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รูปท่ี 2.6 https://sites.google.com/site/analysisdesignsystemsbtbc/home/phaenphaph-dfd-khxng-rabb-

ran-khay-sidi-phan-xinthexrnet/phaenphaph-khxn-thaeks-context-diagram 

 เป็นเวบ็ไซตร์ะบบงานท่ีประกอบดว้ย ระบบการจดัซ้ือ ระบบการจดัจ าหน่าย ระบบพสัดุคงคลงั 

ระบบบริหารครุภณัฑ์ โดยในภาพรวมจะมีความเช่ือมโยงกัน ในทุกระบบตั้งแต่การขอซ้ือ ขอจา้ง การ

สั่งซ้ือ สั่งจา้ง และการรับพสัดุ ซ่ึงในแต่ละระบบ จะสร้างรายการ ความเคล่ือนไหวของพสัดุคงคลงั เพื่อ

การท างานอยา่งสมบูรณ์  
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2.4 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

รูปท่ี 2.7 ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน กรณีศึกษาร้านจกัรยาน ซอย4 

ศิริวรรณ ผลตระกูล  พุทธินันท์ ม่ิงมิตร (2558) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน จากกรณีศึกษาร้านจกัรยาน 
จดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้เจา้ของร้านมีการจดัเก็บขอ้มูล ลูกคา้ ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูล
บริษทัผูผ้ลิต ขอ้มูลสินคา้ และการออกรายงานในดา้นของรายรับ ก าไรสุทธิ ซ่ึงส่งผลใหก้ารท างาน
เกิดความสะดวก และยงัสามารถลดขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดในการท างานให้น้อยลงและการพฒันา
โปรแกรมไดใ้ช ้Microsoft Visual Studio 2010 และฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft SQL Server 
Management Studio 2008 ใน การพฒันา 
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รูปท่ี 2.8 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

ธญัญากร ด าแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบยืมหนังสือออนไลน์ สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลหนังสือ
และสมาชิกได ้สามารถคน้หาหนังสือท่ีตอ้งการโดยแบ่งตามหมวดหมู่และคน้หาหนงัสือท่ีมีสถิติ
ยืมสูงสุดได ้มีการตรวจสอบหนังท่ีเลยก าหนดวนัคืน เพื่อไม่ให้เป็นการยุ่งยากต่อผูใ้ช้งานระบบ 
เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาโปรแกรมคือ Microsoft Visual Studio 2010 และจัดการฐานข้อมูลด้วย 
Microsoft SQL Server 2008 R2 
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รูปท่ี 2.9 ระบบจองพื้นท่ีงานออกร้านผา่นอินเทอร์เน็ต 

ปรีชาพล โพธิชยั (2559)  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สยาม โดยการท างานของระบบจองพื้นท่ีออกร้านผา่นอินเทอร์เน็ต มีการบนัทึกรายละเอียดการจอง
ของลูกคา้โดยเก็บจากรายละเอียดท่ีกรอกเขา้มา ท าให้เขา้ใจรูปแบบการพฒันาเว็บแอพพลิเคชั่น 
โดยโครงสร้างภาษาท่ีใช้พฒันา PHP บนโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และใช้ MySQL 
5.7.9 เป็นฐานขอ้มูลในการเก็บขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.10 โปรแกรมจดัเก็บเอกสารออนไลน์ 

สิ ริลักษณ์ พิชัยณรงค์  (2553) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ โปรแกรมจดัเก็บเอกสารออนไลน์ซ่ึงมีการสร้างขึ้นมาเพื่อจดัเก็บเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ไดแ้ละยงัสามารถส ารองขอ้มูลเอกสารไดใ้นกรณีท่ีขอ้มูลสูญหาย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การพฒันาโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ใชใ้นการพฒันาหนา้เวบ็ไซต ์PHP Microsoft SQL 
Server 2008 R2ใชส้ าหรับเป็นฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.11 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พื่อองคก์ร 

อิทธิพัทธ์ ห้วยหงส์ทอง (2559) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม พฒันาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาระบบ 

PhotoScape v3.7 ในการตดัต่อและตกแต่งให้สวยงาม เพื่อเป็นทางเลือกให้สมาคมอสังหาริมทรัพย์

ไทยไดมี้ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งเวบ็ไซตส์ าเร็จรูป และเวบ็ไซตท่ี์ทางองคก์รเป็นผูจ้ดัการ 

 

 

 

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

รูปท่ี 3.1 โลโก ้และ ป้าย บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

 640/101 ซอย เพชรบุรี 22 แขวง ถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท:์ 02-656-5030 

เวลาเปิดทาํการ: จนัทร์-ศุกร์ 10.30-20.30 น. 

เสาร์-อาทิตย ์10.30-20.30 น 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีสาํหรับการเดินทางมา บริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการและการให้บริการหลกั 

บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีก จําหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อุปกรณ์ต่อ พ่วง 

โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจรภายใตช่ื้อทาง 

การค้าว่า “ไอที ซิต้ี“ ซ่ึงเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบไอทีซุปเปอร์สโตร์ภายใต้สโลแกนว่า “ เมือง

เทคโนโลยีครบวงจร ” ( The IT Superstore) โดยมีความหลากหลายของสินคา้กว่า 10,000 รายการ 

นอกจากเป็นร้านคา้ปลีกแลว้ บริษทัยงัเป็นร้านคา้ ส่ง ( Wholesale ) ให้แก่ลูกคา้ร้านปลีกทั้งในเขต

กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั โดยปัจจุบนับริษทัมีลกัษณะการประกอบ ธุรกิจเป็นศูนยค์า้ปลีก
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จาํหน่ายสินคา้ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้น ไอทีแบบ

ครบวงจร โดยจดัจาํหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อชั้นนาํ โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงกบั

คอมพิวเตอร์ท่ีสําคญัไดแ้ก่ ปร้ินเตอร์ สแกนเนอร์ กลอ้งดิจิตอล เป็นตน้ซ่ึงประเภทของสินคา้หลกั 

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั 1)กลุ่มคอมพิวเตอร์ 2)กลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง3)กลุ่มแอ็กเซสเซอร่ี 4)

กลุ่มสินคา้อ่ืน ๆ 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งสู่ความเป็นหน่ึงในผูน้ําธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่สินคา้ประเภทไอที สมาร์ทโฟน และ

แทบ็เลต็  อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อผูถื้อหุน้” 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

พนัธกจิ 

1.เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ คู่คา้ 

พนกังาน ลูกคา้และ สังคม 

2.เราจะดาํรงไวซ่ึ้งความเขม้แขง็ทางดา้นการเงินและการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

3.เราจะทาํงานร่วมกนัเป็นทีมโดยทุกคนมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั 

4.เราจะใหค้วามสาํคญัและจะพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพในการทาํงานและมีความ

รับผิดชอบ 

5.เราจะปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด 

6.เราจะสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน 

สีประจํา บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 

  นํ้าเงิน แดง 
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.4 โครงสร้างการจดัการบริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
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งานแผนกMIS 

หนา้ร้าน 

คอยช่วยเหลือสาขาทั้งหมดของบริษทัไอทีซิต้ีเช่นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์และทาํ

การเปิดสาขาใหม่เม่ือโดยตอ้งจดัการในเร่ืองของการตกแต่งและปรับปรุงปรับแต่งสาขาใหม่

โดยการช่วยเหลือนั้นจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัการขายในงาน

ต่างๆ 

หลงัร้าน 

คอยช่วยเหลือระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์และดูแลทรัพยสิ์นในเร่ือง เบิก-โอน-

ยา้ย-ทาํลาย ทรัพยสิ์นทั้งหมด 

รายช่ือผูบ้ริหาร แผนกMIS บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 

  นายเจตจนัทร์ เสถียรเสฏฐวุฒิ 

Management Information System 
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       นายชยัวฒัน์ ภกัดีศรีสวสัด์ิ 

                IT Support 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

นายสิขรินทร์ เกตวงษา      ตาํแหน่ง IT support 

นายกนกพล ช่ืนอยู ่   ตาํแหน่ง IT support 

นายมโนธรรม พุ่มไม ้   ตาํแหน่ง Programmer 

นายธนดล ศรวารี     ตาํแหน่ง Programmer 

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ การทาํระบบโอนยา้ยทรัพยสิ์นขององคก์รเพื่อพฒันาระบบให้

ทนัสมยัและใชง้่ายจากระบบเดิม และช่วยเหลือ 

3.5ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 

นายเจตจนัทร์ เสถียรเสฏฐวุฒิ     ตาํแหน่ง Management Information System 

นายชยัวฒัน์ ภกัดีศรีสวสัด์ิ          ตาํแหน่ง IT Support 

3.6ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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3.7ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ขั้นตอนวิธีการดาํเนินงาน 14-31พฤษภาคม

2561 

1-30มิถุนายน 

2561 

1-31กรกฏาคม 

2561 

1-31

สิงหาคม 

2561 

1.ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล

ของระบบเก่า 

2. เร่ิมจดัทาํระบบแทนระบบ

เดิม 

3. ทดลองใชง้านของระบบ 

4. ตรวจสอบขอ้บกพร่องของ

ระบบและแกไ้ข 

5. สรุปและสอบถามความพึง

พอใจของผูใ้ชง้าน 

6. จดัทาํเอกสาร 

 

    

ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

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 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.8.2.1 Microsoft Windows 7 

3.8.2.2 Microsoft Visio 2017 

3.8.2.3 Microsoft Visual studio 2017 
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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)        

สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 3.8.3 ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

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 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.8.4.1 Microsoft Windows 7  

3.8.4.2 Google Chrome v.58.0.3029.110 (64-bit) 

 3.8.5 ฮาร์ดแวร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

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 ซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ผูใ้ชร้ะบบ  

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 ระบบบริหารจดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรม 

หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการจดัทาํโครงงานภายในบริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน)และไดน้าํไปใช้

งานไดจ้ริงและทดลองการใชง้าน ดงัน้ี 

รูปท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หน้าจอแรกสําหรับการเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม คือ หน้าจอสําหรับเข้าสู่ระบบ มี

รายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี  

1. ใส่ username ของผูใ้ช ้ 

2. ใส่ password ของผูใ้ช ้ 

3. คลิกปุ่ ม Login เพื่อเขา้สู่ระบ
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอหลกัของระบบ (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอหลกัเม่ือเขา้สู่ระบบจะมีแถบคาํสั่งใหเ้ลือกเพื่อเขา้ใชง้านฟังกช์นัต่างๆดงัน้ี  

1. ตารางขอ้มูลทรัพยสิ์น 

2. การจดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 

3. ประวติัการโอนยา้ยของทรัพยสิ์น 

4. จดัการสิทธ์ิผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอแสดงขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอแสดงตารางขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยจะแสดงขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีมีการเพิ่มโดยผูดู้แลระบบ

(Admin) โดยท่ีผูใ้ชง้านระบบ(User)ไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูในส่วนน้ีได ้และหนา้จอน้ีมีองคป์ระกอบ

ตามหมายเลขท่ีระบใุนรูปภาพดงัน้ี  

          ปุ่ มเพิ่มขอ้มูลทรัพยสิ์น 

          ช่องเลือกแบบดึงลงเพื่อกาํหนดการแสดงขอ้มูล 

          ตารางแสดงขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยในตารางแสดงขอ้มูลนั้นจะมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- Serial Number 

- รายละเอียดของทรัพยสิ์น 

- ราคาของทรัพยสิ์น 

- สาขา 

- สถานะของทรัพยสิ์น 
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- อายกุารใชง้าน 

- วนัท่ีเร่ิมใชง้าน 

- ช่ือผูข้อ 

- หมายเหตุ 

- ปุ่ มแกไ้ข           และปุ่ มลบขอ้มูล 

          กล่องขอ้ความสาํหรับคน้หาขอ้มูล 

          ปุ่ มยอ้นหลงั-ถดัไปสาํหรับในกรณีท่ีมีขอ้มูลมากโดยขอ้มูลจะแสดงตามท่ีเรากาํหนดใน 

          หมายเลข   

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอน้ีเป็นแบบฟอร์มสําหรับการเพิ่มขอ้มูลทรัพยสิ์น โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูล

ทรัพยสิ์นตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดและสามารถทาํการบนัทึกขอ้มูลโดยกดปุ่ ม                 หรือกรอก

ขอ้มูลใหม่ทั้งหมดโดยกดปุ่ ม                ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 
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จากรูปท่ี 4.6 เป็นแบบฟอร์มสําหรับการแกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์น โดยผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข

ขอ้มูลทรัพยสิ์นและสามารถบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยกดปุ่ ม                 หรือตอ้งการยกเลิก

การแกไ้ขขอ้มูลโดยกดปุ่ ม                ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 4.7 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 

 

 รูปท่ี 4.8 หนา้จอลบขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูดู้แลระบบ) 
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จากรูปท่ี 4.8 เม่ือผูใ้ชร้ะบบตอ้งการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยทาํการกดปุ่ ม           เพื่อลบขอ้มูล

ทรัพยสิ์น โดยจะมีการแจง้เตือนวา่ผูใ้ชต้อ้งการลบขอ้มูลทรัพยสิ์นน้ีหรือไม่ถา้ตอ้งการลบใหก้ดท่ีปุ่ ม  

               ขอ้มูลทรัพยสิ์นก็จะถูกลบออกจากตารางขอ้มูล แต่ถา้ไม่ตอ้งการลบก็สามารถกดปุ่ ม               

เพื่อทาํการยกเลิกการลบขอ้มูล  

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นท่ีโอนยา้ย (ผูดู้แลระบบ) 

หน้าจอน้ีเป็นหน้าจอท่ีแสดงรายการขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีทาํการโอนยา้ยโดยผูใ้ชร้ะบบ(User) 

โดยท่ีผูดู้แลระบบจะตรวจสอบสั่งโอนยา้ยของทรัพย์สินและสามารถดูรายละเอียด รวมถึงการ

ปรับปรุงแกไ้ขสถานะของการโอนยา้ยทรัพยสิ์น โดยมีองคป์ระกอบของหนา้จอดงัน้ี  

ตารางแสดงขอ้มูลรายการโอนยา้ยทรัพยสิ์น ประกอบไปดว้ย 

- เลขท่ีการโอนยา้ย 

- วนัท่ีโอนยา้ย 

- ช่ือผูท่ี้ทาํการโอนยา้ย 

- หมายเหตุ 

- ประเภทการโอน 
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- สถานะการโอน 

- และปุ่ มแสดงรายละเอียด และ ปรับปรุงสถานะของการโอนยา้ย 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรายการทรัพยสิ์นท่ีโอนยา้ย (ผูดู้แลระบบ) 

 จากรูปท่ี 4.9 เม่ือผูดู้แลระบบกดปุ่ ม “รายละเอียด” จะเขา้สู่หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลรายการ

ทรัพยสิ์นท่ีทาํการโอนยา้ยโดยในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้มูลต่างๆดงัต่อไปน้ี 

ขอ้มูลการโอนท่ีประกอบไปดว้ย 

- เลขท่ีการโอน 

- วนัท่ีทาํการโอน 

- ช่ือผูโ้อน 

- หมายเหตุ 

- ประเภทการโอน 

- สถานะการโอน 

ตารางแสดงรายการทรัพยสิ์น ประกอบไปดว้ย 
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- รหสัทรัพยสิ์น 

- Serial Number 

- รายละเอียดของทรัพยสิ์น 

- สถานะของทรัพยสิ์น 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอแสดงการปรับปรุงสถานะรายการทรัพยสิ์นท่ีโอนยา้ย (ผูดู้แลระบบ) 

จากรูปท่ี 4.9 นั้นเม่ือผูดู้แลระบบทาํการกดปุ่ ม “ปรับปรุง” จะเขา้สู่หนา้จอท่ีจะแสดงขอ้มูล

รายการโอนยา้ยทรัพยสิ์นรูปท่ี 4.11  เม่ือมีการตรวจสอบแลว้ผูดู้แลระบบสามารถเปล่ียนสถานะของ

การโอนยา้ยทรัพยสิ์นโดยทาํการกดช่องเลือกแบบดึงลงเพื่อปรับปรุงสถานะ และกดบนัทึก ดงัท่ีแสดง

ในหมายเลข          และ          ตามลาํดบั 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอแสดงประวติัทรัพยสิ์นท่ีโอนยา้ย (ผูดู้แลระบบ) 

 หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแสดงประวติัของทรัพยสิ์นๆท่ีถูกโอนยา้ย โดยจะมีตารางขอ้มูล           ท่ี

แสดงขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ย 

- วนัท่ีทาํการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- รายละเอียดของทรัพยสิ์น 

- หมายเหตุ 

- สาขาท่ีส่ง 

- สาขาปลายทาง 

- ประเภทการโอน 

- เลขท่ีการโอน 

- ช่ือผูโ้อน 
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 รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแสดงขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบโดยท่ีผูเ้ขา้ใชร้ะบบนั้นจะถูกเพิ่มโดยผูดู้แลระบบ

เท่านั้นโดยขั้นตอนของการเพิ่มผูใ้ชร้ะบบนั้นจะแสดงในรูปท่ี 4.14 และรายละเอียดของหนา้จอน้ี

ประกอบไปดว้ย 

ปุ่ มเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้

ตารางแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบซ่ึงประกอบไปดว้ย 

- ช่ือผูใ้ช ้

- ช่ือจริง 

- นามสกุล 

- รหสั 

- สถานะ 

 



35 
 

 

 รูปท่ี 4.14 หนา้จอแสดงขอ้มูลของผูใ้ชร้ะบบ (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอน้ีเป็นแบบฟอร์มสําหรับการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ โดยผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูล

ผูใ้ชต้ามแบบฟอร์มท่ีกาํหนดและสามารถทาํการบนัทึกขอ้มูลโดยกดปุ่ ม                 หรือกรอกขอ้มูล

ใหม่ทั้งหมดโดยกดปุ่ ม                
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอแสดงขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูใ้ชร้ะบบ) 

หนา้จอแสดงตารางขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยจะแสดงขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยท่ีผูดู้แลระบบ(Admin) 

ไม่สามารถเขา้ถึงหนา้จอน้ีได ้โดยจะแสดงตารางขอ้มูลทรัพยสิ์น          ท่ีประกอบไปดว้ย 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- Serial Number 

- รายละเอียดของทรัพยสิ์น 

- สาขา 

- สถานะของทรัพยสิ์น 

- ปุ่ มโอนยา้ย          และปุ่ มดูรายละเอียดของทรัพยสิ์น   
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูใ้ชร้ะบบ) 

เม่ือผูใ้ช้ทาํการกดปุ่ มดูรายละเอียดของทรัพยสิ์นจะแสดงหน้าจอของรายละเอียดทรัพยสิ์น

นั้นๆโดยในหนา้จอน้ีจะแสดงขอ้มูลของทรัพยสิ์นดงัน้ี 

- รหสัทรัพยสิ์น 

- Serial Number 

- รายละเอียดทรัพยสิ์น 

- ราคาทรัพยสิ์น 

- สาขา 

- ประเภททรัพยสิ์น 

- สถานะ 

- อายกุารใชง้าน 

- วนัท่ี 
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูใ้ชร้ะบบ) 

หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอการแสดงการโอนยา้ยทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ชต้อ้งการโอนยา้ยโดยองคป์ระกอบ

ของหนา้จอมีดงัน้ี 

 รายการทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการโอนยา้ย 

ปุ่         ปุ่ มเพิ่มรายการทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการโอนยา้ยเพิ่มเติม 

 ฟอร์มสาํหบักรอกขอ้มูลของผูโ้อน 

 ปุ่ มโอนยา้ยทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอแสดงขั้นตอนการโอนยา้ยขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูใ้ชร้ะบบ) 

หนา้จอน้ีจะแสดงขั้นตอนการโอนยา้ยขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยขอ้มูลท่ีตอ้งการโอนยา้ยจะเขา้มา

อยูใ่นรายการ เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเพิ่มทรัพยสิ์นในรายการให้ทาํการกดปุ่ มเพิ่ม                ทรัพยสิ์นท่ีเลือก

มาเพิ่มก็จะปรากฏในรายการตั้มขั้นตอนท่ี            ถดัมากรอกขอ้มูลผูโ้อนในฟอร์มดา้นล่างซ่ึงอยู่ใน

ขั้นตอนท่ี          เม่ือกรอกขอ้มูลและตรวจสอบเรียบร้อยก็ทาํการกดปุ่ มโอนยา้ย           ดงัท่ีแสดง

ในรูปท่ี 4.17 ดา้นบน 
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 รูปท่ี 4.19 หนา้จอแสดงรายงานการโอนยา้ยขอ้มูลทรัพยสิ์น (ผูใ้ชร้ะบบ) 

              หนา้จอน้ีจะแสดงรายงานขอ้มูลรายการโอนทรัพยสิ์นท่ีผูใ้ชร้ะบบทาํการโอนยา้ยโดยหนา้จอ

แสดงรายงานน้ีประกอบไปดว้ย 

          ขอ้มูลรายละเอียดของการโอนยา้ยท่ีประกอบไปดว้ย 

- เลขท่ีการโอน 

- วนัท่ีทาํการโอน 

- ช่ือผูโ้อน 

- หมายเหตุ 

- สาขาตน้ทาง 

- สาขาปลายทาง 

- ประเภทการโอน 

          ตารางแสดงรายการทรัพยสิ์นท่ีทาํการโอนท่ีประกอบไปดว้ย 
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- รหสัทรัพยสิ์น 

- Serial Number 

- รายละเอียดของทรัพยสิ์น 

- สถานะของทรัพยสิ์น 

          ปุ่ มสั่งพิมพเ์อกสารรายงานการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน  

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

การพฒันาระบบโอนยา้ยทรัพยสิ์น คณะผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปศึกษาระบบเดิมซ่ึงไดพ้บปัญหาคือ 

ระบบเดิมมีความล่าช้าและระบบมีแบบฟอร์มท่ีซับซ้อน จึงทาํให้เกิดแนวความคิดท่ีจะสร้างระบบท่ี

สําคญัในการป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายของอุปกรณ์ และลดระยะเวลาของขั้นตอน

การทาํงานของระบบ เน่ืองจากบริษทั ไอที ซิต้ี จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวนอุปกรณ์สารสนเทศมากจึงทาํ

ให้การตรวจสอบขอ้มูลของทรัพยสิ์นภายในสถานประกอบการนั้นเป็นไปไดอ้ย่างล่าชา้ และระบบ

สร้างมาเพื่อเป็นฐานขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูลทรัพยสิ์นขององคก์ร ระบบยงัสามารถหาขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ี

ตอ้งการคน้หาได ้การจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลทรัพยสิ์น ขอ้มูลสินคา้ เป็นตน้ การโอนยา้ย

ทรัพย์สินยงัพบปัญหาในเร่ืองทรัพย์สินท่ีสูญหาย ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดทําจึงได้จัดทําระบบโอนยา้ย

ทรัพย์สินขึ้นมาใหม่ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

ระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดการ ฐานข้อมูลโดยระบบ

โอนยา้ยพรัพยสิ์นสามารถจดัการกบัขอ้มูลพื้นฐาน ต่างๆ ไดเ้ช่น ขอ้มูลทรัพยสิ์น ขอ้มูลสาขา รหัส

ทรัพยสิ์น หมายเลขผลิตภณัฑ์ รายละเอียดทรัพยสิ์น และสถานะของทรัพยสิ์นท่ีส่งกลบัมายงัสาขา 

และยงัเก็บขอ้มูลของประเภททรัพยสิ์นของบริษทัและวนัท่ี ท่ีเร่ิมโอนทรัพยสิ์น เพื่อส่งกลบัไปยงั

สาขาท่ีต้นทาง และยงัจัดเก็บข้อมูลพนักงานท่ีทําการโอน ข้อมูลพื้นฐานท่ีกล่าวมา ทําให้การ

ดาํเนินงานมีความถูกต้องแม่นยาํในการช่วยคาํนวณเพื่อลดความผิดพลาดของขอ้มูล ช่วยให้การ

ตรวจสอบหรือการคน้หาขอ้มูลต่างๆ ใหมี้ความสะดวกมากยิง่ขึ้น 
5.1.2 ปัญหาและอุปสรรค 

5.1.2.1 ความไม่เขา้ใจในระบบโอนยา้ยทรัพยสิ์นในเร่ืองของรายละเอียดตวั ระบบ

ท่ีมีความกวา้งขวางมากจึงทาํใหท้าํความเขา้ใจเป็นเวลานาน 

5.1.2.2 การออกแบบหนา้ระบบ เพื่อใหใ้ชง้านไดส้ะดวก 

5.1.2.3 การปรับปรุงและแก้ไขฐานข้อมูลหลายคร้ัง เพราะความไม่เข้าใจใน

ระบบงาน 

5.1.2.4 ขาดความรู้ท่ีใชใ้นการเขียนระบบในส่วนของระบบท่ีมีความซบัซอ้น 
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 เพิ่มการทาํงานของระบบให้ใชง้านไดค้รบ เช่น ควรมีการเก็บประวติัขอ้มูล

ของเจา้หนา้ท่ี ท่ีเขา้มาใชง้านระบบ เป็นตน้ 

5.1.3.2 เพิ่มการทาํงานของระบบให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลของพนกังานท่ีทาํการ

โอนยา้ย เช่น 1. ช่ือ – สกุล  2. เบอร์โทรศพัท ์ 3. อีเมล  4.รูปภาพพนกังาน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงในการทาํงานในสถาน 

ประกอบการขนาดใหญ่ 

5.2.1.2 ไดรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัสังคมในการปฏิบติังานจริง  

5.2.1.3 ไดฝึ้กความอดทน และความตรงต่อเวลาในการทาํงาน 

5.2.1.4 ไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจากการเขียนโปรแกรม และการทาํเล่มโครงงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ไม่มีความรู้ในการทาํระบบในบางส่วน  

5.2.2.2 การเขียนโปรแกรมหรือระบบ เม่ือทาํการทดสอบระบบไม่แสดงขอ้มูลใน

ขั้นตอนการกดเร่ิมทาํงาน 

5.2.2.3 การทาํงานมีความล่าชา้ เพราะไม่สามารถแสดงขอ้มูลผา่นระบบได ้

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 

5.2.3.2 ควรศึกษากระบวนการทาํงานของระบบโอนยา้ยทรัพยสิ์นต่างๆเพิ่มเติมมาก

ขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

 

รูปท่ี ก.1 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ)  
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Asset ตารางทรัพยสิ์น 

Ac_Type ตารางประเภททรัพยสิ์น 

Age ตารางอาย ุ

Branch ตารางสาขา 

Cart ตารางตะกร้าทรัพยสิ์น 

Status ตารางสถานะ 

Tranfer ตารางโอนทรัพยสิ์น 

Tranfer_Detail ตารางรายละเอียดการโอนทรัพยสิ์น 

Tranfer_Status ตารางสถานะการโอนทรัพยสิ์น 

User ตารางผูใ้ชง้าน 

 

ตารางท่ี ก.2 ทรัพยสิ์น (Asset) 

Name Type P M Reference to Description 

Id int Yes Yes  รหสั 

Asset_Id Varchar(50) No Yes  รหสัทรัพยสิ์น 

Detail Varchar(50) No No  รายละเอียด 

Amount decimal(18, 0) No No  ราคา 

Date_Start date No No  วนัเร่ิมตน้ 

Date_Finish date No No  วนัส้ินสุด 

Serial_Num Varchar(50) No No  ซีเรียวนมัเบอร์ 

Name Varchar(50) No No  ช่ือ 

Note Varchar(50) No No  หมายเหตุ 

Branch_Id int No Yes Branch.Branch_Id รหสัสาขา 

Status_Id int No Yes Status.Status_Id รหสัสถานะ 

Ac_Type_Id int No Yes Ac_Type.Ac_Type_Id รหสัประเภททรัพยสิ์น 

Age_Id int No Yes Age.Age_Id อาย ุ
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ตารางท่ี ก.3  สถานะ (Status) 

Name Type P M Reference Description 

Status_Id int Yes Yes  รหสัสถานะ 

Status_Name Varchar(50) No No  ช่ือสถานะ 

 

ตารางท่ี ก.4 สาขา (Branch) 

Name Type P M Reference Description 

Branch_Id int Yes Yes  รหสัสาขา 

Branch_Name Varchar(50) No No  ช่ือสาขา 

 

ตารางท่ี ก.5 ประเภททรัพยสิ์น (Ac_Type) 

Name Type P M Reference Description 

Ac_Type_Id int Yes Yes  รหสัประเภททรัพยสิ์น 

Ac_Type_Name Varchar(50) No No  ช่ือประเภททรัพยสิ์น 

 

ตารางท่ี ก.6 อายทุรัพยสิ์น (Age) 

Name Type P M Reference Description 

Age_Id int Yes Yes  รหสัอาย ุ

Age_Num Varchar(50) No No  จาํนวนอาย ุ
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ตารางท่ี ก.7 ตะกร้าทรัพยสิ์น (Cart) 

Name Type P M Reference Description 

Id int Yes Yes  รหสัตะกร้า 

Asset_Id Varchar(50) No Yes Asset.AssetId รหสัทรัพยสิ์น 

Serial_Num Varchar(50) No No  ซีเรียวนมัเบอร์ 

Detail Varchar(50) No No  รายละเอียด 

Branch_Id int No Yes Branch.Branch_Id รหสัสาขา 

Status_Id int No Yes Status.Status_Id รหสัสเตตสั 

Note Varchar(100) No No  หมายเหตุ 

 

ตารางท่ี ก.8 โอนทรัพยสิ์น (Tranfer) 

 

 

 

 

 

 

 

Name Type P M Reference Description 

Tranfer_Id int Yes Yes  รหสัโอนทรัพยสิ์น 

Tranfer_Date date No No  วนัโอนทรัพยสิ์น 

Tranfer_Status_Id int No No  สถานะทรัพยสิ์น 

Employee_Name varchar(50) No No  ช่ือคนโอน 

Branch_Id int No Yes Branch.Branch_Id รหสัสาขา 

Status_Id int No Yes Status.Status_Id รหสัสเตตสั 

Tranfer_Note nchar(10) No No  หมายเหตุ 

Repair_Status varchar(50) No No  สถานะการโอน 
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ตารางท่ี ก.9 รายละเอียดการโอนทรัพยสิ์น (Tranfer_Detail) 

Name Type P M Reference Description 

Id int Yes Yes  รหสั 

Tranfer_Id int No No  รหสัการโอนทรัพยสิ์น 

Asset_Id varchar(50) No Yes Asset.Asset_Id รหสัทรัพยสิ์น 

Serial_Num varchar(50) No No  ซีเรียวนมัเบอร์ 

Status_Id int No Yes Status.Status_Id รหสัสเตตสั 

Detail varchar(100) No No  รายละเอียด 

 

ตารางท่ี ก.10 สถานะการโอน (Tranfer_Status) 

Name Type P M Reference Description 

Tranfer_Status_Id int Yes Yes  รหสัสถานะการโอน 

Tranfer_Status_Name Varchar(50) No No  ช่ือสถานะการโอน 

 

ตารางท่ี ก.11 ผูใ้ชง้าน (User) 

Name Type P M Reference Description 

User_Id int Yes Yes  รหสัผูใ้ชง้าน 

User_Name Varchar(50) No No  ช่ือผูใ้ชง้าน 

Password Varchar(50) No No  รหสัผา่นผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี ก.3 Context Diagram ระบบฐานขอ้มูลการจดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบฐานขอ้มูลบริหารจดัการโอนยา้ยทรัพยสิ์น           
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รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : เขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : จดัการขอ้มูลทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : โอนทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4 : พิจารณาโอนทรัพยสิ์น 
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รูปท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 : ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

รูปท่ี ข.1 การเขา้หวัสายแลนเพือ่เตรียมการเปิดสาขาใหม่ 

  รูปท่ี ข.2 ติดตั้งโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one  
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            รูปท่ี ข.3 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมท่ีพฒันาและนาํเสนอโปรแกรม 

รูปท่ี ข.4 การประชุมเพื่อทดลองโปรแกรมท่ีพฒันาและนาํเสนอโปรแกรม 
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