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       Abstract 
 
 Charn Issara City Home Condo, located on Petchkasem 32, has a large number of residents 
and they manage various facilities with a juristic person, such as electricity, water supply, 
swimming pools, elevators and garbage. For the maintenance work, the juristic person hires an 
external company, and the maintenance data is recorded in Microsoft Excel, which takes a long 
time to search for information and to produce a report. Therefore, the cooperative internship student 
was assigned to develop a maintenance data record system for solving the above problem. The 
system will record the information as systematic, access data easily, and produce reports 
conveniently. The system was developed as a web application with the ability to use a web browser 
through the Internet and no need to install a program on users’ computer. 
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 บทที่ 1 
 บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์ ตั้งอยู่ในซอยเสริมมิตร เขตภาษีเจริญ ใกลส้ถานี
รถไฟฟ้าบางหวา้ ซ่ึงในการบริหารงานจะมีนิติบุคคลคอยดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู ้
อยู่อาศยั ซ่ึงห้องพกัมีทั้งแบบเช่ารายเดือน และขายกรรมสิทธ์ิขาด ดงันั้นทางนิติบุคคลนอกจากจะ
ดูแลเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกแลว้ ยงัตอ้งค านวณค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ อาทิเช่น ค่าบริการ
ส่วนกลาง ค่าซ่อมอุปกรณ์กรณีห้องใดมีอุปกรณ์เสียแลว้ให้ทางนิติบุคคลจดัหาช่างมาซ่อมแซมให้ 
เป็นตน้ 

ผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติงานสหกิจศึกษา ณ ชาญอิสระซิต้ีโฮมเพชรเกษม ในต าแหน่งนกัพฒันา
โปรแกรม ซ่ึงในการด าเนินปัจจุบันทางนิติบุคคลยงัไม่มีการน าเทคโนโลยีใดๆ มาช่วย มีเพียง
บนัทึกขอ้มูลผูอ้ยู่อาศยั ค่าบริการของแต่ละห้อง รายการซ่อมบ ารุง ลงในกระดาษและโปรแกรม 
Microsoft Excel ซ่ึงท าให้การคน้หาขอ้มูล การจดัท ารายงาน ตอ้งใชเ้วลามาก และไม่สะดวก ขอ้มูล
สูญหายจากการติดไวรัส ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของชาญอิสระ
ซิ ต้ี  โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์  โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา 
ประกอบดว้ย PHP และ HTML บริหารจดัการขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูล MySQL ระบบจะช่วยให้
จดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานซ่อมบ ารุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในคอนโด ไดแ้ก่ ระบบดบัเพลิง 
ระบบบ าบดั ระบบประปา ขอ้มูลผูอ้ยู่อาศยั (ลูกบา้น) และขอ้มูลบริษทัผูใ้หบ้ริการ เป็นระบบยิง่ขึ้น 
มีความปลอดภยั เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถจดัท ารายงานไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

เพื่อพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 
1.3.1 พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั 
1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลดว้ยสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
1.3.3 ฟังกช์นัการท างานประกอบดว้ย 

1.3.3.1 บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิง 
1.3.3.2 บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงประปา 
1.3.3.3 บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงบ่อบ าบดั 
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1.3.3.4 บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆ 
1.3.3.5 บนัทึกรายการซ่อมของแต่ละหอ้ง 
1.3.3.6 บนัทึกขอ้มูลบริษทัผูใ้หบ้ริการซ่อมบ ารุง 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ขอ้มูลมีความปลอดภยั จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
1.4.2 นิติบุคคลสามารถเรียกดูรายงาน และขอ้มูลการซ่อมบ ารุงไดต้ลอดเวลา 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนโครงงำน 

1.5.1      รวบรวมขอ้มูลและศึกษาโครงการ 

 ในการศึกษาระบบงานและรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการต่างๆ โดยการสัมภาษณ์
ทางนิติบุคคล ถึงขั้นตอนการด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ และศึกษาจากไฟลข์อ้มูล Microsoft Excel จน
ไดท้ราบถึงปัญหา และไดท้ าการศึกษาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการพฒันาระบบ ไดแ้ก่ 
ระบบฐานขอ้มูล ภาษา HTML และ PHP นอกจากน้ีผูจ้ดัท ายงัไดศึ้กษาจากระบบงานใกลเ้คียงเพื่อ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบ 

1.5.2      วิเคราะห์ระบบ   

 น าขอ้มูล ปัญหา และความตอ้งการ ท่ีรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์ถึงแนวทางใน
ด าเนินงานของระบบงานใหม่ โดยจะพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อใหง้่ายต่อการน าไปใช ้และ
จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเพื่อความปลอดภยัและบริหารจดัการขอ้มูลไดง้่าย   

1.5.3      ออกแบบระบบ 

น าขอ้มูลท่ีท าการวิเคราะห์ไวม้าออกแบบงานระบบงานใหม่ ประกอบดว้ย  

1.5.3.1    ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์  

1.5.3.2    ออกแบบฟังกช์ัน่การท างานของระบบ  ไดแ้ก่ 
- ฟังกช์นับนัทึกงานซ่อมระบบดบัเพลิง 
- ฟังกช์นับนัทึกงานซ่อมระบบประปา 
- ฟังกช์นับนัทึกงานซ่อมระบบบ าบดั 
- ฟังกช์นับนัทึกงานซ่อมบ ารุงอ่ืนๆ 
- ฟังกช์นับนัทึกขอ้มูลบริษทัผูใ้หบ้ริการซ่อมบ ารุง 
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1.5.3.3    ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยยดึหลกัการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้
ดว้ยกราฟิก (GUI) ท่ีมีความเรียบง่าย เพื่อให้โหลดขอ้มูลไดเ้ร็ว 

1.5.3.4    ออกแบบเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาระบบ 

1.5.4      พฒันาระบบ 

 ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าส่ิงท่ีไดอ้อกแบบไวม้าท าการพฒันาและเขียนชุดค าสั่งตาม
ฟังกช์นัการท างานท่ีไดอ้อกแบบไว ้โดยพฒันาเวบ็ดว้ยภาษา HTML และ PHP เขียนชุดค าสั่งดว้ย
โปรแกรม Visual Studio Code สร้างและบริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 

1.5.5      ทดสอบระบบ    

 ผูจ้ดัท าไดท้ าการทดสอบระบบพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยทดสอบแต่
ละฟังกช์นัเพื่อหาขอ้ผิดพลาด และท าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นใหถู้กตอ้ง จากนั้นไดน้ าระบบให้
พนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมทดสอบเพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงระบบใหดี้ขึ้น 

1.5.6      จดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 

เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานส าหรับสถาน
ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต  

 
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

 
ตารางท่ี 1.1  แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 64 มิ.ย 64 ก.ค 64 ส.ค 64 ก.ย 64 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1    ฮาร์ดแวร์ 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค Lenovo รุ่น ideapadGAMING 

             1.7.2    ซอฟตแ์วร์ 
- ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 
- โปรแกรม Visual Studio Code 
- โปแกรม Xampp 
- โปรแกรม Google Chrome 

 
 



บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้ ทฤษฎี เทคนิค และเคร่ืองมือ
ต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัท าโครงงาน ดงัน้ี 
    
2.1 Visual Studio Code 

Visual Studio Code จากบริษทัไมโครซอฟต ์เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใชใ้นการแกไ้ข
โคด้ท่ีมีขนาดเลก็ แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open Source โปรแกรมจึงสามารถน ามาใชง้านไดโ้ดย
ไม่มีค่าใชจ่้าย เหมาะส าหรับนกัพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใชง้านหลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้
งานทั้งบน  Windows ,  macOS และ  Linux  รองรับหลายภาษาทั้ง  JavaScript, TypeScript และ 
Node.js และสามารถเช่ือมต่อกบั  Git ไดง้่าย สามารถน ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือและ
ส่วนขยายต่างๆ ใหเ้ลือกใชม้ากมาย รองรับการเปิดใชง้านภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา  C++ ,  C# ,  Java ,  
Python ,  PHP  หรือ  Go  สามารถปรับเปล่ียน Themes  ได ้  มีส่วน Debugger  และ Commands  
เป็นตน้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรม Visual Studio Code 
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 โดยผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรมVisual Studio Code ในการเขียนชุดค าสั่ง HTML และ PHP 
ส าหรับพฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
 
2.2 XAMPP      

 XAMPP เป็นโปรแกรมจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท างานในลักษณะของ

เวบ็ไซตซ่ึ์งเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเคร่ืองแม่และเคร่ืองลูกในเคร่ืองเดียวกนั โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
เช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถทดสอบเวบ็ไซตท่ี์สร้างขึ้นมาไดทุ้กท่ีทุกเวลา อีกทั้งยงั
ประหยดัเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดรั้บความนิยมจากผูใ้ช้ CMS ในการ
สร้างเวบ็ไซต ์ 
 XAMPP ประภอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin, Perl ซ่ึงเป็นโปรแกรม
พื้นฐานท่ีรองรับการท างาน CMS เป็นชุดโปรแกรม ส าหรับออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมใน
ปัจจุบนั XAMPP นั้นรองรับระบบปฏิบติัการหลายตวั เช่น Windows, Linux, MacOS 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรม XAMPP 
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 โดยผูจ้ดัท าใชโ้ปรแกรม XAMPPเป็นฐานเก็บขอ้มูลระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงขอ
งดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
 
2.3 PHP และ HTML 

 PHP Hypertext Preprocessor ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ท่ี
สามารถใชง้านในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้มีความสามารถสูง และมีผูนิ้ยมใชเ้ป็นจ านวนมาก
ภาษาคอมพิวเตอร์ Server-Side Script ซ่ึงใชใ้นการจดัท าเวบ็ไซตแ์ละสามารถประมวลผลออกมาใน
รูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล 
เป้าหมายหลกัของภาษา PHP คือเพื่อให้นักพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียนเว็บเพจ ท่ีมีความสามารถ
ในการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งชุดค าสั่งท่ีเขียนดว้ยภาษา PHP & HTML 
 
 โดยผูจ้ดัท าใชโ้ปรมแกรมภาษาPHP และ HTML เป็นหลกัในการท าเวบ็แอปพลิเคชนั
ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
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2.4 MySQL 

 MySql เป็นระบบจัดการฐานข้อมู ล เชิ งสัมพันธ์  (Relational Database Management 
System) ขอ้มูล  ซ่ึงขอ้มูลจะถูกเก็บอยู่ในฐานขอ้มูลในรูปแบบตารางท่ีมีลกัษณะเป็นคอลมัน์และ
แถว โดยใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการบริหารจดัการ ท่ีออกแบบมาเพื่อท า
การจดัการขอ้มูล คน้หาขอ้มูล ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่ม และ ลบ โดย MySQL เป็นซอฟต์แวร์
โอเพน่ซอร์ส พฒันาโดยบริษทั MySQL AB ในประเทศสวีเดน  
 

 
 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งหนา้จอของโปรแกรม MySQL 
 

 โดยผูจ้ดัท าใช ้MySQL ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลของระบบ 



บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

             ช่ือสถานประกอบการ :  ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์ 
              ท่ีตั้ง  :  16 ซอยเพชรเกษม 32 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ  

                             กรุงเทพมหานคร 10160         
            โทรศพัท ์ :  0286851067 
             E-mail :  oag.deco.architecture@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งคอนโดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียม เป็นโครงการคอนโดรูปแบบโลว์ไรส์ มีจ านวนชั้น
ทั้งหมด 8 ชั้น โครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม เป็นโครงการท่ีมีความสงบ เหมาะกบัผู ้
พกัอาศยัท่ีชอบความสงบ หลีกเล่ียงจากความวุน่วาย ซ่ึงโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม 
เป็นโครงการการคอนโดท่ีมีความสะดวกสบาย รวมถึงมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ลิฟต,์ 
ท่ีจอดรถ, สระว่ายน ้ า, สถานท่ีออกก าลงักาย (ฟิตเนส) เป็นตน้ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภยั 
24 ชัว่โมง ซ่ึงท าให้ผูพ้กัอาศยัท่ีพกัในโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม มัน่ใจถึงความ
เป็นส่วนตวัไดอ้ยา่งแน่นอน  

จุดเด่นโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์ 
โครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม เป็นโครงการคอนโดท่ีมีความครบครัน และมี

ความใกลก้บัในตวัเมือง ซ่ึงท าใหก้ารเดินทางเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดายมากยิง่ขึ้น โดยท่ีโครงการ ชาญ
อิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม อยูติ่ดกบัสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหวา้, BTS วุฒากาศ ซ่ึงตอบโจทยผ์ู ้
พกัอาศยัในโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ท่ีชอบความสะดวกสบายอย่างแทจ้ริง 
โครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ท าให้ผูพ้กัอาศยัรู้สึกอุ่นใจได ้เน่ืองจากมีโรงพยาบาล
พญาไท ท่ีอยูใ่กลก้บัโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม เพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งการ
เดินทาง เขา้-ออก โครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ก็สามารถเดินทางไดห้ลายเส้นทาง 
และมีความสะดวกสบาย อีกทั้งภายในห้องของโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ก็มี
ความจัดสัดส่วนท่ีชัดเจน และมีความเป็นส่วนตัวอีกด้วย รวมถึงโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม 
คอนโดมิเนียม ยงัอยู่ใกลก้บัแหล่งอ านวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เดอะมอลล์ ท่าพระ
,ตลาดเจริญศรี, ร้านอาหาร เช่น ร้านวนัวาน ราชพฤกษ,์ ร้านอาหารนายหย ีเป็นตน้ รวมถึงโครงการ 
ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ยงัใกล้กับแหล่งสถานศึกษา เช่น โรงเรียนวดันวลนรดิศ, 
โรงเรียน สตรีวดัอปัสรสวรรค์, โรงเรียนสุจิณณ์วดี, วิทยาลยัเทคโนโลยวีิบูลยบ์ริหารธุรกิจ ซ่ึงตอบ
โจทยผ์ูพ้กัอาศยัในโครงการ ชาญอิสระ ซิต้ีโฮม คอนโดมิเนียม ท่ีสามารถพาลูกหลายไปเรียนได้
อยา่งปลอดภยั 
 
3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

              ผูจ้ดัท าปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์ ในต าแหน่ง 
นักพฒันาโปรแกรม โดยได้รับมอบหมายให้ศึกษาระบบงานบริหารจดัการคอนโดมิเนียม และ
พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
              ช่ือ-นามสกุล   :  นางสาวธนศร กลา้รอน 
              ต าแหน่ง          :  พนกังาน 
              อีเมล                :  tiamo_tina@hotmail.com 
 
3.5 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ  ชาญอิสระ ซิต้ี โฮม คอนโดมิเนียมทาวน์   ตั้ งแต่วนัท่ี 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน  

ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ พฒันาเพื่อ
น าเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและระบบฐานขอ้มูล เขา้มาช่วยในการด าเนินงานทางดา้นงานซ่อม
บ ารุงของคอนโดมิเนียม โดยจะบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ บริหารจดัการดว้ย MySQL 
เลือกใชโ้อเพ่นซอร์สในการพฒันาเวบ็เพื่อลดค่าใชจ่้ายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ย ภาษา PHP 
และ HTML เขียนชุดค าสั่งดว้ยโปรแกรม Visual Studio Code ระบบมีผูใ้ชค้ือนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
ก  ากบัดูแลส่ิงอ านวยความสะดวกของคอนโดมิเนียม  

ในการเขา้ใชง้านระบบผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการยนืยนัตวัตนดว้ย Username และ Password เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ไม่มีสิทธ์ิเขา้ใชง้านระบบ และระบบประกอบดว้ยฟังกช์นัการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

- บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงระบบดบัเพลิง 
- บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงประปา 
- บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงบ่อบ าบดั 
- บนัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆ 
- บนัทึกรายการซ่อมของแต่ละหอ้ง 
- บนัทึกขอ้มูลบริษทัผูใ้หบ้ริการซ่อมบ ารุง 
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4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 

                             4.2.1.1    Data Flow Diagram 
 

 
รูปท่ี 4.1 Context Diagramของระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิ

เนียมทาวน์ 
 

 
 

รูปท่ี 4.2 Data Flow Diagram Level 1 ของระบบบนัทึกขอ้มูลงาน 
ซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 
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รูปท่ี 4.3 Data Flow Diagram Level 2 ของโปรเซสรายการซ่อมบ ารุง 

   
4.2.1.2    Process Description 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของโปรเซสระบบบนัทึกขอ้มูล 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

0 
ระบบบนัทึกขอ้มูล 

Input Data Flow : Username และ password  ขอ้มูลบริษทั  ขอ้มูลลูกบา้น 
รายการซ่อมบ ารุง 

Output Data Flow : เขา้สู่ระบบ ขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ 

Data Store : - 

Description : บนัทึกขอ้มูลลูกบา้น ขอ้มูลบริษทั รายการซ่อมบ ารุง 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของโปรเซสเขา้สู่ระบบ  

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

1 
เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow : username password 

Output Data Flow : เขา้สู่ระบบ 

Data Store : member 

Description : ตรวจสอบขอ้มูลของผูใ้ชว้า่เป็นสมาชิกหรือไม่ก่อนเขา้ใช ้
 

 

 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของโปรเซสเพิ่มสมาชิก  

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

2 
เพิ่มสมาชิก 

Input Data Flow : username password  ช่ือ นามสกุล อีเมล สถานะ 

Output Data Flow : ขอ้มูลจะบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 

Data Store : member 

Description : ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มสมาชิกเขา้ใชร้ะบบได ้
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของโปรเซสขอ้มูลบริษทั 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

3 
ขอ้มูลบริษทั 

Input Data Flow : ช่ือบริษทั ท่ีอยูบ่ริษทั  ท่ีติดต่อได ้

Output Data Flow : รายละเอียดบนัทึกขอ้มูลบริษทั 

Data Store : Company 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลบริษทัต่างๆท่ีเขา้มาท าการซ่อมบ ารุง
ภายในคอนโด 

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของโปรเซสรายการขอ้มูลการซ่อมบ ารุงของแต่ละแผนกบริษทั 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

4 
รายการขอ้มูลการซ่อมบ ารุงของแต่ละแผนกบริษทั 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัรายการ จ านวน ค่าใชจ่้าย 
วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดบนัทึกการซ่อมบ ารุงของบริษทัต่างๆ 

Data Store : Company, problem,problem_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัท่ีเขา้มาท า
ภายในคอนโด 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของโปรเซสรายการซ่อมบ ารุงของลูกบา้น 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

5 
รายการซ่อมบ ารุงของลูกบา้น 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของลูกบา้น รายการ จ านวน 
ค่าใชจ่้าย อาคาร เลขท่ีหอ้ง วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดการซ่อมบ ารุงของลูกบา้น 

Data Store : Company, invoice , invoice_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆภายในหอ้งของลูกบา้น 
 

 

ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของโปรเซสดบัเพลิง 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

4.1 
ดบัเพลิง 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกดบัเพลิง  รายการ 
จ านวน ค่าใชจ่้าย วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดการซ่อมบ ารุงของบริษทัแผนกดบัเพลิง 

Data Store : Company, problem, problem_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัดบัเพลิงท่ีเขา้
มาท าภายในคอนโดลงในระบบ 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของโปรเซสประปา 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

4.2 
ประปา 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกประปา  รายการ 
จ านวน ค่าใชจ่้าย วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดการซ่อมบ ารุงของบริษทัแผนกประปา 

Data Store : Company, problem, problem_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกประปา 
ท่ีเขา้มาท าภายในคอนโดลงในระบบ 

 

 

ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของโปรเซสบ่อบ าบดั 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

4.3 
บ่อบ าบดั 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกบ่อบ าบดั  รายการ 
จ านวน ค่าใชจ่้าย วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดการซ่อมบ ารุงของบริษทัแผนกบ่อบ าบดั 

Data Store : Company, problem, problem_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของลูกบา้นภายใน
คอนโดลงในระบบ 
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของโปรเซสบ่อบ าบดั 

SYSTEM : ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ี
โฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ 

DFD Number :  
Process Name : 

4.4 
ซ่อมบ ารุงต่างๆ 

Input Data Flow : รายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกอ่ืนๆ  รายการ 
จ านวน ค่าใชจ่้าย วนัท่ี 

Output Data Flow : รายละเอียดการซ่อมบ ารุงของบริษทัแผนกอ่ืนๆ 

Data Store : Company, problem, problem_details 

Description : ผูใ้ชบ้นัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของบริษทัแผนกภายใน
คอนโดลงในระบบ 
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4.2.1.3    Entity Relationship Diagram 
 

 
 

 

รูปท่ี 4.4 Entity Relationship Diagram ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮม 
คอนโดมิเนียมทาวน์ 
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4.2.1.4    พจนานุกรมข้อมูล 
 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล member 

Table Name : member 
Attribute Description Attribute Domain Type 

id รหสัผูใ้ช ้  Int(100) 
username ช่ือผูใ้ช ้  Varchar(255) 
password รหสัผา่น  Varchar(255) 
firstname ช่ือ  Varchar(100) 
lastname นามสกุล  Varchar(100) 
status ผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ชา้หรือผูซ้ื้อ  Varchar(10) 
roomnumber เลขท่ีหอ้ง  Varchar(100) 
email อีเมล  Varchar(255) 
level สถานะผูใ้ช ้  Varchar(10) 
building อาคาร  Int(11) 
Primary Key :  id 
Foreign Key : - 
  

ตารางท่ี 4.12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล company 

Table Name : company 
Attribute Description Attribute Domain Type 

id รหสับริษทั  Int(255) 
company ช่ือบริษทั  Varchar(255) 
address ท่ีอยู ่  text 
communicate ติดต่อ  text 
type ประเภท  Varchar(255) 
datasave เวลา  timesamp 
Primary Key :  id 
Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.13 รายละเอียดของตารางขอ้มูล invoice 

Table Name : invoice 
Attribute Description Attribute Domain Type 

id รหสัแจง้หน้ี  Int(11) 
Member_id เลขรหสัผูใ้ช ้  In(11) 
Print_date วนั  date 
Printing_time เวลา  time 
Start_date วนัท่ีเร่ิม  Date 
Start_time เวลาท่ีเร่ิม  Time 
Finished_date วนัท่ีเสร็จ  Date 
Finished_time เวลาท่ีเสร็จ  time 
Primary Key :  id , Member_id 
Foreign Key : Member_id       References : member.id 

 
ตารางท่ี 4.14 รายละเอียดของตารางขอ้มูล invoice_details 

Table Name : invoice_details 
Attribute Description Attribute Domain Type 

id รหสัผูใ้ช ้  Int(11) 
Invoice_id รหสัแจง้หน้ี  Int(11) 
price ราคา  double 
unit จ านวน  double 
total ราคารวม  double 
list รายการ  Varchar(255) 
Primary Key :  id , invoice_id 
Foreign Key : id         References : member.id 
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ตารางท่ี 4.15 รายละเอียดของตารางขอ้มูล problem 

Table Name : problem 
Attribute Description Attribute Domain Type 

id รหสัรายการปัญหา  Int(255) 
title หวัขอ้  Varchar(255) 
description รายละเอียด  Varchar(100) 
Id_company รหสับริษทั  Int(255) 
datesave เวลา  timestap 
Start_day วนัท่ีเร่ิม  Varchar(255) 
Finish_day วนัท่ีเสร็จ  Varchar(255) 
Primary Key :  id , id_company 
Foreign Key : id_company        References : company.id 
 

ตารางท่ี 4.16 รายละเอียดของตารางขอ้มูล problem_details 

Table Name : problem_details 
Attribute Description Attribute Domain Type 

Id รหสัรายการ  Int(5) 
Problem_id รหสัรายการปัญหา  Int(3) 
List รายการ  Varchar(255) 
Price ราคา  double 
Unit จ านวน  Int(4) 
total ราคารวม  double 
Primary Key :  id , problem_id 
Foreign Key : problem_id         References : problem.id 
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  4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.5 หนา้เขา้สู่ระบบ (Login) ส าหรับให้ผูใ้ชท้  าการยนืยนัตวัตนดว้ย Username 
และ Password วา่มีสิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบหรือไม่ เม่ือท าการยืนยนัตวัตนส าเร็จจะไปยงัหนา้ถดัไป ซ่ึง
เป็นหนา้แรกของระบบ ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้หลกัของระบบ 

 
 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหนา้ท่ีท าการ login เขา้มาแลว้ มีหมวดหมู่ประเภทการซ่อมบ ารุง รายช่ือ
ของหน่วยงานบริษทัต่างๆ ลูกบา้น  ขอ้มูลบริษทั และรายละเอียดของรายการต่างๆ ผูใ้ชส้ามารถใช้
ฟังกช์นัการท างานได ้ 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลบริษทั 

 
 จากรูปท่ี 4.7 หนา้บนัทึกขอ้มูลบริษทั ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลบริษทัต่างๆท่ีเขา้มาท าการ
ซ่อมบ ารุงภายในคอนโดและเลือกวา่บริษทัอยูแ่ผนกไหน 
 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้แสดงขอ้มูลรายช่ือบริษทั 

 
จากรูปท่ี 4.8 หนา้ท่ีเก็บขอ้มูลรายช่ือบริษทัท่ีมาท าการซ่อมบ ารุงของแต่ละหน่วยงานแยก

เป็นหมวดหมู่ ผูใ้ชส้ามารถเลือกประเภทหม่วดหมู่การบนัทึกรายการต่างๆ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้บนัทึกรายการซ่อมบ ารุง 

 
จากรูปท่ี 4.9 หนา้ท่ีบนัทึกรายการซ่อมบ ารุงต่างๆของแต่ละหน่วยงานแยกเป็นหมวดหมู่ 
ผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลรายการซ่อมบ ารุง จ านวน ค่าใชจ่้าย และท าการบนัทึก 
 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้บนัทึกขอ้มูลบริษทั 

 
 จากรูปท่ี 4.10 หนา้ท่ีเก็บขอ้มูลรายช่ือบริษทัท่ีมาท าการซ่อมบ ารุงของแต่ละหน่วยงาน 
ผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลบริษทัและรายละเอียดต่างๆได ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้รายช่ือลูกบา้น 

 
 จากรูปท่ี 4.11  ผูใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลรายช่ือลูกบา้น อาคาร เลขท่ีห้อง
ของลูกบา้นและรายการต่างๆ 
 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้บนัทึกรายการของลูกบา้น 

 
 จากรูปท่ี 4.12 หนา้ท่ีบนัทึกรายการต่างๆของลูกบา้นผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลรายการซ่อม
บ ารุงของลูกบา้นแต่ละหอ้ง ค่าใชจ่้าย จ านวน ราคารวม และบนัทึกขอ้มูล 

 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลของโครงงาน 

ระบบบนัทึกขอ้มูลงานซ่อมบ ารุงของดชาญอิสระซิต้ีโฮมคอนโดมิเนียมทาวน์ ถูกพฒันา
เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานทางดา้นงานซ่อมบ ารุงคอนโดมิเนียมมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ซ่ึงจะช่วยใหมี้
การจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบระเบียบ สามารถคน้หาขอ้มูลไดง้่าย จดัท ารายงานไดเ้ร็วยิง่ขึ้น และยงั
ลดความผิดพลาดและการสูญหายของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง ท่ีจะเกิดจากการบนัทึกขอ้มูล
ลงกระดาษและโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงระบบสามารถบนัทึกรายการซ่อมบ ารุงดา้นต่างๆ ได ้ 

 5.1.1     ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

                           5.1.1.1     ระบบยงัไม่สามารถออกรายงานการซ่อมบ ารุงได ้
5.1.1.2     ผูอ้ยูอ่าศยัหรือลูกบา้นไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบเพื่อท าการแจง้ซ่อมได้ 

 5.1.2     ขอ้เสนอแนะ 

             เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ควรเพิ่มฟังกช์นัการท างานใหผู้อ้ยูอ่าศยัสามารถแจง้
ซ่อมผา่นระบบได ้และสามารถออกรายงานเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได้ 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ไดท้ างานจริง ไดส้ัมภาษณ์ผูใ้ช ้เป็นการเพิ่มประสบการณ์การท างานใหก้บัผูจ้ดัท าก่อนจะออก
สู่ชีวิตการท าจริง และสามารถบริหารเวลาเป็น เน่ืองจากเป็นการ Work From Home ผูจ้ดัท าจะตอ้ง

จดัตารางเวลาในการท างานเพื่อใหง้านเสร็จตามระยะเวลาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

             5.2.1     ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

                          การส่ือสารอธิบายเก่ียวกบังาน หรือเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจ 
และต้องนัดเวลาเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลจากผูใ้ช้ เน่ืองจาก Work From Home และต้องใช้เวลาใน
การศึกษาเคร่ืองมือในการพฒันาระบบค่อนขา้งนาน ท าใหมี้บางฟังกช์นัไม่สามารถพฒันาไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
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             5.2.2     ขอ้เสนอแนะ 

  ควรพฒันาเร่ืองของการส่ือสาร เพื่อใหก้ารท างานราบร่ืน สามารถเขา้ใจผูใ้ชไ้ดดี้
ยิง่ขึ้น และควรศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดท้นัที 
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