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บทคดัยอ่ 

 

 การพฒันาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเคร่ืองจักร มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบท่ีสามารถ
บริหารจดัการงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดและแกปั้ญหาการท างานใน
บริษทัได ้และยงัเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชร้ะบบ โดยสามารถตรวจสอบขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูล
ลูกคา้ ขอ้มูลผูผ้ลิต ขอ้มูลการแจง้ซ่อม ขอ้มูลการสั่งซ้ือ ขอ้มูลอะไหล่ ขอ้มูลการเบิกอะไหล่ และออก
รายงานต่างๆให้แก่ผูใ้ช้งานได้ การพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเคร่ืองจักร คณะผูจ้ ัดท าใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการเขียนค าสั่งการใชง้าน และใช ้Microsoft SQL Server 
2008 ในการจดัเก็บฐานขอ้มูลต่างๆ ของระบบ 
 
 
ค าส าคญั: การสั่งซ้ือ/ การแจง้ซ่อม/ ขอ้มูลเคร่ืองจกัร 
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Abstract 
 

 The study of  machine repair notification management system had the objective to develop 

an efficient  notification system and to  reduce and resolve any issues that might occur at work. In 

addition, this system will facilitate users to work easier with employee data, customer data, producer 

information, repairing detail, purchasing order, replacement detail and all related. The students used  

Microsoft Visual Studio 2017  to write the order instruction and  Microsoft SQL server 2008 to store 

the database. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ภาคนิพนัธ์น้ีจดัท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งสร้างและพฒันา ออกแบบ

โปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าระบบงานเดิมมีการจดัเก็บ

ขอ้มูลลงแฟ้มเอกสาร ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและขอ้มูลสูญหายได ้ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้ าการ

ออกแบบระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน

และการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆอยา่งเป็นระบบ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ทุกท่านท่ีกรุณา

ใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าช้ีแนะในการท างาน การจดัท าภาคนิพนธ์น้ีจึงส าเร็จลุลวงดว้ยดี ขอบคุณ

เพื่อนๆท่ีให้ก าลงัใจและค าแนะน า ให้การช่วยเหลือต่างๆในการด าเนินงานอยา่งดีมาตลอด จึงท าให้

การจดัท าภาคนิพนธ์น้ีประสบความส าเร็จ 

 

คณะผูจ้ดัท า  
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บทท่ี1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยีไดมี้ควำมกำ้วหน้ำและพฒันำเพิ่มมำกขึ้นเร่ือยๆ ทุกยุคสมยั จึงท ำให้
มนุษยน์ั้นมีควำมสะดวกสบำยต่อกำรด ำรงชีวิต สำมำรถหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมโดย
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ กำรติดต่อส่ือสำรเป็นตน้ คอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์
อย่ำงหน่ึงท่ีมีบทบำทส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัของมนุษย ์กำรน ำเทคโนโลยี
เขำ้มำเก่ียวขอ้งในกำรท ำงำนทุกๆดำ้น ช่วยให้กำรท ำงำนแต่ละดำ้นมีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึง
ควำมเจริญกำ้วหนำ้ทำงดำ้นเทคโนโลย ีส่งผลท ำใหเ้กิดกำรพฒันำในดำ้นศกัยภำพในกำรท ำงำนดำ้น
ต่ำงๆไม่วำ่เป็นเทคโนโลยดีำ้นสำรสนเทศ ดำ้นกำรแพทย ์ดำ้นกำรศึกษำร่วมถึงกำรน ำมำประยุกตใ์ช้
ในเชิงธุรกิจ มนุษยจึ์งไดอ้อกแบบพฒันำซอฟตแ์วร์และโปรแกรมต่ำงๆ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของมนุษย ์ หำกมองยอ้นไปในอดีต ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ยงัไม่มี
กำรน ำเทคโนโลยีเขำ้มำใช้ในกำรบริหำรจดักำร จึงท ำให้บริษทัตอ้งมีกำรพฒันำและปรับเปล่ียน
วิธีกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำเพื่อพฒันำระบบ เพื่อส่งผลให้ธุรกิจด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
คอมพิวเตอร์จึงเป็นตวักลำงส ำคญัในกำรพฒันำควบคู่ไปกบักำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และดำ้นกำรส่ือโทรคมนำคม 

จำกกำรท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดท้ ำกำรรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหำของ ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
ซ่ึงพบวำ่ยงัมีกำรใชเ้อกสำรและจดบนัทึกในกำรบริกำรลูกคำ้เป็นส่วนใหญ่ จึงท ำใหเ้อกสำรเพิ่มมำก
ขึ้นและไม่สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกำรแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรของลูกคำ้ยอ้นหลงัไดเ้กิดปัญหำล่ำชำ้ใน
กำรตรวจเช็คขอ้มูลเคร่ืองจกัรและพนกังำนไม่สำมำรถเช็คขอ้มูลอะไหล่ยอ้นหลงั  ใบแจง้ซ่อมไม่ได้
มีกำรบนัทึกขอ้มูลเขำ้คอมพิวเตอร์และเก็บรวบรวมทั้งเอกสำรใบแจง้ซ่อมต่ำงๆจะเก็บไวใ้นแฟ้ม
เอกสำร โดยท่ีไม่มีกำรจัดหมวดหมู่เอกสำรกำรบันทึกข้อมูลลูกค้ำ  เม่ือมีด ำเนินงำนซ่อมก็ไม่
สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของพนักงำนได้ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติงำน  

พนกังำนตอ้งติดต่อกบัลูกคำ้ผ่ำนทำงโทรศพัทแ์ละรอผลกำรซ่อมจำกพนกังำน ไม่มีแฟ้มตำรำงกำร
ท ำงำนพนกังำนไม่มีตำรำงขอ้มูลพนกังำนท่ีสำมำรถบอกสถำนะกำรท ำงำนของพนกังำนได้ วำ่มีกำร
ด ำเนินกำรก่อนหลงัอยำ่งไร
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พนกังำนไม่สำมำรถทรำบว่ำในสต็อคมีอะไหล่อะไรบำ้งและไม่สำมำรถติดตำมสถำนะแจง้ซ่อมได ้
กำรจดบนัทึกรำยละเอียดของลูกคำ้และกำรจดัเก็บฐำนขอ้มูลของลูกคำ้มีควำมยุ่งยำก เม่ือมีจ ำนวน
มำกขึ้นท ำให้กำรเก็บขอ้มูลมีควำมซับซ้อนและยำกต่อกำรคน้หำขอ้มูล ซ่ึงส่งผลเสียต่อกำรบริหำร
จดักำรธุรกิจเป็นอย่ำงมำก กำรน ำเทคโนโลยีดำ้นคอมพิวเตอร์เขำ้มำช่วยจะท ำให้กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ระบบ สำเหตุดงักล่ำวในกำรท ำงำน
ระบบแจง้ซ่อมแบบเดิม คณะผูจ้ดัท ำไดพ้บปัญหำอยู่มำกท่ีเกิด  จำกระบบงำนเดิมพบว่ำมีปัญหำกำร
จดักำรกบัฐำนขอ้มูลภำยในองคก์รท่ี มีควำมซ ้ ำซอ้นและไม่สำมำรถรองรับกบัฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่
ได ้กำรจดัเก็บประวติัขอ้มูลพนักงำน ประวติัขอ้มูลลูกคำ้กำรเพิ่มขอ้มูลใหม่กำรบนัทึก แกไ้ขและ 
ลบ ขั้นตอนเหล่ำน้ีอำจเกิดควำมผิดพลำดไดต้ลอดเวลำ เกิดปัญหำในดำ้นกำรใหบ้ริกำร ท่ีไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ไม่ไดรั้บควำมพึงพอใจ ขำดควำมน่ำเช่ือถือจำกผูใ้ชบ้ริกำร 

ด้วยเหตุน้ีทำงคณะผูจ้ ัดท ำได้เล็งเห็นถึงแนวทำงท่ีจะเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี จึง
พฒันำระบบแจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีเกิดขึ้น น ำระบบเขำ้มำช่วยให้ลดปัญหำกำร
จดักำรฐำนขอ้มูลท่ีเก็บลงในแฟ้มขอ้มูลซ่ึงอำจเกิดควำมเสียหำยช ำรุดกำรอ่ำนขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน ลด
ควำมส้ินเปลืองกระดำษและแฟ้มใส่เอกสำรรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตร็ดต่ำงๆ สำมำรถควบคุมกำร
ท ำงำนของพนกังำนท ำใหก้ำรท ำงำนของระบบใหไ้ปไดด้ว้ยดีไม่เกิดขอ้ผิดพลำด เช่น กำรตรวจสอบ
ขอ้มูลกำรรับประกนัสินคำ้  กำรตรวจสอบขอ้มูลลูกคำ้ กำรบนัทึกขอ้มูลรำยละเอียดกำรแจ้งซ่อม
ของลูกคำ้ เพื่อบนัทึกขอ้มูลลูกคำ้ท่ีเขำ้มำรับบริกำร ให้ลูกคำ้ไดรั้บใบเสร็จใบในกำรเขำ้ใช้บริกำร 
โดยกำรออกเอกสำรใบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรให้แก่ลูกคำ้ พนักงำนออกใบเบิกอะไหล่ท่ีน ำมำใช้กำร
ซ่อม และสำมำรถค้นหำอะไหล่ท่ีจะน ำมำใช้ส ำหรับกำรซ่อมเคร่ืองจักร  พนักงำนจะสำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มูลกำรรับประกนัเคร่ืองจกัร และคน้หำขอ้มูลประวติักำรซ่อมเคร่ืองจกัรและ พนกังำน
ยงัสำมำรถยอ้นดูประวติักำรแจง้ซ่อมของลูกคำ้ได ้เป็นตน้ระบบท่ีน ำมำพฒันำน้ี สำมำรถช่วยในกำร
บริหำรกำรจดักำรดำ้นคนและงำนใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

วตัถุประสงค ์

เพื่อออกแบบและพฒันำระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรไปใชใ้นเชิงธุรกิจ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

  พนกังำนผูดู้แลเก่ียวกบังำนกำรแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ต่ำงๆ 

 



 
3 

 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร มีควำมสำมำรถดงัต่อไปน้ี 

1.1 กำรจดักำรขอ้มูลพื้นฐำนโดยสำมำรถคน้หำ เพิ่ม แกไ้ขและลบได ้
1.1.1 ขอ้มูลพนกังำน 
1.1.2 ขอ้มูลลูกคำ้ 
1.1.3 ขอ้มูลผูผ้ลิต 
1.1.4 ขอ้มูลเคร่ืองจกัร 
1.1.5 ขอ้มูลอะไหล่ 

1.2 กำรสั่งซ้ือและรับอะไหล่ 
1.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลผูผ้ลิต 
1.2.2 ตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ 
1.2.3 ท ำรำยกำรสั่งซ้ืออะไหล่ 
1.2.4 บนัทึกรำยกำรสั่งซ้ืออะไหล่ 
1.2.5 พิมพใ์บสั่งซ้ืออะไหล่ 
1.2.6 ตรวจสอบรหสักำรสั่งซ้ือ 
1.2.7 ท ำรำยกำรรับอะไหล่ 
1.2.8 บนัทึกรำยกำรรับอะไหล่ 
1.2.9 ท ำกำรปรับปรุงอะไหล่ในคลงั 

1.3 กำรแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.3.1 ตรวจสอบขอ้มูลลูกคำ้ 
1.3.2 ตรวจสอบใบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.3.3 ท ำรำยกำรซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.3.4 บนัทึกรำยกำรซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.3.5 พิมพใ์บรำยกำรซ่อมเคร่ืองจกัรใหลู้กคำ้ 

1.4 กำรเบิกอะไหล่ 
1.4.1 ตรวจสอบใบแจง้ซ่อม 
1.4.2 ตรวจสอบอะไหล่ 
1.4.3 ท ำรำยกำรเบิกอะไหล่ 
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1.4.4 บนัทึกรำยกำรตดัสต๊อกอะไหล่ 
1.4.5 พิมพใ์บเบิกอะไหล่ 
1.4.6 พนกังำนปรับปรุงสถำนะอะไหล่ 

1.5 กำรช ำระเงิน 
1.5.1 ตรวจสอบใบรำยกำรแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.5.2 ตรวจสอบสถำนะซ่อมเคร่ืองจกัร 
1.5.3 บนัทึกขอ้มูลกำรช ำระเงิน 
1.5.4 พิมพใ์บเสร็จกำรช ำระเงิน 

1.6 ออกรำยงำน 
1.6.1 ออกรำยรำยงำนเคร่ืองจกัร 
1.6.2 ออกรำยงำนกำรสั่งซ้ืออะไหล่ 
1.6.3 ออกรำยงำนกำรเบิกอะไหล่ 
1.6.4 ออกรำยงำนกำรช ำระเงิน 

2.     คุณสมบติัฮำร์ดแวร์ 
2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

2.1.1 CPU:Intel Core i5  3.90GHz 
2.1.2 RAM: 4 GB 
2.1.3 Printer and Scanner 

 2.2  ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  2.2.1  CPU Intel Core i5-2500 (3.20 GHz, 6 MB Cache, up to 3.70 GHz) หรือสูงกวำ่ 

2.2.2  Hard Disk 500 GB.  
  2.2.3 RAM 2 GB. DDR3 หรือมำกกวำ่  
  2.2.4  CD-ROM Drive  
  2.2.5  Printer 
3.  คุณสมบติัซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 
  3.1.1 Microsoft Windows 10 
  3.1.2 Microsoft Visual Studio 2017 
  3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 
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  3.1.4 Microsoft Office Visio 2013 
  3.1.5  Microsoft Office Word 2013 
 3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

                      3.2.1  Microsoft window7 Home Basicหรือสูงกวำ่ 
  3.2.2   Microsoft Sql Server 2008 R2 
  3.2.3  Microsoft Framework Version 3.0 
  3.2.4 โปรแกรมแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ในกำรจดักำรโปรแกรมแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร คณะผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินแผนงำนดงัน้ี     

1. ศึกษำปัญหำและท ำควำมเขำ้ใจกบัปัญหำของระบบงำนปัจจุบนั เพื่อน ำมำแกไ้ข 
2. รวบรวมขอ้มูลโดยกำรสอบถำมพนกังำนถึงควำมตอ้งกำรของระบบ  ควำมสำมำรถใน

กำรท ำงำน ขอบเขตกำรท ำงำน ศึกษำขอ้มูลจำกเวบ็ไซต ์เพื่อให้ระบบงำนใหม่เป็นไป
ตำมควำมตอ้งกำร 

3. วิเครำะห์ระบบงำน น ำขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมทั้งหมดมำ วำงแผนออกแบบระบบเพื่อให้
ระบบตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้และ เกิดควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน
ใหม้ำกท่ีสุด 

4. ออกแบบระบบงำน เป็นกำรออกแบบกำรท ำงำนของโประเพื่อพัฒนำระบบเพื่อ
น ำมำใชง้ำนจริง เพื่อเป็นแนวทำงกำรพฒันำระบบ 

5. เร่ิมพฒันำระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 
และเร่ิมจดัเก็บขอ้มูลโดยใช ้Microsoft SQL Server 2008 

6. ทดสอบระบบแจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร ว่ำสมำรถท ำงำนได้ตำมท่ีตอ้งกำรหรือไม่ เพื่อหำ
ขอ้บกพร่องของระบบและท ำกำรแกไ้ข 

7. จดัท ำเอกสำรและคู่มือประกอบกำรใชง้ำนของระบบ เพื่อให้ผูใ้ชง้ำนสำมำรถติดตั้งได้
อยำ่งถูกวิธี 

8. น ำเสนอโปรแกรมกำรท ำงำน และควำมสำมำรถของระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
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 ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. ท ำใหก้ำรจดัเก็บขอ้มูลมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. ท ำให้สำมำรถเรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและรวดเร็วและมีควำมน่ำเช่ือถือ

มำกขึ้น 
3. ช่วยลดขั้นตอน และ ระยะเวลำในกำรท ำงำน 
4. ผูใ้ชง้ำนไดใ้ชร้ะบบใหม่ท่ีง่ำยและไม่ซบัซอ้น 

 

 

 



บทท่ี2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวความคิด 

 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 

 โครงสร้างการท างานของ ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร มีการด าเนินงานของระบบโดยการ ท่ี
ลูกคา้มีการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรแก่พนกังาน พนกังานท าการรับอุปกรณ์และตรวจสอบประเมินอาการ
เบ้ืองตน้จากนั้น พนกังานท าการแจง้รายละเอียดและส่งใบนดัรับอุปกรณ์ให้แก่ลูกคา้ โดยท่ีพนกังาน
ต้องกรอกข้อมูลอาการช ารุดและรายละเอียดและช่ือลูกค้า เวลาท่ีท าการซ่อมบันทึกข้อมูลลง
ฐานขอ้มูลหากอะไหล่หมดคลงั พนกังานท าการเช็คสต็อกและสั่งซ้ืออะไหล่กบัทางผูผ้ลิต ผูผ้ลิตท า
การส่งอะไหล่ตามใบสั่งซ้ือให้กบัทางบริษทัพนักงานท าการบนัทึกขอ้มูลอะไหล่ลงระบบและทาง
บริษทัไดมี้การใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการออกแบบพฒันาระบบแจ้งซ่อม
เคร่ืองจกัร  และได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการพฒันาและใช้ในการจัดเก็บ
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ฐานขอ้มูลทั้งหมดและเรียกดูฐานขอ้มูลได้ทั้งหมดพนักงานสามารถเรียกดูประวติัการซ่อมไดแ้ละ
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีมาแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร สามารถออกใบแจง้ซ่อมได ้พนักงานท าการออกใบเสร็จและ
รายงานต่างๆ เพื่อเสนอผูบ้ริหาร 

ทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 

 1. ระบบฐานขอ้มูล (Database System) (หนังสือระบบฐานขอ้มูล) ฐานขอ้มูลคือแหล่ง
เก็บขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลนั้นไดรั้บการออกแบบและควบคุมเป็นพิเศษใหมี้ความซ ้ า
ซ้อนของข้อมูลน้อยท่ีสุดและมีความถูกต้องของข้อมูลสูงสุดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน
ฐานขอ้มูล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,์2551)  
 2. วงจรการพฒันาระบบ (SDLC) คือ กระบวนการทาง ความคิด (Logical Process) ใน
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปัญหาทางธุรกิจและตอบสนอง ความตอ้งการของผูใ้ช้ได้โดย
ระบบท่ีจะพัฒนานั้ นนอาจเร่ิมด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบ  เดิมท่ีมีอยู่แล้วมา
ปรับเปล่ียนให้ดียิ่งขึ้นภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ (Phases) ไดแ้ก่ระยะ
การวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการ ออกแบบ (Design 
Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะ ประกอบไปดว้ย
ขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกนัไปตาม Methodology ท่ีนกัวิเคราะห์น ามาใช ้เพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานะทางการเงิน และความพร้อมขององค์กรในขณะนั้นขั้นตอนในวงจรพฒันาระบบช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้ อย่างมีแนวทาง  และเป็นขั้นตอนท าให้ สามารถควบคุม
ระยะเวลา และงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบได้ตอนต่างๆ นั้นมีลกัษณะ
คลา้ยกับการตดัสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์(Scientific Management) อนัได้แก่ การ
คน้หาปัญหา การคน้หาแนวทางแกไขปัญหา การประเมินผลแนว  ทางแกไขปัญหาท่ีคน้พบเลือก 
แนวทางท่ีดีท่ีสุด และพฒันาทางเลือกนั้น ใหใ้ชง้านได ้(อาจารยน์เรศร์ บุญเลิศ, 2556) 

ขั้นตอนของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

2.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) 
 ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือผูบ้ริหารหรือผูใ้ช้ตระหนักว่าระบบสารสนเทศหรือ
ระบบจดัการเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนั ท าใหจ้ะตอ้งมี
การพฒันาระบบสารสนเทศมาใช ้
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 2.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
ก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตดัสินใจว่าการพฒันาสร้างระบบสารสนเทศ  หรือการแกไ้ข

ระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่โดยเสียค่าใชจ่้ายและเวลานอ้ยท่ีสุด  และไดผ้ลเป็นท่ี
น่าพอใจ 

2.3 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 
การวิเคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานนั้นวา่มีการด าเนินการ หลงัจากนั้น 

ก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ ซ่ึงนกัวิเคราะห์ระบบจะตอ้งใชเ้ทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact- 
Gathering Techniques) ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารท่ีมีอยู ่ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบนั สัมภาษณ์ 
ผูใ้ชแ้ละผูจ้ดัการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ 

2.4 ออกแบบระบบ (System Design) 
ระบบจะตอ้งออกแบบฟอร์มส าหรับขอ้มูลขาเขา้ (Input Format) ออกแบบรายงาน (Report 

Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลกัการการออกแบบฟอร์มขอ้มูลขาเขา้คือ 
ง่ายต่อการใชง้าน และป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

2.5 สร้างหรือพฒันาระบบ (Construction) 
เขียนและทดสอบโปรแกรมวา่ ท างานถูกตอ้งหรือไม่ ตอ้งมีการทดสอบกบัขอ้มูลจริงท่ีเลือก

แลว้ ถา้ทุกอยา่งเรียบร้อย จะไดโ้ปรแกรมท่ีพร้อมท่ีจะน าไปใชง้านจริงต่อไปหลงัจากนั้นตอ้งเตรียม
คู่มือการใชแ้ละการฝึกอบรมผูใ้ชง้านจริงของระบบ 

2.6 การปรับเปล่ียน (Conversion) 
น าระบบใหม่มาใชแ้ทนของเก่าภายใตก้ารดูแลของนกัวิเคราะห์ระบบการป้อนขอ้มูลตอ้งท า

ใหเ้รียบร้อย และในท่ีสุดก็เร่ิมตน้ใชง้านระบบใหม่น้ีได ้
2.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 

การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใตก้ารดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ  เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการ
แกไ้ขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบตอ้งเตรียมแผนภาพต่าง  ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้
ผูบ้ริหารตดัสินใจต่อไปวา่ควรจะแกไ้ขหรือไม่ 

1. ภาษา SQL (Structured Query Language)คือ ภาษามาตรฐานกลางท่ีใชส้ าหรับจดัการ
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลดา้นต่าง ๆ โดยท่ีเราสามารถใช ้ SQL ร่วมกบั DBMS ชนิดต่าง ๆ ไดเ้ช่น 
Access,MySQL,Oracleเป็นตน้โดยเฉพาะขอ้มูลประเภทRDBMS(Relation 
DatabaseManagement System) จะรู้จกัภาษา SQL เป็นอย่างดี เราจะใช ้SQL เพื่อจดัการกบั 
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ขอ้มูลในฐานขอ้มูลไดห้ลายอยา่ง เช่น การแสดงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล แบบมีเง่ือนไข, การเพิ่ม
, การลบ และการน าขอ้มูลจากตารางหลาย ๆ ตารางมาแสดงร่วมกนัไดเ้ป็นตน้ (ศิริลกัษณ์, 
2542) 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร มีการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าบางส่วนมาประยกุตใ์ชใ้ห้
เป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2  http://www.168training.com/e-learning_new/vb2010/lesson2/ 

เป็นเวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวกบัการแนะน าขั้นตอนการเขียนโปรแกรม และใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการ 
ใช้โปรแกรมภาษา Visual Basic ท าให้คณะผูจ้ัดท าเกิดความเข้าใจในการสร้างโปรเจ็ค ภายใน
เวบ็ไซตน้ี์ 
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ภาพท่ี 2.3 https://kotchasan.com/knowledge 

เป็นหน้าจอเว็บไซต์การแจ้งซ่อมออนไลน์โดยโปรแกรมสามารถบริหารงานซ่อม ติดตาม

สถานะงานซ่อม ส าหรับฝ่าย Support ภายในองค์กร แจ้งเตือนผูดู้แลระบบ ผ่านทาง Email , Line 

Application เม่ือ ผูใ้ช้งานมีการแจง้ซ่อม ระบบทะเบียนอุปกรณ์สามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ 

และ สามารถแสดงประวติัการซ่อม ผา่น การ Scan QR Code ได ้
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ภาพท่ี 2.4 https://computerrepairmanagement.weebly.com 

  เป็นเวบ็ไซตร์ะบบการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ มีการออกแบบหนา้จอ ก่อนการเขา้ใชง้าน ตอ้ง

ท าการระบุตัวตนของผูใ้ช้ก่อน จึงสามารถเข้าใช้งานได้และมีการออกแบบหน้าจอท่ีสวยงาม 

สอดคลอ้งระบจดัการซ่อมบ ารุงท่ีตอ้งใชก้ารออกแบบหนา้จอต่างๆ 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.kotchasan.com/ 

เป็นเว็บไซต์การบันทึกใบแจ้งซ่อมรับงาน บอกรายละเอียดของการซ่อมอาการท่ีช ารุด  

รายละเอียดปัญหาพนักงานคนไหนเป็นผูท่ี้รับผิดชอบ สถานะงานเป็นอย่างไร มีเอกสารใดบา้งท่ี

เก่ียวขอ้ง ฯลฯ 
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ภาพท่ี 2.6 http://123456789ton.blogspot.com/ 

      เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เ ร่ือง พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด การก าหนดโครงสร้างของ Table การก าหนดคียก์ารท า Normalization และการก าหนด

ความสัมพนัธ์ 
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งานวิจยัเก่ียวขอ้ง 
 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง 

 กชพร ประสิทธ์ิ แสง และ พัชชระ ขุนณรงค์ (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าโครงงานระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft 

SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ขลบขอ้มูลพื้นฐานได ้

รวมทั้งสามารถท างานในเร่ืองของการสั่งซ้ือสินคา้และช าระเงินค่าสั่งซ้ือสินคา้ได ้

                



 
 

16 

 

ภาพท่ี 2.8 ระบบบริหารงานร้านขายผา้คลุมรถยนต์ 

 ขวัญฤดี ดวงเดือน  ประไพพร  ส าเภาทองและปาริชาติ  วชิรพุทธคุณ  (2555) ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดท้ าระบบบริหารงานร้านขายผา้

คลุมรถยนต์ การพฒันาใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ส าหรับจดัการกบัฐานขอ้มูลและ

ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบมีความสามารถเก็บข้อมูลผูผ้ลิต 

ระบบสามารถสั่งซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ ค านวณราคาสินคา้ 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

 ธัญญากร ดาแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันา Microsoft Visual Studio 2010 ใชใ้นการพฒันา 

เว็บไซต์ Microsoft SQL Server 2008 R2 ใช้ส าหรับเป็นฐานขอ้มูล ระบบยืมหนังสือออนไลน์ซ่ึง 

ระบบน้ีสามารถเพิ่มลบ แกไ้ขขอ้มูลหนงัสือและสมาชิกไดส้ามารถคน้หาหนงัสือตามหมวดหมู่และ 

คน้หาหนังสือท่ีมีสถิติยืมมากท่ีสุดได ้ตรวจสอบหนังสือท่ีเลยวนัก าหนดคืนได ้เพื่อไม่ให้เป็นการ

ยุง่ยากต่อผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบบริหารงานขายพลาสติก 

 กัญญากาญจน์ ผาสุก และปัทมา รัตนศรีบัวทอง (2553) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดท้ าระบบบริหารงานร้านขายพลาสติก ถูกพฒันาขึ้น

โดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรมใช ้Microsoft SQL Server 2000 

ในการจดัการฐานขอ้มูล มีความสามารถจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลสั่งซ้ือสินคา้ไปยงัผูผ้ลิต ขอ้มูล

การขายสินคา้ รวมถึงรายงานต่างๆ  
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ภาพท่ี 2.11 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง 

 ปรียาภรณ์ โตพาณิชสกุล วิภาวรรณ เอ้ือถาวรสุข และสุขสันต ์วิวฒันวรสิทธ์ิ (2555) ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม  ไดท้ าระบบบริหารงานร้านขาย

เคร่ืองส าอางได้ใช้โปรแกรม  Microsoft Visual Studio 2005 ในการพัฒนาโปรแกรม  และใช้

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูลมีความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูล

สินคา้ ขอ้มูลสมาชิก สั่งซ้ือสินคา้ การขายสินคา้ การออกรายงานต่างๆ 

 



บทท่ี3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบัขอ้มูลการท างานของ บริษทั แอดวานซ์ ดี.เค ประเทศ
ไทยจ ากดั ก็ไดพ้บการท างานของระบบเดิมท่ีบริษทัใชอ้ยูน่ั้นมีปัญหาดงัน้ี 

1. การจดัเก็บข้อมูลลูกคา้และข้อมูลพนักงานในปัจจุบนัยงัเก็บข้อมูล โดยใช้แฟ้มเก็บ
เอกสาร เวลาต้อมการดูประวติัของพนักงานก็ต้องค้นหาจากแฟ้ม เพื่อดูประวติัใน
เอกสาร ซ่ึงท าใหใ้ชเ้วลานานและยากต่อการคน้หา 

2. คน้หาขอ้มูลใบแจง้ซ่อมในประเภทต่างๆ ยงัตอ้งใชก้ารคน้หาจากแฟ้มเอกสาร อาจท า
ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดได ้

3. การแจง้ซ่อม พูดผ่านโทรศพัทแ์ละพนกังาน ท าให้ไม่สามารถเห็นสภาพของอุปกรณ์ท่ี
จะซ่อมได ้จึงไม่สามารถเห็นปัญหาท่ีชดัเจน เพราะไม่ไดมี้การบนัทึกรายละเอียดท่ีเป็น
ระบบ 

4. การจดัส่งงานให้พนักงาน เพื่อซ่อมอะไหล่ ท าให้ไม่เห็นการปฏิบติังาน ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดท้ าใหเ้กิดความล่าชา้ ตอ้งตอยตามเพื่อป้องกนัความผิดพลาด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. มีการสอบถามและศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบงาน จากบริษทั แอดวานซ์ ดี .เค ประเทศ
ไทยจ ากดั 

2. ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบั ระบบแจง้ซ่อม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
และน ามาประยกุตใ์ชใ้น ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 

การวิเคราะห์ระบบงาน 

 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของการท างานภายในบริษทั พบว่าการ
ท างานดงักล่าวยงัมีปัญหาและขอ้ผิดพลาดหลายแห่ง ไดแ้ก่ 

1. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ บนัทึกลงในแฟ้มเอกสาร ท าใหค้น้หาไดช้า้และเกิดความล่าชา้ 
2. การแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรตอ้งมีการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ ยงัใชว้ิธีดูรายละเอียดจากแฟ้มงาน

เอกสารของลูกคา้วา่ซ้ือไปเม่ือไหร่ 
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3. การส่งคืนเคร่ืองจกัรใหพ้นกังาน เพื่อปฏิบติังานตรวจสอบงานอะไหล่ มีความล่าชา้อาจ
ก่อใหเ้กิดความผิดพลาดได ้

4. พนกังานไม่สามารถตรวจสอบอะไหล่ในคลงัได ้อาจท าให้งานซ่อมเคร่ืองจกัรมีความ
ล่าชา้ เน่ืองขาดอะไหล่ในการซ่อม 

5. การรับเร่ืองจากลูกคา้วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและ ตอ้งสามารถยอ้นกลบัไปดูขอ้มูลเดิม
ได ้
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผิดชอบ 

1. การบนัทึก                                     
ขอ้มูลพื้นฐาน 

เก็บขอ้มูลลูกคา้ พนกังานและ
ผูผ้ลิต 

นามบตัรผูผ้ลิต ประวติั
ลูกคา้ และพนกังาน 

พนกังาน 

2.การสั่งซ้ือ สั่งซ้ืออะไหล่ จากผูผ้ลิตโดยการ
นบัสินคา้ แลว้ท าการเขียนใบสั่ง
ซ้ือใหผู้ผ้ลิต 

ใบสั่งซ้ือ พนกังาน 

3.รับอะไหล่ ตรวจสอบการรับอะไหล่จากใบส่ง
ของ 

ใบส่งของ พนกังาน 

4.การซ่อม
เคร่ืองจกัร 

จดัการรับเคร่ืองจกัรท่ีลูกคา้น ามา
แจง้ซ่อม และออกใบแจง้ซ่อม
เคร่ืองจกัร 

ใบรับซ่อม พนกังาน 

5.การเบิกอะไหล่ ท ารายการซ่อมและเบิกอะไหล่ 
โดยการจดรายละเอียดการซ่อม
เคร่ืองจกัรและขอท าใบเบิก
อะไหล่ 

บนัทึกการซ่อมเคร่ืองจกัร 
ใบเบิกอะไหล่ 

พนกังาน 

 

6.การส่งคืน
เคร่ืองจกัร 

ออกใบเสร็จและท าการส่งคืนให้
ลูกคา้ 

ใบเสร็จช าระเงิน พนกังาน 

7.การช าระเงิน ใบเสร็จช าระเงิน ใบเสร็จรับเงิน พนกังาน 



 
22 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1. การบนัทึกขอ้มูลพื้นฐาน -  ท าใหข้อ้มูลสูญหาย                  
-  ยากต่อการคน้หา 

-  ความเป็นระบบในการจดัเก็บ  
ขอ้มูลพื้นฐาน 

2. การสั่งซ้ือ  -  ไม่สามารถตรวจสอบอะไหล่     
ในคลงัได ้

-  ความสะดวกรวดเร็วในการ       
ตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ 

3.รับอะไหล่ -   การรับอะไหล่ใชก้ารอา้งอิง
จากโทรศพัทใ์นการสั่งซ้ือ ท าให้
เกิดขอ้ผิดพลาดได ้

-  ระบบช่วยในการออกใบสั่ง
ซ้ิอ และสถานะและบอกถึง
สถานะในการรับสินคา้ว่าครบ
หรือไม่ครบ 

4.การซ่อมอะไหล่ -   พนกังานไม่สามารถ 
ตรวจสอบไดว้า่ใชเ้วลาเท่าไหร่ 

-  ออกใบแจง้ซ่อม 

5.การเบิกอะไหล่ -  ตรวจสอบสถานการณ์เบิกได้
ยาก 

-  ระบบบนัทึกการเบิกอะไหล่    
-  ปรับปรุงสถานะการซ่อม 

6.การส่งคืน -  ค านวณค่าใชจ่้ายผิดพลาด       -   
เอกสารสูญหาย 

-  ระบบค านวณค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อม                                             
-   ออกใบเสร็จใหก้บัลูกคา้ 
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แผนผงัการท างานของระบบปัจจุบนั 

 

เร่ิมต้น

ขอ้มูลการแจ้งซ่อม
เคร่ืองจกัร

บนัทึกขอ้มูลการซ่อม

พิมพใ์บรับแจง้ซ่อม

                                      

พิมพใ์บเบิกอะไหล่ พิมพใ์บส่ังซ้ือท  ารายการซ่อม

บนัทึกการซ่อม

พิมพใ์บเสร็จ

จบการท  างาน

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 หนา้ Login เขา้สู่ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
 
 หน้าจอเข้าสู่ ระบบแจ้งซ่อมเคร่ืองจักร  เป็นหน้าจอส าหรับผูใ้ช้งาน คือ พนักงาน โดย

ผูใ้ชง้านจะตอ้งมีการ กรอกช่ือผูใ้ชง้าน และรหัสผ่านให้ตรงกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล เพื่อตรวจสอบ

และยนืยนัการใชง้าน หลงัจากนั้นระบบจะเขา้ไปหนา้เมนูหลกั เพื่อท างานในหนา้ถดัไป  
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอเมนูหลกั 

 

 เมนูหลกัของระบบแจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ และ

สามารถใชง้านในแต่ละส่วนของระบบแจง้ซ่อมได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - ขอ้มูลพื้นฐาน 

 - สั่งซ้ืออะไหล่ 

 - รับรายการสินคา้ 

 - เบิกอะไหล่ 

 - แจง้ซ่อม 

 - ช าระเงิน 

  - รายงาน 

 - สต๊อกสินคา้ 

 - จดัการขอ้มูลบิลต่างๆ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้จอน้ีผูใ้ชง้าน สามารถท าการเพิ่มขอ้มูลพนกังานใหม่ได ้ระบบจะบนัทึก ช่ือ - นามสกุล 
เลขท่ีบัตรประชาชน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานะของพนักงาน และหากต้องการแก้ไขข้อมูล
พนกังานเดิมให้ผูใ้ชง้านเลือกพนกังาน กดปุ่ ม แกไ้ขท่ีช่องแกไ้ข ระบบจะโชวข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
ผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลแลว้กดบนัทึกขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

 หนา้จอน้ีผูใ้ชง้าน สามารถท าการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ใหม่ได ้ระบบจะบนัทึก ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรศพัท ์ช่ือผูติ้ดต่อ ส่วนลดเป็น% เครดิตวนั เครดิตวงเงิน และหากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้
เดิมให้ผูใ้ชง้านเลือกลูกคา้ กดปุ่ ม แกไ้ขท่ีช่องแกไ้ข ระบบจะโชวข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ผูใ้ชง้านท า
การแกไ้ขขอ้มูลแลว้กดบนัทึกขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต 

 หน้าจอน้ีผูใ้ช้งาน สามารถท าการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิตใหม่ได้ ระบบจะบนัทึก ช่ือบริษทั ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรติดต่อ  ส่วนลด เครดิตวนั เครดิตวงเงิน และหากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูผ้ลิตเดิมให้ผูใ้ชง้าน
เลือกผูผ้ลิต กดปุ่ ม แกไ้ขท่ีช่องแกไ้ข ระบบจะโชวข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข ผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูล
แลว้กดบนัทึกขอ้มูลหรือลบขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

 หนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอียดกบัขอ้มูลเคร่ืองจกัร เช่น รหัสเคร่ือง ช่ือเคร่ืองจกัร รายละเอียด 
อพัโหลดรูปผูใ้ชง้านสามารถเพิ่มขอ้มูล แกไ้ขข้อ้มูลเคร่ืองจกัรหรือลบขอ้มูลได ้
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอขอ้มูลอะไหล่ 

 หนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลอะไหล่ เช่น รหสั ช่ืออะไหล่ ราคาทุนและราคาขาย หน่วย 
ระบุผูผ้ลิตอะไหล่ และช่ือเคร่ืองจกัร อพัโหลดรูปผูใ้ชง้านสามารถท ารายการเพิ่ม บนัทึก แกไ้ข ลบ
ขอ้มูลอะไหล่ได ้
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ภาพท่ี 3.9  หนา้จอตั้งค่าระบบภาษี 

 หนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอียด การตั้งค่าระบบภาษี เป็น% แอดมินสามารถเลือก อตัราภาษี% 
ตามท่ีตอ้งการ ระบบจะท าการบนัทึก ภาษี ท่ีแอดมินท าการตั้งค่าไวใ้หก้บัผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอรายการสั่งซ้ือ 

 หนา้น้ีผูใ้ชง้านสามารถเลือก “ คน้หา” เพื่อเลือกรายช่ือผูผ้ลิตท่ีตอ้งการสั่งซ้ืออะไหล่ จากนั้น
ผูใ้ชง้าน กด “ คน้หา” ในช่องช่ือสินคา้ เลือกอะไหล่ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ ใส่ราคา จ านวน กดปุ่ ม “ เพิ่ม” 
ระบบจ าการเพิ่มขอ้มูลการสั่งซ้ือ และค านวณยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ ผูใ้ช้งานกดปุ่ ม “ บนัทึก” 
ระบบจะพิมพใ์บสั่งซ้ือใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอรายการรับสินคา้ 

 หน้ารับรายการสินค้า ผูใ้ช้งานสามารถระบุเลขท่ีท ารายการสั่งซ้ือแล้ว กดปุ่ ม “ ค้นหา”   
ระบบจะแสดงขอ้มูลการสั่งซ้ืออะไหล่ จากนั้นท ารายการรับสินคา้  มีช่องแสดงสถานะ รับสินคา้
ครบแลว้หรือยงัรับสินคา้ไม่ครบ หลงัจากนั้นท ารายการบนัทึกขอ้มูลรับรายการสินคา้ เม่ือผูใ้ชง้าน
กดปุ่ ม “ บนัทึก” ระบบจะพิมพใ์บรายการรับสินคา้ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอเบิกอะไหล่ 

 หน้าเบิกอะไหล่ผูใ้ช้งาน ระบุเลขท่ีท ารายการแจ้งซ่อม กดปุ่ ม “ คน้หา”  เพื่อแสดงขอ้มูล
ลูกคา้ ผูใ้ชง้านท ารายการเบิกสินคา้ “ คน้หา” อะไหล่ท่ีตอ้งการ ใส่จ านวนท่ีตอ้งการเบิก จากนั้นท า
รายการเพิ่มขอ้มูลเบิกอะไหล่ หลงัจากเพิ่มขอ้มูลแลว้กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อบนัทึกขอ้มูลอะไหล่และ
พิมพใ์บเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอบนัทึกรายการแจง้ซ่อม 

 หนา้น้ีผูใ้ชง้านสามารถท ารายการแจง้ซ่อมได ้กดปุ่ ม “ คน้หา” ท่ีช่องระบุรายช่ือลูกคา้ จากนั้น
เลือกเคร่ืองจกัรท่ีลูกคา้ น ามาแจง้ซ่อมโดย กดปุ่ ม “ คน้หา” ท่ีช่ือเคร่ืองจกัร ผูใ้ชง้านเลือกพนกังานท่ี
ท าการซ่อมเคร่ืองจกัร ระบุอาการเสียตามท่ีช่างท าการซ่อมแจง้มา กดปุ่ ม “ บนัทึก” ระบบจะท าการ
พิมพใ์บแจง้ซ่อมออกมาใหผู้ใ้ชง้าน 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอช าระเงิน 

  หน้าน้ีผูใ้ช้งานระบุเลขท่ีสั่งซ้ือ กดปุ่ ม “ ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้า ช่ือ ท่ีอยู่ 
พนักงานซ่อม อาการเสีย จากนั้นผูใ้ช้งานใส่ ค่าแรงซ่อม ระบบจะค านวณ ส่วนลด ยอดรวม ภาษี 
ยอดสุทธิใหผู้ใ้ชง้าน จากนั้นกดปุ่ ม “ บนัทึก” ระบบจะท าการพิมพใ์บเสร็จช าระเงิน 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอออกรายงาน 

 หน้าออกรายงาน ผูใ้ช้งานสามารถเลือกได้ว่า จะออกรายงานอะไรบ้าง รายงานข้อมูล
เคร่ืองจกัร รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ รายงานการเบิกอะไหล่ รายงานช าระเงิน หลงัจากผูใ้ช้งานเลือก
รายงาน สามารถเลือก ออกรายงาย รายวนั รายเดือน และรายปีได ้

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

 

ภาพท่ี 3.16 หนา้จอสต๊อกสินคา้ 

 หนา้สต๊อกสินคา้ ผูใ้ชง้านสามารถดูรายการสินคา้ จ านวนคงเหลือในสต๊อกสินคา้ และช่ือ
เคร่ืองจกัรได ้
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จดัการขอ้มูลบิล 

 หน้าจดัการขอ้มูลบิล ผูใ้ช้งานสามารถเรียกดูขอ้มูลบิลต่างๆได ้และดูสถานะการรับอะไหล่ 
สถานะแจง้ซ่อม การช าระเงิน สามารถท ารายการแกไ้ขบิลไดใ้นหนา้น้ี ได ้
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 
 

ภาพท่ี 3.18 บิลรายการสั่งซ้ือ 
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ภาพท่ี 3.19  บิลรายการรับสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.20  บิลรายการเบิกสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.21 บิลรายการแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.22 บิลช าระเงิน 
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ภาพท่ี 3.23 ออกรายเคร่ืองจกัร 
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ภาพท่ี 3.24 ออกรายงานสั่งซ้ือประจ าวนั 
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ภาพท่ี 3.25 ออกรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ประจ าเดือน 
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ภาพท่ี 3.26 ออกรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ประจ าปี 
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ภาพท่ี 3.27 ออกรายงานเบิกอะไหล่ประจ าวนั 
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ภาพท่ี 3.28 ออกรายงานเบิกอะไหล่ประจ าเดือน 
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ภาพท่ี 3.29 ออกรายงานเบิกอะไหล่ประจ าปี 
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ภาพท่ี 3.30 ออกรายงานช าระเงินรายวนั 
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ภาพท่ี 3.31 ออกรายงานช าระเงินรายเดือน 
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ภาพท่ี 3.32 ออกรายงานช าระเงินรายปี 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.33 การออกแบบความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 
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3.3 ตารางรายการขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

T_customer ตารางลูกคา้ 

T_employee ตารางพนกังาน 

T_Machine ตารางเคร่ืองจกัร 

T_Order ตารางการสั่งซ้ือ 

T_Order_Detail ตารางรายการสั่งซ้ือ 

T_Repair ตารางการแจง้ซ่อม 

T_Widen ตารางการเบิกอะไหล่ 

T_Widen_Detail ตารางรายละเอียดการเบิกอะไหล่ 

T_Spare part ตารางอะไหล่ 

T_Supply ตารางผูผ้ลิต 
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4 การพฒันาโปรแกรม  

4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2018 

 

ภาพท่ี 3.34 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio2017 

 

 

ภาพท่ี 3.35 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

 

ภาพท่ี 3.36 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 

 



 
 

บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

   โปรแกรมระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร มีขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอแรกส าหรับการเปิดใชง้านระบบ คือ หนา้จอการเขา้สู่ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการปฏิบติังานดงัน้ี 

1. กรอกUsername  

2. กรอก Password 

3. กดปุ่ มยนืยนัเพื่อเขา้สู่ระบบ 

4. กดปุ่ มยกเลิกเพื่อไม่เขา้สู่ระบบ 

3 4 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอเมนูหลกัของระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 

 หนา้เมนูหลกัของระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบไดว้า่ตอ้งการท างาน

กบัขอ้มูลส่วนใดในระบบ มีรายการค าสั่งดงัน้ี 

1. ปุ่ มขอ้มูลพื้นฐาน ใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลพื้นฐาน 

1) ขอ้มูลพนกังาน 

2) ขอ้มูลลูกคา้ 

3) ขอ้มูลผูผ้ลิต 

4) ขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

5) ขอ้มูลอะไหล่ 

6) ตั้งค่าระบบภาษี 

2. ปุ่ มสั่งซ้ืออะไหล่ ใชส้ าหรับสั่งซ้ืออะไหล่ 

3. ปุ่ มรับรายการสินคา้ ใชเ้ม่ือผูผ้ลิตน าอะไหล่มาส่ง 

4. ปุ่ มเบิกอะไหล่ ใชส้ าหรับการเบิกอะไหล่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. ปุ่ มแจง้ซ่อม ใชส้ าหรับการแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 

6. ปุ่ มช าระเงิน ใชส้ าหรับช าระเงิน 

7. ปุ่ มออกรายงาน ใชส้ าหรับการดูรายงานต่างๆ ประกอบไปดว้ย 

1) รายงานเคร่ืองจกัร 

2) รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

3) รายงานเบิกอะไหล่ 

4) รายงายช าระเงิน 

8. ปุ่ มสตอ็กสินคา้ ใชส้ าหรับดูสตอ็กสินคา้ในคลงั 

9. ปุ่ มจดัการขอ้มูลบิล ใชส้ าหรับดูบิลรายการต่างๆ ประกอบไปดว้ย 

1) บิลรายการสั่งซ้ืออะไหล่ 

2) บิลรายการรับอะไหล่ 

3) บิลรายการเบิกอะไหล่ 

4) บิลรายการแจง้ซ่อม 

5) บิลรายการช าระเงิน 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอขอ้มูลพนักงาน ใช้ส าหรับเพิ่มขอ้มูลพนักงานใหม่และใช้ปรับปรุงขอ้มูลพนักงาน 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลพนกังานใหม่ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีบตัรประชาชน ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท ์วนั

เกิด วนัท่ีเร่ิมงาน ของพนกังานท่ีตอ้งการลงในช่องใหค้รบถว้น 

2. กรอก Username/Password/Re-Password ใหค้รบถว้น เลือกสถานะของพนกังาน 

3. ปุ่ ม  บนัทึก ใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลพนกังานใหม่ 

4. แสดงรายละเอียดขอ้มูลพนกังานท่ีผูใ้ชง้านท าการบนัทึก 

5. ปุ่ มแก้ไข ใช้เม่ือต้องการแก้ไขข้อมูลพนักงาน โดยผูใ้ช้งานใช้ได้เม่ือเลือกข้อมูล

พนกังานในช่อง Gridview 

6.    ปุ่ มยกเลิก ใช้เม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องให้ว่าง

เพื่อ  กรอกขอ้มูลใหม่ 

7.     ปุ่ มลบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียดของขอ้มูล 

8. ปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

1 

2 

4 

6 

5 

3 

7 

8 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ 

 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ใหม่และใชป้รับปรุงขอ้มูลลูกคา้ โดยมีขั้นตอน

การด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลลูกคา้ ช่ือบริษทั เบอร์โทรติดต่อ ท่ีอยู่กรอกช่ือ-นามสกุล ผูติ้ดต่อ เบอร์โทร 

ผูติ้ดต่อ 

2. ส่วนลดเป็น % เครดิตวนั และเครดิตวงเงิน 

3. ปุ่ ม  บนัทึก ใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ใหม่ 

4. แสดงรายละเอียดขอ้มูลลูกคา้ท่ีผูใ้ชง้านท าการบนัทึก 

5. ปุ่ มแกไ้ข ใช้เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ โดยผูใ้ช้งานใชไ้ดเ้ม่ือเลือกขอ้มูลลูกคา้ใน

ช่อง Gridview 

6. ปุ่ มยกเลิก ใช้เม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องให้ว่าง

เพื่อกรอกขอ้มูลใหม่ 

7. ปุ่ มลบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียดของขอ้มูล 

8. ปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

1 

2 

3 

4 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต 

 หน้าจอขอ้มูลผูผ้ลิต ใช้ส าหรับเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิตและใช้ปรับปรุงขอ้มูลผูผ้ลิต โดยมีขั้นตอน

การด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลช่ือบริษทั เบอร์โทรติดต่อ ท่ีอยู่  กรอกส่วนลด เครดิตวนั เครดิตวงเงิน 

2. ปุ่ ม  บนัทึก ใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลผูผ้ลิตใหม่ 

3. แสดงรายละเอียดขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีผูใ้ชง้านท าการบนัทึก 

4. ปุ่ มแกไ้ข ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูผ้ลิต โดยผูใ้ชง้านใชไ้ดเ้ม่ือเลือกขอ้มูลผูผ้ลิตใน

ช่อง Gridview 

5. ปุ่ ม ยกเลิก ใช้เม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องให้ว่าง

เพื่อกรอกขอ้มูลใหม่ 

6. ปุ่ มลบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียดของขอ้มูล 

7. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

8. ปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

1 

2 
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5 

6 7 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

 หนา้จอขอ้มูลเคร่ืองจกัร ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลและใชป้รับปรุงขอ้มูลเคร่ืองจกัรและอพัโหลด

รูป โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกรหสัเคร่ืองจกัร ช่ือเคร่ืองจกัร รุ่น และรายละเอียด ช่องอพัโหลดรูปเคร่ืองจกัร 

2. ปุ่ ม  บนัทึก ใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลเคร่ืองจกัรใหม่ 

3.     แสดงรายละเอียดขอ้มูลเคร่ืองจกัรท่ีผูใ้ชง้านท าการบนัทึก 

4. ปุ่ มแก้ไข ใช้เม่ือต้องการแก้ไขขอ้มูลเคร่ืองจักร โดยผูใ้ช้งานใช้ได้เม่ือเลือกขอ้มูล

เคร่ืองจกัรใน  ช่อง Gridview 

5. ปุ่ ม ยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องให้ว่าง

เพื่อกรอกขอ้มูลใหม่ 

6. ปุ่ มลบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียดของขอ้มูล 

7. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

8. ปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอขอ้มูลอะไหล่ 

 หน้าจอขอ้มูลอะไหล่ ใช้ส าหรับเพิ่มขอ้มูลและใช้ปรับปรุงขอ้มูลอะไหล่และอพัโหลดรูป 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกรหสัอะไหล่ ช่ืออะไหล่ ราคาทุน ราคาขาย หน่วย และ เลือก ระบุบริษทัผูผ้ลิต 

2. ช่องรายละเอียดและอพัโหลดรูปอะไหล่ 

3. ปุ่ ม  บนัทึก ใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลอะไหล่ใหม่ 

4.     แสดงรายละเอียดขอ้มูลอะไหล่ท่ีผูใ้ชง้านท าการบนัทึก 

5. ปุ่ มแกไ้ข ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ โดยผูใ้ชง้านใชไ้ดเ้ม่ือเลือกขอ้มูลอะไหล่

ใน  ช่อง Gridview 

6. ปุ่ ม ยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องให้ว่าง

เพื่อกรอกขอ้มูลใหม่ 

7. ปุ่ มลบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลในตารางแสดงรายละเอียดของขอ้มูลอะไหล่ 

8. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

9. ปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอตั้งค่าภาษี 

 หน้าจอตั้งค่าภาษี ใช้ส าหรับตั้งค่าภาษีตามท่ีแอดมินตอ้งการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน

ดงัน้ี 

1. เลือกภาษี%ตามท่ีแอดมิน ตอ้งการตั้งค่า 

2. ปุ่ ม บนัทึก ใชเ้ม่ือแอดมิน ตอ้งการบนัทึกภาษี 

 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอรายการสั่งซ้ือ 

 หน้าจอข้อมูลรายงานสั่งซ้ือ ใช้ส าหรับเพิ่มข้อมูลและใช้ปรับปรุงข้อมูลรายการสั่งซ้ือ 

สามารถเลือกรายช่ือผูผ้ลิตได ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กดปุ่ มคน้หาท่ีระบุรายช่ือผูผ้ลิตเพื่อ คน้หารายช่ือผูผ้ลิตท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ 

2. เลือกพนกังานท่ีสั่งซ้ือ 

3. กดปุ่ มคน้หาท่ีช่ือสินคา้ เลือกสินคา้ ใส่ราคา จ านวน ราคารวม กดเพิ่ม 

4. แสดงรายละเอียดรายการสั่งซ้ือท่ีผูใ้ชง้านไดท้ าการบนัทึก 

5. กดปุ่ มแกไ้ขและลบ ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขหรือลบรายการสั่งซ้ือโดยผูใ้ชง้านใชไ้ด้เม่ือ

เลือกรายการสั่งซ้ือใน  ช่อง Gridview 

6. ช่องแสดงยอดรวม ภาษี ราคาสุทธิ 

7. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการสั่งซ้ือและพิมพใ์บรายการสั่งซ้ือ 

8. กดปุ่ มยกเลิกใชเ้ม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ 

9. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

10. กดปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอคน้หาระบุรายช่ือผูผ้ลิต 

 หนา้จอคน้หารายช่ือผูผ้ลิตในหนา้รายการสั่งซ้ือ ใชส้ าหรับคน้หาผูผ้ลิต จะแสดงรายช่ือผูผ้ลิต 

โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกรหสัผูผ้ลิต 

2. ปุ่ มเลือกใช้ส าหรับการเลือกผูผ้ลิตในใบสั่งซ้ือนั้นๆและแสดงข้อมูลท่ีหน้ารายการ

สั่งซ้ือ 

 

 

 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอคน้หาขอ้มูลอะไหล่ 

 หน้าจอคน้หาขอ้มูลอะไหล่ในหน้ารายการสั่งซ้ือ ใช้ส าหรับคน้หาอะไหล่ท่ีตอ้งการสั่งซ้ือ

หลงัจากผูใ้ช้งานท าการเลือกผูผ้ลิตแลว้ จะแสดงรายช่ืออะไหล่ในบริษทันั้นๆ เม่ือผูใ้ช้งานกดปุ่ ม 

คน้หา โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกรหสัสินคา้  

2. ปุ่ มเลือกใช้ส าหรับการเลือกอะไหล่ในใบสั่งซ้ือนั้นๆและแสดงขอ้มูลท่ีหน้ารายการ

สั่งซ้ือ 

 

 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอสั่งพิมพร์ายการสั่งซ้ือ 

 หน้าจอสั่งพิมพ์รายการสั่งซ้ือ แสดงผลเม่ือบันทึกการสั่งซ้ือเรียบร้อย โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายการสั่งซ้ือ 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายการสั่งซ้ือ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอรับรายการสินคา้ 

 หนา้จอรับรายการสินคา้ ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลและใชป้รับปรุงรับรายการสินคา้ สามารถเลือก

รับสินคา้ครบแลว้หรือยงัรับสินคา้ไม่ครบได ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกรหสัสั่งซ้ือแลว้กดคน้หา จะแสดงขอ้มูลผูผ้ลิต 

2. กดปุ่ มเลือก กดเลือกเพื่อรับรายการสินคา้ท่ีท าการสั่งซ้ือ 

3. กดเลือกรับรายการสินคา้แลว้กดบนัทึกหรือยกเลิก 

4. เม่ือกดบนัทึกเสร็จจะโชวข์อ้มูลรายการรับสินคา้เม่ือผูใ้ชท้ าการบนัทึก 

5. เลือกรับสินคา้ครบแลว้หรือยงัรับสินคา้ไม่ครบ 

6. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลและพิมพใ์บรับรายการสินคา้  

7. กดปุ่ มยกเลิกใชเ้ม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ช่องใหว้า่ง

เพื่อกรอกขอ้มูลใหม่ 

8. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

9. กดปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอสั่งพิมพบิ์ลรายการรับสินคา้ 

 หน้าจอสั่งพิมพ์รายการรับสินคา้ แสดงผลเม่ือบนัทึกการรับรายการสินคา้เรียบร้อย โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายการรับสินคา้ 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายการรับสินคา้ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอเบิกอะไหล่ 

 หน้าจอเบิกอะไหล่ ใช้ส าหรับเพิ่มขอ้มูลและใช้ปรับปรุงข้อมูลเบิกอะไหล่ สามารถเลือก

รายช่ือลูกคา้ได ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีใบแจง้ซ่อมแลว้กดคน้หา จะแสดงขอ้มูลลูกคา้และท่ีอยู ่

2. กดปุ่ มคน้หา จะแสดงขอ้มูลอะไหล่ผูใ้ชง้านท าการเลือกอะไหล่ จ านวน หน่วย กดเพิ่ม 

3. แสดงรายละเอียดการเบิกอะไหล่ เม่ือผูใ้ชง้านกดปุ่ ม เพิ่ม 

4. กดปุ่ มแกไ้ขและลบ ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขหรือลบการเบิกอะไหล่โดยผูใ้ชง้านใชไ้ดเ้ม่ือ

เลือกใน  ช่อง Gridview 

5. ช่องแสดงยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ 

6. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการเบิกอะไหล่และพิมพใ์บรายการเบิกอะไหล่ 

7. กดปุ่ มยกเลิกใชเ้ม่ือตอ้งการลบ ขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ 

8. ช่องแสดงขอ้มูลพนกังานท่ีเขา้ใชง้าน รหสัพนงังาน สถานะ ช่ือ-นามสกุล 

9. กดปุ่ มออกจากระบบ ใชเ้ม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอคน้หาขอ้มูลอะไหล่ 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลอะไหล่ในหนา้เบิกอะไหล่ ใชส้ าหรับคน้หาอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิกอะไหล่ 

จะแสดงรายช่ืออะไหล่ในบริษทันั้นๆ โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกรหสัสินคา้  

2. ปุ่ มเลือกใชส้ าหรับการเลือกอะไหล่ในเบิกอะไหล่นั้นๆและแสดงขอ้มูลท่ีหนา้รายการ

เบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอสั่งพิมพบิ์ลรายการเบิกอะไหล่ 

 หน้าจอสั่งพิมพ์รายการเบิกอะไหล่ แสดงผลเม่ือบันทึกการเบิกอะไหล่เรียบร้อย โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายการเบิกอะไหล่ 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายการเบิกอะไหล่ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอบนัทึกรายการการแจง้ซ่อม 

 หนา้จอบนัทึกรายการแจง้ซ่อม ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลและใชป้รับปรุงขอ้มูลแจง้ซ่อม สามารถ

เลือกรายช่ือลูกคา้และเลือกขอ้มูลเคร่ืองจกัรของลูกคา้ได ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กดปุ่ มคน้หา ระบุรายช่ือลูกคา้เพื่อ คน้หารายช่ือลูกคา้ท่ีตอ้งการแจง้ซ่อม 

2. กดปุ่ มคน้หา เลือกช่ือเคร่ืองจกัรของลูกคา้ 

3. เลือกพนกังานท่ีท าการซ่อม 

4. ผูใ้ชง้านกรอกอาการเสียของเคร่ืองจกัรลูกคา้ 

5. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการแจง้ซ่อมและพิมพใ์บรายการแจง้ซ่อมใหลู้กคา้ 

6. กดปุ่ มปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ 

7. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

8. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 

 หน้าจอคน้หาขอ้มูลลูกคา้ในหน้ารายการแจง้ซ่อม ใช้ส าหรับเลือกลูกคา้ท่ีตอ้งการแจง้ซ่อม

หลังจากผูใ้ช้งานท าการเลือกลูกค้าแล้ว จะแสดงรายช่ือลูกค้า เม่ือผูใ้ช้งานกดปุ่ ม ค้นหา โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกรหสัลูกคา้  

2. ปุ่ มเลือกใช้ส าหรับการเลือกลูกคา้ในแจ้งซ่อมและจะแสดงขอ้มูลท่ีหน้ารายการแจง้

ซ่อม 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองจกัรในหนา้แจง้ซ่อม ใชส้ าหรับคน้หาเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการแจง้ซ่อม 

โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกรหสัสินคา้  

2. ปุ่ มเลือกใชส้ าหรับการเลือกเคร่ืองจกัรในรายการแจง้ซ่อมนั้นๆและแสดงขอ้มูลท่ีหน้า

รายการแจง้ซ่อม 

 

 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอสั่งพิมพบิ์ลรายการแจง้ซ่อม 

 หนา้จอสั่งพิมพร์ายการแจง้ซ่อม แสดงผลเม่ือบนัทึกรายการแจง้ซ่อมเรียบร้อย โดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายการแจง้ซ่อม 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายการแจง้ซ่อม เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอช าระเงิน 

 หนา้จอช าระเงิน ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลช าระเงิน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีท ารายการแจง้ซ่อม แลว้กดคน้หา จะแสดงขอ้มูลลูกคา้และท่ีอยู่ พนกังานท่ี

ซ่อม และอาการเสีย 

2. กรอกค่าแรงซ่อม 

3. แสดงรายละเอียดการช าระเงิน  

4. ช่องแสดง ส่วนลดลูกคา้ ยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ 

5. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการช าระเงินและพิมพบิ์ลช าระเงินใหลู้กคา้ 

6. กดปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการลบขอ้มูลท่ีกรอกในช่องหรือเม่ือตอ้งการเคลียร์ 

7. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

8. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอสั่งพิมพบิ์ลรายการช าระเงิน 

 หนา้จอสั่งพิมพร์ายการช าระเงิน แสดงผลเม่ือบนัทึกการช าระเงินเรียบร้อย โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายการช าระเงิน 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายการช าระเงิน เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอขอ้มูลรายงาน 

 หนา้จอขอ้มูลรายงาน ใชส้ าหรับการตรวจสอบขอ้มูลรายงานเคร่ืองจกัร รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

รายงานการเบิกอะไหล่ รายงานช าระเงิน โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. เลือกขอ้มูลรายงาน ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการตรวจสอบ 

2. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

3. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอรายงานเคร่ืองจกัร 

 หนา้จอรายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร ใชส้ าหรับตรวจสอบรายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร โดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม พิมพร์ายงาน เพื่อจะแสดงรายละเอียดขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

2. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

 หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัรจะแสดงขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านเลือกพิมพร์ายงานขอ้มูล

เคร่ืองจกัร โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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 ภาพท่ี 4.27 หนา้จอรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

 หนา้จอรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ใชส้ าหรับตรวจสอบรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านเลือกรายงาน รายวนั รายเดือน รายปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบ  

2. เลือก วนั เดือน ปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

3. แสดงขอ้มูลรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ ท่ีผูใ้ชง้านท าการเลือกรายงงาน 

4. ช่องแสดงยอดรวมของหนา้รายงานท่ีผูใ้ชง้านเลือก 

5. กดปุ่ ม พิมพร์ายงาน เพื่อจะแสดงรายละเอียดรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

6. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.28  หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

 หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานสั่งซ้ืออะไหล่จะแสดงขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านเลือกพิมพร์ายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายงานสั่งซ้ืออะไหล่ 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอรายงานการเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอรายงานการเบิกอะไหล่ใชส้ าหรับตรวจสอบรายงานการเบิกอะไหล่ โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดงัน้ี 

1. ระบบผูใ้ชง้านเลือกรายงาน รายวนั รายเดือน รายปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

2. เลือก วนั เดือน ปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบรายงานการเบิกอะไหล่ 

3. แสดงขอ้มูลรายงานการเบิกอะไหล่ ท่ีผูใ้ชง้านท าการเลือกรายงงาน 

4. กดปุ่ ม พิมพร์ายงาน เพื่อจะแสดงรายละเอียดรายการเบิกอะไหล่ 

5. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจาก 
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ภาพท่ี 4.30  หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานการเบิกอะไหล่ 

 หน้าจอสั่งพิมพ์รายงานการเบิกอะไหล่จะแสดงขึ้นเม่ือผูใ้ช้งานเลือกพิมพ์รายงานการเบิก

อะไหล่ โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายงานการเบิกอะไหล่ 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายงานการเบิกอะไหล่ เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอรายงานช าระเงิน 

 หนา้จอรายงานช าระเงิน ใชส้ าหรับตรวจสอบรายงานช าระเงินโดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านเลือกรายงาน รายวนั รายเดือน รายปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบ  

2. เลือก วนั เดือน ปี ท่ีตอ้งการตรวจสอบรายงานช าระเงิน 

3. แสดงขอ้มูลรายงานช าระเงิน ท่ีผูใ้ชง้านท าการเลือกรายงงาน 

4. ช่องแสดงยอดรวมของหนา้รายงานช าระเงินท่ีผูใ้ชง้านเลือก 

5. กดปุ่ ม พิมพร์ายงาน เพื่อจะแสดงรายละเอียดรายงานช าระเงิน 

6. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.32  หนา้จอสั่งพิมพร์ายงานช าระเงิน 

 หน้าจอสั่งพิมพร์ายงานช าระเงิน จะแสดงขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านเลือกพิมพร์ายงานช าระเงิน โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มพิมพ ์สามารถกดปุ่ มเพื่อพิมพร์ายงานช าระเงิน 

2. ปุ่ มรูปแบบ สามารถปรับเปล่ียนได ้

3. ปุ่ มปิด ปิดหนา้ต่างรายงานช าระเงิน เม่ือใชเ้สร็จแลว้ 
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ภาพท่ี 4.33 หนา้สต๊อกสินคา้ 

 หนา้สต๊อกสินคา้ ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ รหสั ช่ือสินคา้ จ านวน หน่วย 

ผูผ้ลิต ยอดคงเหลือในสต๊อกสินคา้  
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอตรวจสอบขอ้มูลบิล 

 หนา้จอตรวจสอบขอ้มูลบิล ใชส้ าหรับการตรวจสอบบิลรายการสั่งซ้ือ บิลรายการเบิกอะไหล่ 

บิลรายการรับอะไหล่ บิลรายการแจง้ซ่อม บิลช าระเงิน โดยมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. เลือกขอ้มูลบิล ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการตรวจสอบ 

2. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

3. กดปุ่ ม ออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 



95 
 

 

ภาพท่ี 4.35 หนา้จอจดัการบิลรายการสั่งซ้ือ 

 หนา้จอจดัการบิลรายการสั่งซ้ือ ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการสั่งซ้ือ โดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีท ารายการสั่งซ้ือ ระบบจะโชวเ์ลขท่ีสั่งซ้ือท่ีผูใ้ชท้  าการกรอก 

2. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

3. ปุ่ มออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 



96 
 

ภาพท่ี 4.36 หนา้จอแกไ้ขรายการสั่งซ้ือ 

 หนา้จอแกไ้ขรายการสั่งซ้ือ ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการสั่งซ้ือ โดยมีขั้นตอนการ

ท างานดงัน้ี 

1. กดปุ่ มคน้หา จะแสดงขอ้มูลอะไหล่ผูใ้ชง้านสามารถท ารายการเพิ่มอะไหล่ได ้

2. ปุ่ มแก้ไข และลบ ใช้เม่ือตอ้งการแก้ไขหรือลบรายการสั่งซ้ือโดยผูใ้ช้งานใช้ได้เม่ือ

เลือกรายการสั่งซ้ือใน  ช่อง Gridview 

3. ช่องแสดง ยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ จะแสดงรายการตามท่ีผูใ้ชง้านแกไ้ขรายการสั่งซ้ือ 

4. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการสั่งซ้ือและพิมพใ์บรายการสั่งซ้ือ 

5. ปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการปิดหนา้จอแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอจดัการบิลรายการรับอะไหล่ 

 หนา้จอจดัการบิลรายการสั่งซ้ือ ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการสั่งซ้ือ โดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีท ารายการรับสินคา้ ระบบจะโชวเ์ลขท่ีรับสินคา้ท่ีผูใ้ชท้  าการกรอก 

2. ปุ่ มแกไ้ข ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขรายการรับอะไหล่จะใชไ้ดเ้ม่ือเลือกรายการในช่อง 

Gridview 

3. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

4. ปุ่ มออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.38 หนา้จอแกไ้ขรับรายการสินคา้ 

 หนา้จอแกไ้ขรับรายการสินคา้ ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรับรายการสินคา้โดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. ปุ่ มลบ ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขรับรายการสินคา้ โดยผูใ้ชง้านใชไ้ดเ้ม่ือเลือกรายการสินคา้

ใน  ช่อง Gridview 

2. ช่องเลือกสถานะรับสินคา้  รับสินคา้ครบแลว้ หรือยงัรับสินคา้ไม่ครบ 

3. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรับรายการสินคา้และพิมพใ์บรายการรับสินคา้ 

4. ปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการปิดหนา้จอแกไ้ข 
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอจดัการบิลรายการเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอจดัการบิลรายการเบิกอะไหล่ ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการเบิกอะไหล่ โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีท ารายการเบิกอะไหล่ ระบบจะโชวเ์ลขท่ีเบิกอะไหล่ ท่ีผูใ้ชท้  าการกรอก 

2. ปุ่ มแก้ไข ใช้เม่ือตอ้งการแก้ไขรายการเบิกอะไหล่ จะใช้ได้เม่ือเลือกรายการในช่อง 

Gridview 

3. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

4. ปุ่ มออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอแกไ้ขรายการเบิกอะไหล่ 

 หน้าจอแก้ไขรายการเบิกอะไหล่ ใช้ส าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการเบิกอะไหล่ โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. กดปุ่ มคน้หา จะแสดงขอ้มูลอะไหล่ผูใ้ชง้านสามารถท ารายการเบิกอะไหล่เพิ่มได ้

2. ปุ่ มแกไ้ข และลบ ใช้เม่ือตอ้งการแกไ้ขหรือลบรายการเบิกอะไหล่ โดยผูใ้ช้งานใชไ้ด้

เม่ือเลือกรายการเบิกอะไหล่ใน  ช่อง Gridview 

3. ช่องแสดง ยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ จะแสดงรายการตามท่ีผูใ้ช้งานแก้ไขรายการ เบิก

อะไหล่ 

4. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการเบิกอะไหล่และพิมพใ์บรายการเบิกอะไหล่ 

5. ปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการปิดหนา้จอแกไ้ข 

1 

2 

3 

4 5 
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอจดัการบิลรายการแจง้ซ่อม 

 หน้าจอจัดการบิลรายการแจ้งซ่อม ใช้ส าหรับการปรับปรุงข้อมูลรายการแจ้งซ่อมโดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีท ารายการแจง้ซ่อม ระบบจะโชวเ์ลขท่ีแจง้ซ่อม ท่ีผูใ้ชท้  าการกรอก 

2. ปุ่ มแก้ไข ใช้เม่ือต้องการแก้ไขรายการแจ้งซ่อม จะใช้ได้เม่ือเลือกรายการในช่อง 

Gridview 

3. ช่องแสดงสถานะ ท ารายการซ่อมเสร็จสมบรูณ์เม่ือมีการแจง้ช าระเงิน การซ่อมถึงจะ

เสร็จสมบรูณ์ 

4. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

5. ปุ่ มออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

1 

2 3 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอแกไ้ขรายการแจง้ซ่อม 

 หน้าจอแกไ้ขรายการแจง้ซ่อม ใช้ส าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการแจง้ซ่อมโดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. กดปุ่ มค้นหา จะแสดงข้อมูลเคร่ืองจักร ผูใ้ช้งานสามารถท ารายการเลือกเปล่ียน 

เคร่ืองจกัรลูกคา้ได ้

2. ผูใ้ชง้าน สามารถเลือกเปลี่ยน พนกังานท่ีซ่อมได ้

3. ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขอาการเสียของเคร่ืองจกัรได ้

4. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการแจง้ซ่อมและพิมพใ์บรายการแจง้ซ่อม 

5. ปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการปิดหนา้จอแกไ้ข 

 

 

1 

2 

3 

4 5 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้จอจดัการบิลช าระเงิน 

 หนา้จอจดัการบิลช าระเงิน ใชส้ าหรับการปรับปรุงขอ้มูล ช าระเงินโดยมีขั้นตอนการท างาน

ดงัน้ี 

1. กรอกเลขท่ีบิลช าระเงิน ระบบจะโชวเ์ลขท่ีช าระเงิน ท่ีผูใ้ชท้  าการกรอก 

2. ปุ่ มแกไ้ข ใชเ้ม่ือตอ้งการแกไ้ขบิลช าระเงิน จะใชไ้ดเ้ม่ือเลือกรายการในช่อง Gridview 

3. ช่องแสดงสถานะพนกังานท่ีใชง้าน รหสัพนกังาน ผูใ้ช ้ช่ือ นามสกุล 

4. ปุ่ มออกจากระบบ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

1 

2 
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ภาพท่ี 4.44 หนา้จอแกไ้ขรายการแจง้ซ่อม 

 หน้าจอแกไ้ขรายการแจง้ซ่อม ใช้ส าหรับการปรับปรุงขอ้มูลรายการแจง้ซ่อมโดยมีขั้นตอน

การท างานดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ข ค่าแรงซ่อมได ้

2. ช่องแสดง  ส่วนลด ยอดรวม ภาษี ยอดสุทธิ จะแสดงรายการตามท่ีผูใ้ช้งานแก้ไข

รายการแจง้ซ่อม 

3. กดปุ่ มบนัทึก เพื่อบนัทึกรายการช าระเงินและพิมพใ์บรายการช าระเงิน 

4. ปุ่ มยกเลิก ใชเ้ม่ือตอ้งการปิดหนา้จอแกไ้ข 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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ทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 4.45 หนา้เขา้สู่ระบบ (ยนิดีตอ้นรับ) 

 ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งท าการกรอกช่ือผูเ้ขา้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อเขา้สู่ระบบ หากผูใ้ช้ระบบ

กรอกช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นครบ กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” จะขึ้นขอ้ความ “ยนิดีตอ้นรับ“ 
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ภาพท่ี 4.46 หนา้เขา้สู่ระบบ (ขอ้มูลผิดพลาด) 

 ผูใ้ช้ระบบจะตอ้งท าการกรอกช่ือผูเ้ขา้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อเขา้สู่ระบบ หากผูใ้ช้ระบบ

กรอกช่ือผูใ้ช้งงานและรหัสผ่านไม่ครบ กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” จะขึ้นข้อความ “ช่ือผูใ้ช้งานหรือ

รหสัผา่นไม่ถูกตอ้ง“ 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอเมนูหลกั 

 หลงัจากผูใ้ชง้าน เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะเขา้มาท่ีหนา้จอเมนูหลกัต่างๆ ผูใ้ชง้านสามารถ

เลือกเมนูท่ีตอ้งการใชง้านไดใ้นหนา้น้ี 
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน  

 หน้าจอขอ้มูลพนักงาน จะแสดงขอ้มูลพนักงานทั้งหมด ผูใ้ช้งานสามารถ เพิ่มหรือแก้ไข

ขอ้มูลได ้หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลพนกังานให้ กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ครบทุกช่องแลว้กด”บนัทึก” 

หากตอ้งการแกไ้ขใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ให้กด “แกไ้ข” 

 

 

ภาพท่ี 4.49 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความ

แจง้เตือน“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.50  ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความ

แจง้เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

ภาพท่ี 4.51  ขอ้ความแจง้เตือน (ผิดพลาด) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลพนกังานไม่ครบ จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ขอ้มูลไม่ครบ” 

 



110 
 

 

ภาพท่ี 4.52  ขอ้ความแจง้เตือน(ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

  

 

ภาพท่ี 4.53  หนา้จอขอ้มูลลูกคา้  

 หนา้จอขอ้มูลลูกคา้ จะแสดงขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมด ผูใ้ชง้านสามารถ เพิ่มหรือแกไ้ขอ้มูลได ้หาก

ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ให ้กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการใหค้รบทุกช่องแลว้กด”บนัทึก” หากตอ้งการแกไ้ข

ใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ใหก้ด “แกไ้ข” 
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ภาพท่ี 4.54 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

ภาพท่ี 4.55  ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.56 ขอ้ความแจง้เตือน (ผิดพลาด) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลลูกคา้ไม่ครบ จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ขอ้มูลไม่ครบ” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.57  ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 
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ภาพท่ี 4.58  หนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต  

 หนา้จอขอ้มูลผูผ้ลิต จะแสดงขอ้มูลผูผ้ลิตทั้งหมด ผูใ้ชง้านสามารถ เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลได ้

หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิตให ้กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ครบทุกช่องแลว้กด ”บนัทึก” หากตอ้งการ

แกไ้ขใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ใหก้ด “แกไ้ข” 

 

 

ภาพท่ี 4.59  ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.60  ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลผูผ้ลิตท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.61  ขอ้ความแจง้เตือน (ผิดพลาด) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลผูผ้ลิตไม่ครบ จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ขอ้มูลไม่ครบ” 

 

 

 

 



115 
 

 

ภาพท่ี 4.62  ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

 

ภาพท่ี 4.63 หนา้จอขอ้มูลเคร่ืองจกัร  

 หนา้จอขอ้มูลเคร่ืองจกัร จะแสดงขอ้มูลเคร่ืองจกัรทั้งหมด ผูใ้ชง้านสามารถ เพิ่ม,อพัโหลดรูป

หรือแกไ้ขขอ้มูลได ้หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลเคร่ืองจกัรให ้กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการให้ครบทุกช่องแลว้

กด “บนัทึก” หากตอ้งการแกไ้ขใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้ใหก้ด “แกไ้ข” 
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ภาพท่ี 4.64 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มขอ้มูลเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด “บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความ

แจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.65 ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความ

แจง้เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.66 ขอ้ความแจง้เตือน (ผิดพลาด) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลเคร่ืองจกัรไม่ครบ จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ขอ้มูลไม่ครบ” 
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ภาพท่ี 4.67 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

 

 

ภาพท่ี 4.68 หนา้จอขอ้มูลอะไหล่  

 หนา้จอขอ้มูลอะไหล่ จะแสดงขอ้มูลอะไหล่ทั้งหมด ผูใ้ชง้านสามารถ เพิ่ม,อพัโหลดรูปหรือ

แกไ้ขขอ้มูลได ้หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลอะไหล่ ใหก้รอกขอ้มูลท่ีตอ้งการและเลือกช่ือเคร่ืองจกัร,ระบุ

ผูผ้ลิตใหค้รบทุกช่องแลว้กด “บนัทึก” หากตอ้งการแกไ้ขใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข เม่ือแกไ้ข

เสร็จแลว้ใหก้ด “แกไ้ข” 
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ภาพท่ี 4.69 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มขอ้มูลอะไหล่ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.70  ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.71 ขอ้ความแจง้เตือน (ผิดพลาด) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลอะไหล่ไม่ครบ จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ขอ้มูลไม่ครบ” 
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ภาพท่ี 4.72 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.73 หนา้จอตั้งค่าระบบ(แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 หนา้จอตั้งค่าภาษี แอดมินตอ้งท าการตั้งค่าระบบ อตัราภาษี% ตามท่ีตอ้งการใหก้บัผูใ้ชง้าน 

เม่ือเลือกเสร็จเรียบร้อยและกดปุ่ ม “บนัทึก” ระบบจะขึ้นขอ้ความ “แกไ้ขข้อ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.74 หนา้จอรายการสั่งซ้ือ  

 หนา้จอรายการสั่งซ้ือ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเลือกผูผ้ลิต และเม่ือเลือกรายการสินคา้และระบุ

จ านวน เรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านกด “บนัทึก” ระบบจะขึ้นขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

ภาพท่ี 4.75 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มรายการสั่งซ้ือท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.76 ขอ้ความแจง้เตือน (ไม่สามารถเปล่ียนผูผ้ลิตได)้ 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการบนัทึกรายการสั่งซ้ือท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนผูผ้ลิตได้

จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.77 ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขรายการสั่งซ้ือท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย 
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ภาพท่ี 4.78 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

 

 

ภาพท่ี 4.79 หนา้จอรับรายการสินคา้  

 หนา้จอรับรายการสินคา้ ผูใ้ชง้านท าการกรอกเลขท่ีบิลสั่งซ้ือ ระบบจะแสดงขอ้มูลสั่งซ้ือและ

เม่ือกด “เลือก” จะแสดงรายการรับสินคา้ เม่ือผูใ้ชง้าน รับรายการสินคา้เรียบร้อยแลว้ กดปุ่ ม 

“บนัทึก” ระบบจะขึ้นขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.80 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการรับรายการสั่งซ้ือท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 4.81 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 
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ภาพท่ี 4.82 หนา้จอเบิกอะไหล่  

 หนา้จอเบิกอะไหล่ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการกรอกเลขท่ีท ารายการแจง้ซ่อม ระบบจะแสดงขอ้มูล

แจง้ซ่อม และเม่ือผูใ้ชง้านกด คน้หา และเลือกอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิกเรียบร้อยแลว้ให้ผูใ้ชง้านกด 

“บนัทึก” ระบบจะขึ้นขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

ภาพท่ี 4.83 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มอะไหล่ตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด “บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน 

“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.84 ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขเบิกอะไหล่ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้นขอ้ความแจง้

เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

 

ภาพท่ี 4.85 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 
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ภาพท่ี 4.86 หนา้จอบนัทึกรายการแจง้ซ่อม  

 หนา้จอบนัทึกรายการแจง้ซ่อม ผูใ้ชง้านตอ้งท าการเลือกลูกคา้ ระบบจะแสดงขอ้มูลลูกคา้ 

และผูใ้ชง้านกด คน้หา เพื่อเลือกช่ือเคร่ืองจกัรเรียบร้อยแลว้ใหผู้ใ้ชง้านระบุพนกังานแจง้ซ่อมและ 

กรอกรายละเอียดอาการเสียใหเ้รียบร้อยและกด “บนัทึก” ระบบจะขึ้นขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูล

เรียบร้อย” 

 

ภาพท่ี 4.87 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการเพิ่มอะไหล่ตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด “บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน 

“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.88 ขอ้ความแจง้เตือน (แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขบนัทึกรายการแจง้ซ่อม ท่ีตอ้งการเรียบร้อยแลว้ กด“แกไ้ข” จะขึ้น

ขอ้ความแจง้เตือน“แกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อย 

 

 

ภาพท่ี 4.89 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 
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ภาพท่ี 4.90 หนา้จอช าระเงิน  

 หนา้จอช าระเงิน ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกเลขท่ีท ารายการแจง้ซ่อม ระบบจะแสดงขอ้มูลลูกคา้,

ขอ้มูลอาการเสีย,ราคา,ภาษี เม่ือผูใ้ชง้านตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยและกด “บนัทึก” ระบบจะขึ้น

ขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 

 

 

ภาพท่ี 4.91 ขอ้ความแจง้เตือน (บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย) 

 เม่ือผูใ้ชง้านท าการตรวจสอบขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ กด “บนัทึก” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน 

“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” 
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ภาพท่ี 4.92 ขอ้ความแจง้เตือน (ออกจากระบบ) 

 เม่ือผูใ้ชง้านกด “ออกจากระบบ” จะขึ้นขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการออกจากระบบหรือไม่” 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ถูกพฒันาข้ึนเพื่อลดภาระการท างานในขั้นตอนต่างๆ ให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และยงัสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

กระดาษเป็นตน้ ก่อนขั้นตอนการพฒันาระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรนั้น คณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาการท างาน

ของ ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร โดยคณะผูจ้ดัท าไดส้อบถามถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเจอจากพนกังาน 

และความตอ้งการท่ีจะพฒันา ระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร และความตอ้งการการใชง้านระบบแจง้ซ่อม

เคร่ืองจกัร จากการสอบถามจึงไดพ้บปัญหาหลายอยา่ง เช่น การท างานภายในบริษทัเกิดความล่าช้า 

พนกังานไม่สามารถทราบจ านวนของอะไหล่หรืออะไหล่คงเหลือ เอกสารขอ้มูลส าคญัสูญหายหรือ

ช ารุด ท าให้ขั้นตอนการแจง้ซ่อมเกิดความล่าช้า การคน้หาขอ้มูลใบแจง้ซ่อมตอ้งใช้การคน้หาจาก

แฟ้มเอกสารท าใหล่้าชา้ เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆหรือเกิดการสูญหายได ้

 จากปัญหาดงักล่าวท าให้บริษทัมีปัญหาอยา่งมาก เพื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี คณะผูจ้ดัท าได้
ศึกษาถึงวิธีการแก้ไข และวิธีการพฒันาระบบแจ้งซ่อมเคร่ืองจกัร โดยการใช้โปรแกรมต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น Microsoft SQL Server 2008 ท่ีใชใ้นการจดัเก็บฐานขอ้มูล ป้องกนัการสูญหาย บนัทึก
ไดร้วดเร็วและถูกตอ้งลดการผิดพลาดในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ และ Microsoft Visual Studio 2017 
ใชใ้นการออกแบบหนา้และพฒันาระบบตามตอ้งการในการใช้งาน ระบบถูกพฒันาให้สามารถเก็บ
ขอ้มูลต่างๆ ใหต้อ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน สะดวก รวดเร็ว และใชง้านง่าย และคณะผูจ้ดัท ายงั
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยการ ใช้รหัสเข้าระบบทุกคร้ังก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดและการแกไ้ขขอ้มูล อีกทั้งยงัสามารถออกรายงานต่างๆให้กบับริษทัได ้ผูจ้ดัท าไดว้างแผน
ขั้นตอนการท างานและวิธีการแกไ้ขปั้ญหา เพื่อให้การพฒันาระบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดย
ศึกษารวบรวมขอ้มูลและใช้เทคโนโลยีต่างๆเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความสะดวก เพื่อให้การ
แกไ้ขขอ้บกพร่องของการบริหารจดัการระบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 สรุประบบแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรน้ี สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบการท างาน ของการ 
แจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรได ้สามารถลดภาระการท างานของพนกังานได ้ท าให้สะดวกรวดเร็วและแม่นย  า 
และยงัเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรค 

1. ศึกษาขอ้มูลในการพฒันาระบบไม่ครบถว้น ท าให้เกิดการล่าช้าและตอ้งแกไ้ขโปรแกรม
บ่อยคร้ัง 

2. ปัญหาในการออกแบบหนา้จอการใช้งานของระบบควรออกแบบให้เขา้ใจง่ายเพื่อง่ายต่อ
การใชง้านใหม้ากท่ีสุด 
 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ควรมีการพฒันาระบบใหส้ามารถแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัรในรูปแบบออนไลน์ได ้

2. ควรรวบรวมขอ้มูล และเก็บประวติัการซ่อมเคร่ืองจกัร เพื่อใหง่้ายและรวดเร็วในการ

ด าเนินการซ่อมในคร้ังต่อไป  
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ภาคผนวก 

การออกแบบระบบงาน 

 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
T_Customer ตารางลูกคา้ 
T_Employee ตารางพนกังาน 
T_Machine ตารางเคร่ืองจกัร 
T_Order ตารางการสั่งซ้ือ 
T_Order_Detail ตารางรายละเอียดการสั่งซ้ือ 
T_Payment ตารางการช าระเงิน 
T_Recive ตารางการรับสินคา้ 
T_Recive_Detail ตารางรายละเอียดการรับสินคา้ 
T_Repair ตารางแจง้ซ่อม 
T_Spare part ตารางอะไหล่ 
T_Supply ตารางผูผ้ลิต 
T_Widen ตารางการเบิกอะไหล่ 
T_Widen_Detail ตารางรายละเอียดการเบิกอะไหล่ 

ตารางท่ี ก.2 ตารางลูกคา้(T_Customer) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_cus Nvarchar (8) Yes Yes  รหสัลูกคา้ 
c_name Nvarchar (max) No No  ช่ือบริษทั 
c_add Nvarchar (max) No No  ท่ีอยูลู่กคา้ 
c_tel Nvarchar (50) No No  เบอร์โทร 
c_contact Nvarchar (50) No No  ผูติ้ดต่อ 
c_ contact_tel Nvarchar (20) No No  เบอร์โทร 
c_dis Int No No  ส่วนลด 
c_day Int No No  เครดิตวนั 
c_cerdit Money No No  เครดิตวงเงิน 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางพนกังาน(T_Employee) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_emp Nvarchar(8) Yes Yes  รหสัพนกังาน 
e_name Nvarchar (100) No No  ช่ือพนกังาน 
e_card Nvarchar (50) No No  เลขบตัร

ประชาชน 
e_add Nvarchar (max) No No  ท่ีอยู ่
e_birth Date No No  วนัเกิด 
e_tel Nvarchar (20) No No  เบอร์โทรศพัท ์
e_dod Date No No  บรรจุ 
e_ start Date No No  วนัท่ีออกจากงาน 
e_in Date No No  วนัท่ีเขา้งาน 
e_salary Money No No  เงินเดือน 
e_username Nvarchar (max) No No  ช่ือเขา้ใชง้าน 
e_password Nvarchar (50) No No  รหสัผา่น 
e_status Nvarchar (50) No No  สถานะ 

ตารางท่ี ก.4 ตารางเคร่ืองจกัร(T_Machine) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_Machine Int Yes Yes  รหสัเคร่ืองจกัร 
m_code Nvarchar(10) No No  หมายเลข

เคร่ืองจกัร 
m_name Nvarchar(max) No No  ช่ือเคร่ืองจกัร 
m_gen Nvarchar(100) No No  ช่ือรุ่น 
m_detail Nvarchar(100) No No  รายละเอียด 
m_pic1 Image No Yes  รูปภาพ1 
m_pic2 Image No Yes  รูปภาพ2 
m_pic3 Image No Yes  รูปภาพ3 
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ตารางท่ี ก.4 (ต่อ)ตารางเคร่ืองจกัร(T_Machine)  

Name Type P M Refer To Description 
m_pic4 Image No Yes  รูปภาพ4 

ตารางท่ี ก.5 ตารางการสั่งซ้ือ(T_Order) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_order Nvarchar(12) Yes Yes  รหสัสั่งซ้ือ 
o_date Date No No  วนัท่ีสั่งซ้ือ 
o_total Money No No  ราคารวม 
o_vat Money No No  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
o_net Money No No  ราคาสุทธิ 
ID_emp Nvarchar(8) No Yes Employee.ID_emp รหสัพนกังาน 
ID_sup Nvarchar(8) No Yes Supply.ID_sup รหสัการผูผ้ลิต 

ตารางท่ี ก.6 ตารางรายละเอียดการสั่งซ้ือ(T_Order_Detail) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_order Nvarchar(12)  Yes Yes Order.ID_order รหสัสั่งซ้ือ 
ID_spare Int Yes Yes Spare part.ID_spare รหสัอะไหล่ 
No Int No Yes  ล าดบั 
od_price Money No No  ราคาซ้ือ 
od_qty Int No No  จ านวนช้ิน 
od_bal Int No No  จ านวนรวม 

ตารางท่ี ก.7 ตารางช าระเงิน(T_Payment) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_payment Nvarchar(12) Yes Yes  รหสัช าระเงิน 
p_date Date No No  วนัท่ีช าระเงิน 
p_wage Money No No  ค่าแรง 

ตารางท่ี ก.7 (ต่อ) ตารางช าระเงิน(T_Payment)  
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Name Type P M Refer To Description 
p_dis Money No No  ส่วนลด 
p_total Money No No  ราคารวม 
p_vat Money No No  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
p_net Money No No  ราคาสุทธิ 
ID_Repair Nvarchar(12) No Yes Repair.ID_Repair รหสัแจง้ซ่อม 

ตารางท่ี ก.8 ตารางรับสินคา้(T_Recieve) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_rec Nvarchar(13) Yes Yes  รหสัรับสินคา้ 
r_date Date No No  ว/ด/ป ท่ีรับสินคา้ 
r_status Nvarchar(50) No No  สถานะรับสินคา้ 
ID_order Nvarchar(12) No Yes Order.ID_order รหสัการสั่งซ้ือ 

ตารางท่ี ก.9 ตารางรายละเอียดการรับสินคา้(T_Recieve_Detail) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_order Nvarchar(12) Yes Yes Order.ID_order รหสัสั่งซ้ือ 
ID_spare Int Yes Yes Spare.ID_spare รหสัอะไหล่ 
rd_qty Int No No  จ านวนช้ินท่ีรับ 
ID_rec Nvarchar(13) No Yes Recive.ID_rec รหสัรับสินคา้ 

ตารางท่ี ก.10 ตารางแจง้ซ่อม(T_Repair) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_Repair Nvarchar(12) Yes Yes  รหสัแจง้ซ่อม 
r_date Date No No  ว/ด/ป ท่ีแจง้ซ่อม 
r_detail Nvarchar(100) No No  รายละเอียดแจง้

ซ่อม 
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ตารางท่ี ก.10 (ต่อ) ตารางการแจง้ซ่อม(T_Repair) 

Name Type P M Refer To Description 
r_status Nvarchar(50) No No  สถานะแจง้ซ่อม 
ID_emp Nvarchar(8) No Yes Employees.ID_emp รหสัพนกังาน 
ID_Machine int No Yes Machine.ID_mach รหสัเคร่ืองจกัร 
ID_cus Nvarchar(8) No Yes Customer.ID_cus รหสัลูกคา้ 

ตารางท่ี ก.11 ตารางอะไหล่(T_Spare part) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_spare int Yes Yes  รหสัอะไหล่ 
sp_code Nvarchar(10) No No  หมายเลขอะไหล่ 
sp_name Nvarchar(100) No No  ช่ืออะไหล่ 
sp_cost Money No No  ราคาซ้ือ 
sp_price Money No No  ราคาขาย 
sp_qty Int No No  จ านวนคงเหลือ 
sp_unit Nvarchar(10) No No  หน่วย 
sp_detail Nvarchar(100) No No  รายละเอียด 
sp_pic1 Image No Yes  รูปภาพ1 
sp_pic2 Image No Yes  รูปภาพ2 
sp_pic3 Image No Yes  รูปภาพ3 
sp_pic4 Image No Yes  รูปภาพ4 
ID_sup Nvarchar(8) No Yes Supply.ID_sup รหสัผูผ้ลิต 

ตารางท่ี ก.12  ตารางผูผ้ลิต(T_Supply) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_sup Nvarchar(8) Yes Yes  รหสัผูผ้ลิต 
s_name Nvarchar(100) No No  ช่ือบริษทั 
s_add Nvarchar(20) No No  ท่ีอยู ่
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ตารางท่ี ก.12 (ต่อ) ตารางผูผ้ลิต(T_Supply) 

Name Type P M Refer To Description 
s_tel Nvarchar(100) No No  เบอร์โทรติดต่อ 
s_dis Money No No  ส่วนลด 
s_day Int No No  เครดิตวนั 
s_cradit Money No No  เครดิตวงเงิน 

ตารางท่ี ก.13 ตารางการเบิกอะไหล่(T_Widen) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_widen Nvarchar(13) Yes Yes  รหสัการเบิก

อะไหล่ 
w_date Date No No  ว/ด/ป ท่ีเบิก 
w_total Money No No  ราคารวมท่ีเบิก 
w_vat Money No No  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
w_net Money No No  ราคาสุทธิ 
ID_Repair Nvarchar(12) No Yes Repair.ID_Repair รหสัแจง้ซ่อม 

ตารางท่ี ก.14  ตารางรายละเอียดการเบิกอะไหล่(T_Widen_Detail) 

Name Type P M Refer To Description 
ID_widen int Yes Yes Widen.ID_widen รหสัการเบิก

อะไหล่ 
ID_spare int Yes Yes Spare.ID_spare รหสัอะไหล่ 
No int Yes Yes  ล าดบั 
wd_qty int No No  จ านวนท่ีเบิก 
wd_price Money No No  ราคา 

หมายเหตุ 
 P = Primary Key            M = Mandatory  
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 ภาพท่ี ก.16 Context Diagram  ระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร 
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 ภาพท่ี ก.17  Data Flow Diagram Level 0  ระบบแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ก.18 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2:แจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ก.19 Data Flow Diagram Level 1ของ Process 3: ซ่อม 
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ภาพท่ี ก.20  Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4:รับคืน 
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ภาพท่ี ก.21 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5:สั่งซ้ือ 
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ภาพท่ี ก.22  Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6:รับอะไหล่ 
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ภาพท่ี ก.23  Data Flow Diagram Level 1ของ Process 7:ออกรายงาน 



 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

 

ภาพท่ี ข.1หนา้จอแสดงไฟล ์Setup Repair 

 ดบัเบิ้ลคลิกท่ี Icon ช่ือ Setup Repair เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อม

เคร่ืองจกัร 
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอเลือก DVD RW Drive (E:)  

 เม่ือผูใ้ชง้านใส่แผน่ติดตั้ง ระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ลงซีดีดรอมไดร์ฟ ใหด้บัเบิ้ล

คลิกท่ี DVD RW Drive (E:) เพื่อเร่ิมตน้การติดตั้งระบบงาน  
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอการติดตั้งโปรแกรม SetupRepair 
 

 ระบบก าลงัเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เลือก Next เพื่อเขา้สู่

การติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอ Select Installation Folder 

 การเลือกพื้นท่ีส าหรับติดตั้งระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ระบบจะท าการเลือกพื้นท่ี

ติดตั้งให ้อตัโนมติั ถา้หากตอ้งการเลือกพื้นท่ีอ่ืนท่ีตอ้งการติดตั้งเองใหผู้ใ้ชง้าน เลือก Browse… เม่ือ

เลือกพื้นท่ีติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Next เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอ Confirm Installation  

 

 ผูใ้ชง้าน กด Next เพื่อยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม และเร่ิมการติดตั้งระบบบริหารงานแจง้ซ่อม

เคร่ืองจกัร 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอ Installing Setup Repair 

 ระบบก าลงัติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร หากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

แลว้ เลือก Next เพื่อท าขั้นตอนต่อไป 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอ Installation Complete  

                      ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เสร็จเรียบร้อยแลว้ เลือก Close 
เพื่อปิดการติดตั้ง 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอ Icon Application 

 เม่ือติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร เสร็จเรียบร้อยแลว้ จะปรากฏ Icon 

Repair บนหนา้ Desktop สามารถดบัเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมใชง้านไดท้นัที 
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Restore Database 

 

                                ภาพท่ี ข.9 หนา้จอเลือก SQL Server Management Studio 

           ก่อนเร่ิมตน้การใชง้านระบบบริหารงานแจง้ซ่อมเคร่ืองจกัร ผูใ้ชง้านตอ้งท าการ Restore 

Database ก่อน   โดยเลือกท่ี Icon  SQL Server Management Studio ดงัภาพท่ี ข.9 
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ภาพท่ี ข.10 หนา้จอเปิดโปรแกรม SQL  

 เม่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการตั้งค่า Username และ Password เพื่อเขา้ใช้

งาน  
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ภาพท่ี ข.11 หนา้จอเลือกค าสั่ง Restore Database 

               เม่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลไดแ้ลว้ ตอ้งท าการ Restore Database โดยใหค้ลิกขวาท่ี Database  

แลว้คลิกท่ี Restore Database 
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ภาพท่ี ข.12 หนา้จอการเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 

          คลิกเลือกไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ในท่ีน่ีคือไฟล์ db_project.bak  
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอสู่การเลือก Restore Database 

           จากนั้นคลิกเลือกท่ี  device แลว้ คลิกปุ่ ม….. เพื่อคน้หาไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.14 หนา้จอการ Add ช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล 

 

คลิกท่ีปุ่ ม Add เพื่อเลือกช่ือไฟลฐ์านขอ้มูล ใหท้ าการคลิกท่ีปุ่ ม OK    
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอการตรวจสอบการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 

 เม่ือติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ จะขึ้นขอ้ความดงัภาพ จากนั้นคลิกท่ีปุ่  ม OK เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอการติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์ 

 

                 หลงัจากติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ เม่ือคลิกท่ี Database จะปรากฏช่ือ

ฐานขอ้มูลท่ีติดตั้ง db_project 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 รายงานขอ้มูลเคร่ืองจกัร 
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ภาพท่ี ค.2 รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ประจ าวนั 
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ภาพท่ี ค.3 รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ประจ าเดือน 
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ภาพท่ี ค.4 รายงานสั่งซ้ืออะไหล่ประจ าปี 
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ภาพท่ี ค.5 รายงานการเบิกอะไหล่รายวนั 
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ภาพท่ี ค.6 รายงานการเบิกอะไหล่รายเดือน 
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ภาพท่ี ค.7 รายงานการเบิกอะไหล่รายปี 
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ภาพท่ี ค.8 รายงานช าระเงินรายวนั 
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ภาพท่ี ค.9 รายงานช าระเงินรายเดือน 
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ภาพท่ี ค.10 รายงานช าระเงินรายปี 
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