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งานดูแลอาคาร (Building Maintenance)   จะเกิดข้ึนภายหลงัเม่ืออาคารก่อสร้างแล้ว

เสร็จเม่ือมีการเขา้ใชอ้าคาร ผูบ้ริหารจดัการทรัพยากรอาคารมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบสภาพการใช้
งานของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคาร ทุกงานเพื่อให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
โดยทั่วไปอาคารต่างๆ จะมีหน่วยซ่อมบ ารุงประจ าอาคารเพื่อคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน  การซ่อมบ ารุงอาคาร จะใชก้ระบวนการบนัทึกขอ้มูลต่างๆลงกระดาษแบบฟอร์มหรือการ
ติดต่อผา่นโทรศพัทเ์พื่อแจง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน กระบวนการลกัษณะน้ีมกัจะเกิดปัญหาล่าชา้ในการส่ง
เอกสาร เอกสารสูญหาย มีความยากล าบากในการติดตามความคืบหน้าของงาน และยงัขาด
ประสิทธิภาพในการรวบรวมขอ้มูลการซ่อมต่างๆ                      

เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการท างานอยา่งมากซ่ึงก็สามารถ
ช่วยให้การท างานต่างๆรวดเร็ว สะดวก ถูกตอ้ง มากยิ่งข้ึน โดยไดมี้การน าเทคโนโลยีมารวมกบั
แนวความคิดในการบริหารทรัพยากรอาคาร เพื่อช่วยให้การจดัการขอ้มูล และการจดัการระบบการ
ท างานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาโปรแกรมส าหรับบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร เพื่อเป็น
ทางเลือกส าหรับผูบ้ริหารจดัการทรัพยากรอาคาร โดยโปรแกรมมีการเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเหมาะสม
กบัลกัษณะงานตามโครงสร้างขององคก์ร  ซ่ึงการจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จะช่วยให้ ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารมีอายุการใชง้านท่ียาวนานข้ึนและยงัเป็นการป้องกนั
อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเส่ือมของอุปกรณ์ภายในอาคาร  อีกทั้งการน าโปรแกรมบริหาร
จดัการบ ารุงรักษาอาคารมาใชจ้ะช่วยลดขอ้ผิดพลาดต่างๆ ให้สามารถแสดงรายงานสถานะของงาน 
และยงัสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการวเิคราะห์และรวมถึงการวางแผนงบประมาณไดอี้กดว้ย 
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Building Maintenance will typically take place after the building construction has been 
completed, and all facilities are fully accessible.   The Building Resource Manager is responsible for 
inspecting the use of public utilities, and to ensure all systems work efficiently.  In general, there will be 
repair units appointed for maintaining and resolving technical issues. The process of building maintenance 
relies on manual problem logging and trouble ticketing procedures, which sometimes causes delay, loss 
of hardcopy documents, and difficulty in following up specific break- fix issues.   This manual process 
appears to be inefficient for maintaining and tracking critical incident database.   

Until now, information technology has become a key component to facilitate faster access 
to critical repair data, with increased accuracy and more convenience in terms of managing the entire 
workflow. 

From that note, a system program and database development for building maintenance has 
been initiated, as an alternative tool for Building Resource Manager.   The program is bundled with 
systematic collection of information, suitable for accurately tracking of all incident data. By utilizing this 
computer program, we can ensure proper use of building infrastructure, and more importantly, enable 
longer life cycle for all building equipment.   Lastly, the system can help identify, detect, and effectively 
prevent future accidents or critical issues from the deterioration of old and obsolete equipment in the 
building. 

 Additionally, the use of building maintenance programs will help reduce human errors 
from the manual process as it can generate status reports periodically or on as-need basis. The reports can 
ultimately be used for analysis and budget planning purposes. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การบริหารทรัพยากรกายภาพ (FM : Facility Management) มีเน้ือหาครอบคลุม
การจดัการทุกกิจกรรมในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงการจดัการผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อบุคลากรและสถานท่ีท างาน เช่น ก ากบัการใช้พื้นท่ี  อุปกรณ์อาคาร อุปกรณ์ส านกังาน ดูแล
ซ่อมบ ารุงอาคาร ส่ิงก่อสร้าง สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  ให้มีความพร้อมและตอบสนองการใช้
งาน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ชแ้ละเจา้ของ โดยก าหนดให้ตวัอาคารเป็นเคร่ืองมือท่ีคอย
สนบัสนุนองคก์ร ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร ทั้งในดา้นการเพิ่มผลผลิต 
การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานในระยะยาว สามารถเห็นปัจจยัของต้นทุนท่ีแท้จริง ท าให้
ผูบ้ริหารการเงิน ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นด าเนินการตดัสินใจได้อย่างแม่นย  าซ่ึงแนวความคิดในการ
บริหารทรัพยากรกายภาพจะมุ่งเน้นในการให้บริการ ต่อผูค้นในอาคาร (People) การท างาน 
(Process) และอาคารสถานท่ี (Place) ให้สามารถท างานกนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง เพื่อบรรลุผลส าเร็จ
ขององคก์รตามท่ีมุ่งหมายไว ้

  งานดูแลอาคาร (Building Maintenance) การจัดการภายหลังการเข้าใช้งาน
อาคารในส่วนของการดูแลอาคาร ผูบ้ริหารจดัการทรัพยากรอาคารมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบสภาพ
การใชง้านของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในอาคาร ทุกงานเพื่อใหร้ะบบท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงโดยทัว่ไปอาคารต่างๆ จะมีหน่วยซ่อมบ ารุงประจ าอาคารเพื่อคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึน  การซ่อมบ ารุงอาคาร จะใชก้ระบวนการบนัทึกขอ้มูลต่างลงกระดาษแบบฟอร์มหรือการ
ติดต่อผา่นโทรศพัทเ์พื่อแจง้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน กระบวนการลกัษณะน้ีมกัจะเกิดปัญหาล่าชา้ในการส่ง
เอกสาร เอกสารสูญหาย มีความยากล าบากในการติดตามความคืบหน้าของงาน และยงัขาด
ประสิทธิภาพในการรวบรวมขอ้มูลการซ่อมต่างๆ   

  เน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทต่อการท างานอย่างมากซ่ึงก็
สามารถช่วยให้การท างานต่างๆรวดเร็ว สะดวก ถูกตอ้ง มากยิ่งข้ึน โดยไดมี้การน าเทคโนโลยีมา
รวมกบัแนวความคิดในการบริหารทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงเป็นท่ีมาของคอมพิวเตอร์ช่วยบริหาร



 2 

 

ทรัพยากรกายภาพ (CAFM : Computer Aided Facility Management) [1] ซ่ึงระบบน้ีถูกออกแบบ
มาเพื่อช่วยให้การจดัการขอ้มูล และการจดัการระบบการท างานต่างๆ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
วางจ าหน่ายในทอ้งตลาดส่วนใหญ่จะมีหนา้ท่ีต่างๆดงัน้ี  

- การบริหารพื้นท่ีการบริหารอุปกรณ์ส านกังานและเฟอร์นิเจอร์ 
- การบริการพื้นท่ีเช่า 

- การบริหารการบ ารุงรักษา 

- การบริหารระบบสาธารณูปโภค 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารการอพยพออกจากอาคาร 

- อ่ืนๆ 

 และดว้ยฟังก์ชัน่การท างานจ านวนมากเหล่าน้ีจึงท าให้ราคาของโปรแกรมสูงตาม

ไปดว้ย ถึงแมจ้ะมีการจ าหน่ายโปรแกรมแยกเป็น Module เฉพาะงานแต่ก็ยงัมีราคาสูง จึงเป็นเร่ือง

ยากท่ีผูบ้ริหารอาคาร จะลงทุนน ามาใช้  หรือถ้าผูบ้ริหารตอ้งการโปรแกรม ส าหรับบริหารงาน

เฉพาะเร่ือง เช่น หากตอ้งการโปรแกรมส าหรับบริหารการบ ารุงรักษาส่วนของอาคารอยา่งเดียว การ

ลงทุนซ้ือชุดโปรแกรมส าเร็จรูปจากต่างประเทศอาจเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่าเน่ืองจากมีฟังกช์ัน่การ

ท างานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัระบบงานภายในองคก์ร และจากการส ารวจและศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป

ท่ีมีวางจ าหน่ายในปัจจุบนัเช่นโปรแกรม ManageEngine_FacilitiesDesk    พบวา่ฟังกช์ัน่การท างาน

บางส่วนมีความซบัซอ้นและเหมาะกบัองคก์รขนาดใหญ่ท่ีมีสาขาหลายแห่ง   

 จึงเป็นท่ีมาของการพฒันาโปรแกรมส าหรับบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร เพื่อเป็น

ทางเลือกส าหรับองคก์รท่ีมีอาคารสถานท่ี และมีการเก็บขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานตาม

โครงสร้างขององคก์ร  ซ่ึงการจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะช่วยให ้ ระบบ

สาธารณูปโภคภายในอาคารมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึนและยงัเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากความเส่ือมของอุปกรณ์ภายในอาคาร  อีกทั้งการน าโปรแกรมบริหารจดัการบ ารุงรักษา

อาคารมาใชจ้ะช่วยลดขอ้ผดิพลาดต่างๆ ท่ีจะเกิดจากผูป้ฏิบติังานได ้ นอกจากนั้นยงัสามารถรายงาน

สถานะต่างๆ ท่ีน าไปใชใ้นการวเิคราะห์และวางแผนการท างาน การตั้งงบประมาณในอนาคตไดอี้ก

ดว้ย 
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1.2 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการซ่อมบ ารุงอาคาร การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการ

บ ารุงรักษาอาคาร  

2. เพื่อออกแบบและพฒันาโปรแกรมส าหรับจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร

ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆในการซ่อมบ ารุงแต่ละคร้ังได ้

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 โปรแกรมสามารถรองรับการท างานซ่อมแซมระบบและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคภายใน

อาคาร สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลอุปกรณ์อาคารท่ีจะตอ้งบ ารุงรักษาและ  ติดตามผลการท างาน มี

การรายงานผลสถานะความคืบหนา้ในกระบวนการซ่อมบ ารุงได ้

1.4 ขอบเขตของการศึกษา  

1. พฒันาโปรแกรมเพื่อใชใ้นการจดัการงานซ่อมบ ารุง ส าหรับอาคารส านกังานท่ีไม่มี

ระบบบริหารอาคารอตัโนมติั (Building Automation System) 

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา  

-   เก็บขอ้มูลขั้นตอนการท างานบ ารุงรักษาซ่อมแซมอาคาร 

-   วเิคราะห์ขั้นตอนหรือลกัษณะการท างาน 

-   ออกแบบฐานขอ้มูลของโปรแกรม 

-   พฒันาโปรแกรม 

-   ทดลองและประเมินผลการท างานของโปรแกรม 

1.6 วธีิการศึกษา 

 เก็บขอ้มูลและศึกษาขั้นตอนการท างานจากหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบ ารุงซ่อมแซมอาคาร และ

น ามาวเิคราะห์เพื่อพฒันาโปรแกรมเขา้มาช่วยในการท างาน   

1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการพฒันาโปรแกรมมีดงัต่อไปน้ี 
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 ไดโ้ปรแกรมท่ีสามารถใชง้านอยา่งเหมาะสมกบัหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 

ขนาด เล็ก –กลาง และยงัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆในการซ่อมบ ารุงแต่ละคร้ังได ้เพื่อช่วยให้

ผูจ้ดัการอาคารหรือผูดู้แลอาคารมีขอ้มูลต่างๆไวพ้ิจารณาหรือตดัสินใจ ด าเนินการต่างๆเพื่อใหก้าร

ซ่อมบ ารุงมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงก็จะส่งผลใหก้ารใชง้านอาคารมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามไป

ดว้ย  

 
 



 

บทที ่ 2 

แนวความคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในบทน้ีเป็นการรวบรวมและศึกษาขอ้มูลแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบ

โปรแกรมบริหารจดัการบ ารุงรักษาอาคาร เพื่อใหท้ราบแนวทางการพฒันาโปรแกรม และ ศึกษา

ลกัษณะกระบวนการขั้นตอนการบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร แนวคิด

การเก็บขอ้มูลระบบการแจง้ซ่อมในแต่ละงาน และการบริหารงานซ่อมบ ารุง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การพฒันาโปรแกรมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยขอบเขตหวัขอ้ท่ีท าการศึกษามีดงัน้ี 

2.1. ทฤษฎีอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

2.2 ความเป็นมา 
    2.2.1 ความหมายของ Facility management 
2.3 การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอาคารต่างๆ 
2.4 รูปแบบการบริการจดัการซ่อมบ ารุงอาคาร 
    2.4.1 ผูบ้ริหารอาคาร 

2.4.2 เจา้ของอาคารเป็นผูบ้ริหารจดัการ 
2.4.3 เจา้ของอาคารจา้งนิติบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

2.5 ลกัษณะการจดัการงานบ ารุงรักษา 

2.5.1. ลกัษณะของการจดัการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดีมกัจะประกอบดว้ย 
2.5.2 ลกัษณะของการบ ารุงรักษาท่ีดีมกัประกอบดว้ย 

       2.5.3 ปัญหาของระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาแบบใชก้ระดาษ 

2.6 ระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.6.1 ความสามารถของ CMMS 
      2.6.2 ขอ้พิจาณาก่อนการน าระบบ CMMS มาใช ้

2.7 การส ารวจลกัษณะขั้นตอนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ี 

2.8 แนวคิดและทฤษฎีฐานขอ้มูล (Database) 

2.9 ศึกษาโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  ทฤษฎอีาคารและสภาพแวดล้อม 
 อาคารสถานท่ีไม่ไดห้มายถึงในแง่กายภาพเพียงอยา่งเดียว หรือเฉพาะบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ี

อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างแต่ยงัหมายถึง ส่ิงท่ีสนบัสนุนก่อใหเ้กิดผลงาน ผลผลิต และรายได ้การใช้

อาคารสถานท่ีจะตอ้งมีความเขา้ใจ ถึงองคป์ระกอบดา้นกายภาพ ลกัษณะเฉพาะและขอ้จ ากดัต่างๆ 

เพื่อท่ีจะสามารถใชอ้าคารสถานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดได[้2]  

 

2.2 ความเป็นมาและแผนภาพภายใต้ความสัมพนัธ์ของ 3 องค์ประกอบ 
 

2.2.1 ความหมายของ Facility management 
 การบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร[3] รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่ออนาคต 
การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management, Facilities Management:  FM)เป็น
วิทยาการท่ีได้ก า เนิดข้ึน ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 20 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจาก 
ภายหลงัการเปล่ียนผา่นเขา้สู่สังคมยุคอุตสาหกรรม โดยการขยายตวัของระบบการคมนาคมขนส่ง
นั้น ปริมาณอาคารสูงและการขยายตวัของชุมชนเมืองเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความ
ตอ้งการพื้นท่ีเพื่อรองรับธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วง 50 ปีระหวา่ง 1870 - 1920 ซ่ึง
จ านวนประชากรได้เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าในขณะท่ีความต้องการพื้นท่ีดังกล่าวเพิ่มข้ึนถึง 5 เท่า
นอกจากนั้นยงัมีการก่อตั้งองค์กรขนาดใหญ่ข้ึน อย่างเช่น ในปี 1879 ไดมี้การก่อตั้ง Standard Oil 
อนัส่งผลกระทบต่อความตอ้งการแรงงาน จึงเกิดการอพยพของประชากรเขา้มาอยูอ่าศยัและท างาน
ในเมืองใหญ่เพิ่มมากข้ึน เช่น New York City, Chicago, Tokyo หรือ London ก่อใหเ้กิดการก่อสร้าง
อาคารสูงในเมืองใหญ่ เหล่าน้ีส่งผลใหร้าคาท่ีดินสูงข้ึนและท าให้เจา้ของอาคารและท่ีดินตอ้งการหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากร (ท่ีดิน) ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มากท่ีสุด และถูกผลกัดนัให้มีหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการสาธารณูปโภคของอาคาร (ในท่ีน้ี facility คือ building facility ท่ีเป็นสาธารณูปโภค
ของอาคาร)  
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 เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานไดข้องระบบสาธารณูปโภคของอาคาร ส่งผลให้เกิด

สาขาวิชาชีพการบริหารจัดการอาคาร (building management) ข้ึนมาการบริหารจัดการอาคาร

(building management หรือ property management) ในช่วงสมยัแรก ๆ นั้น เป็นลกัษณะของงานใน

การบริหารจดัการท่ีสัมพนัธ์กบังานระบบอาคารเท่านั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงยงัมิไดเ้ล็งเห็นความส าคญั

ในแง่ของการประกอบธุรกิจมากนัก จนกระทัง่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ในปี1930 

ส่งผลกระทบให้เกิดการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรโดยรวมในการพยายามลดค่าใชจ่้ายใน

การปฏิบติังานลง เกิดกระแสของความสนใจในเร่ืองความปลอดภยั (security) พลงังาน(energy) 

เทคโนโลยี (technology) ผา่นเขา้มาในระบบการบริหารจดัการโดยรวมขององคก์รจนกระทัง่ในปี 

1970 ไดเ้กิดวิกฤตการณ์น ้ ามนัในระดบัโลกอยา่งรุนแรงและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอีกคร้ัง 

ท าให้เป็นจุดส าคญัของการก าเนิดแนวทางการบริหารจดัการสมยัใหม่ของ “การบริหารจดัการ

ทรัพยากรอาคาร (Facility Management, Facilities Management หรือ FM)” เขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการเพื่อเข้าถึงเป้าหมายขององค์กร (corporate goal) โดยในการปฏิบติัอาชีพนั้น การ

บริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ( facility management) มีบทบาทในการปรับเปล่ียนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงานระบบอาคาร การลดค่าใชจ่้าย การสร้าง/วางแผนกลยุทธ์ร่วมกบัองคก์ร และ

การบริหารจดัการทรัพยากรอาคารในองคร์วม (ในท่ีน้ี facility คือทรัพยากรอาคารท่ีเป็น “ทุน” ทุก

อย่างท่ีสามารถท าให้งานหลกัขององค์กรด าเนินไปถึงเป้าหมาย) ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือ

พิจารณาความเป็นอยูข่องมนุษยใ์นสังคมยุคใหม่ท่ีมีแนวโนม้ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งยิ่งวา่จะตอ้งอยู่อย่าง

เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ยความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นกายภาพเศรษฐกิจและ

สังคม การบริหารจัดการ ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในอาคาร (facility and environment 

management) ไดถู้กพฒันาข้ึนมาภายใต ้วกิฤตการณ์เศรษฐกิจของโลกท่ีตระหนกัถึงมูลค่าและความ

ซบัซอ้นของอาคาร/ส่ิงก่อสร้าง เป็นการบริหารจดัการเชิงบูรณาการในสังคมยคุใหม่ภายใตห้ลกัการ

ของการสร้างยุทธศาสตร์หรือวางแผนยุทธศาสตร์ โดยค านึงถึงทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญั 

เพื่อตอบรับกบัโลกท่ีแปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วนั้น กล่าวคือ เป็นการจดัการสภาพแวดลอ้มอาคารท่ี

ตอ้งค านึงถึง มนุษย ์(people) สภาพแวดลอ้มสถานท่ี (places) และกระบวนการท างาน (processes) 

โดยเป็นการจดัการเชิงบูรณาการท่ีสัมพนัธ์กับทฤษฎีและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 

การเงินและการบญัชี การบริหารจดัการ และพฤติกรรมมนุษย์ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิดเหล่าน้ี มี

พฒันาการทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมาเป็นเวลานาน โดยท่ีการบริหารจดัการทรัพยากร
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อาคาร (facility management) นั้น ไดมี้พฒันาการอยูบ่นรากฐานของการพฒันาทฤษฎีและแนวคิด

ดงักล่าว เพื่อสร้างสรรคท์ั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติังานใหม่ข้ึนมา ดงัแสดงในภาพประกอบท่ี 1 [3]     

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงองคป์ระกอบของการบริหารจดัการทรัพยากรอาคาร 
 
2.3 การบ ารุงรักษาและการปรับปรุงอาคารต่างๆ  

จากท่ีมีการพฒันาอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี และความต้องการท่ีเพิ่มข้ึนของผู ้

ครอบครองอาคาร ท าให้หน้าท่ีการบริหารการจดัการส่ิงอ านวยความสะดวก มีความเคล่ือนไหว

อยา่งมาก ทิศทางของการน าการบริหารอาคาร (Facility Management) มาใชน้ั้นเร่ิมท่ีจะมีการระบุ

เจาะจงอย่างชดัเจนในประเทศตะวนัตก ทางดา้นผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหาร ได้

แสดงขอบเขตและหน้าท่ีของ  FM ออกมาโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามหัวข้อท่ีส าคญัตามท่ีแสดงใน 

รูปท่ี 2 [4] 

 ในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีแสดงนั้นในดา้นการจดัการผูบ้ริหารก็จะเนน้ต่างกนัไป ตามลกัษณะผูใ้ช้

อาคารและลกัษณะของอาคาร เช่น อาคารส านกังานจะให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบั

การเงินมากกวา่ การจดัการดา้นความสะดวกสบายในการอยูอ่าศยั ในท านองกลบักนั ท่ีพกัอาศยัจะ

ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเร่ืองความสะดวกสบายในการพกัอาศยัมากกวา่ แต่อยา่งไรก็ตามใน

การจดัการระบบการปฏิบติัการและบ ารุงรักษานั้น ก็ยงัมีความส าคญัมาก โดยจะท าให้อาคารนั้นมี

ความสมบูรณ์แบบในดา้นประสิทธิภาพ และจะมีผลไปยงัค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์

มากท่ีสุด 

FM 
People Places 

 
 
Processes 

Owners 
Consultants 
Architects 
Engineers, etc. 

Leases 
Contracts 
Constructions 
etc. 

Location 
Buildings 
Function 
Sizes, etc. 

Facility Management 
(FM) 
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2.4 รูปแบบการบริการจัดการซ่อมบ ารุงอาคาร  
2.4.1 ผูบ้ริหารอาคาร 

 การบริหารจดัการอาคาร [5](การจดัการใชส้อยอาคาร) ในประเทศไทยถือเป็นเร่ืองท่ีมีมา

นานพร้อมๆ กบัการเกิดของอาคาร ไม่วา่จะเป็นอาคารขนาดเล็กหรืออาคารขนาดใหญ่ ต่างก็มีการ

จดัการด้านบริหารทั้งส้ิน ดงัเช่น การท าทะเบียนทรัพยสิ์น งานซ่อมแซม ซ่อมบ ารุง การเก็บค่า

สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นตน้ งานจดัการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการอาคารท่ีเจา้ของ

อาคารหรือผูใ้ชอ้าคารไดด้ าเนินไปอยา่งเป็นปกติ โดยมิรู้วา่ตนเองคือผูบ้ริหารอาคาร และปัจจุบนัได้

กลายเป็นอาชีพบริการท่ีส าคญั รูปแบบการบริหารอาคารของไทยมีอยู ่2 รูปแบบหลกัๆ ท่ีใชก้นัใน

ปัจจุบนั คือ 

2.4.2 เจา้ของอาคารเป็นผูบ้ริหารจดัการ 
 ลกัษณะของการบริหารอาคารโดยเจา้ของบริหารเองนั้น จะสังเกตไดง่้ายกบัอาคารขนาด

เล็ก เช่น หอพกั อพาร์ทเมนท ์หอ้งเช่าต่างๆ คือ เจา้ของจะเป็นผูดู้แลเองทั้งหมดตั้งแต่ การเก็บ

ค่าใชจ่้าย ซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ดูแลรักษาความสะอาด โดยอาจจา้งพนกังานไวเ้อง หรือ

อาจจา้งเป็นคร้ังคราวก็ได ้

2.4.3 เจา้ของอาคารจา้งนิติบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกเป็นผูบ้ริหารจดัการ 
 ลกัษณะการบริหารอาคารน้ีจะหมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเจา้ของอาคารไดว้า่จา้งและ

แต่งตั้งให้เป็นผูบ้ริหารอาคารจดัการอาคาร มีหนา้ท่ีด าเนินการ ควบคุมและจดัการทรัพยสิ์น การ

บริการและการบ ารุงรักษาในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร หรือตามแต่จะตกลงกนั โดยผูบ้ริหาร

จดัการอาคารจะมีทีมงานในการด าเนินการ และจะตอ้งจดัท ารายงานใหเ้จา้ของอาคารตลอด

ระยะเวลาท่ีบริหาร รวมทั้งรับนโยบายการบริหารจากเจา้ของอาคารอีกดว้ย การใชล้กัษณะการ

บริหารอาคารแบบน้ีจะพบเห็นไดจ้ากอาคารขนาดใหญ่ทัว่ไป ทั้งท่ีเป็นอาคารพกัอาศยั และอาคาร

พาณิชย ์

 หลกัการบริหารอาคารหลกั ในการบริหารอาคารจะเหมือนกบัการบริหารงานโดยทัว่ๆ ไป 

กล่าวคือ ผูบ้ริหารอาคารจะตอ้งด าเนินการจดัการใหมี้ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงอาคารนอ้ยสุด 

ด าเนินการวางระบบการบริหารอาคาร เพื่อใหเ้กิดการจดัการท่ีง่ายและรวดเร็วเม่ือเกิดปัญหา บริหาร

จดัการในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคาร เพื่อใหผู้อ้ยูอ่าศยัในอาคารมีความพึงพอใจสูงสุด บริหารและ

จดัการในเร่ืองของรายไดใ้หเ้ขา้มามากท่ีสุดและใหมี้รายจ่ายนอ้ยท่ีสุด 
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 บทบาทของผูบ้ริหารจดัการอาคาร โดยทัว่ไปแล้วผูบ้ริหารจดัการอาคารมกัถูกมองขา้ม

ความส าคญัไป อาจเน่ืองจากผูเ้ก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างมีมุมมองวา่ ความส าคญัของอาคารอยูใ่นช่วง

ออกแบบและท าการก่อสร้าง ซ่ึงอาคารไดผ้า่นช่วงก่อสร้างจนถึงช่วงท่ีอาคารเปิดใชง้านแลว้ ดงันั้น

ช่วงการเปิดใชอ้าคารน้ีหากมีการควบคุมดูแลไม่ดีหรือบุคลากรไม่มีความสามารถท่ีจะใชส่ิ้งอ านวย

ความสะดวกของอาคารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เท่ากบัวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเจา้ของอาคารได้

ลงทุนไปนั้นใชง้านไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน เจา้ของอาคารสูงท่ีเห็นความส าคญั

ส่วนน้ีมกัจะจดัจา้งผูบ้ริหารจดัการอาคาร ใหเ้ขา้มามีบทบาทก่อนงานก่อสร้างแลว้เสร็จ เพื่อท่ีจะให้

ผูบ้ริหารจดัการอาคาร ไดเ้ขา้ร่วมตรวจสอบรับมอบงาน อบรมวิธีการใช้งานจากผูรั้บเหมาและผู ้

บริหารงานก่อสร้าง ซ่ึงจะมีขอ้ดีกวา่ให้ผูบ้ริหารจดัการอาคารเขา้มามีบทบาทหลงัจากงานก่อสร้าง

แลว้เสร็จ 

2.5 ลกัษณะการจัดการงานบ ารุงรักษา 
 ภาพรวมของการจดัการงานบ ารุงรักษาจะเห็นขอ้แตกต่างระหวา่งการจดัการงาน

บ ารุงรักษาท่ีดีและไม่ดีไดง่้าย จึงไดส้รุปลกัษณะส าคญัของการจดัการงานบ ารุงรักษาท่ีดีและไม่ดี 

ดงัน้ี 

2.5.1. ลกัษณะของการจดัการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดี 
-  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัช่างท่ีช านาญงานเฉพาะเป็น

หลกั 
-  ไม่มีการเก็บขอ้มูลของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และประวติัของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ส่วน

ใหญ่จะอาศยัการจดจ าของช่างซ่อมบ ารุง เม่ือมีช่างลาออกไปประวติัส่วนท่ีช่างผูน้ั้นจดจ าก็จะ
หายไปดว้ย 

-  ไม่สามารถท่ีจะประเมินและควบคุมค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ได ้
-  มีการท างานล่วงเวลาของช่างซ่อมบ ารุง 
-  ผูบ้ริหารมกัมองและคิดวา่การบ ารุงรักษาเป็นค่าใชจ่้ายและเป็นส่ิงท่ีเลวร้ายท่ีจ าใจ

ตอ้งด าเนินการ 
- เวลาของช่างซ่อมบ ารุงส่วนใหญ่ถูกใชไ้ปส าหรับงานบ ารุงรักษาและอุปกรณ์ท่ี

ไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้ 
-  พนกังานควบคุมอุปกรณ์มีหนา้ท่ีดูแลอุปกรณ์ โดยรอวา่หากผดิปกติจะแจง้หน่วย

บ ารุงรักษาเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ค  านึงถึงสภาพของอุปกรณ์ 
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 2.5.2 ลกัษณะของการบ ารุงรักษาท่ีดี 
- การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นกิจกรรมท่ีผูบ้ริหารยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงและเป็น

ส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งมี 

- แผนกบ ารุงรักษามุ่งเนน้ไปท่ีการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดค้วามพร้อมใชง้านของ

อุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความเช่ือถือของอุปกรณ์ใหสู้งข้ึน 

- มีการใหค้วามส าคญัต่อการวเิคราะห์หาสาเหตุของการหยดุท างานของอุปกรณ์ 

- มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามกิจกรรมของการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีได้

วางแผนไว ้

- มีการใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้ในการฝึกอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน

เร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานบ ารุงรักษาและการใชอุ้ปกรณ์ 

- มีกระบวนการปรับปรุงการด าเนินการบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

- พนกังานควบคุมอุปกรณ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์นั้นๆ 

2.5.3 ปัญหาของระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาแบบใชก้ระดาษ 
 ระบบการจดัการบ ารุงรักษาแบบใชก้ระดาษหรือระบบท่ีใชพ้นกังานเป็นผูเ้ก็บรวบรวม 

ประมวลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้น าไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติัการควบคุมและการ

ประเมินผลการด าเนินงานบ ารุงรักษาหรือท่ีเรียกวา่ระบบ Manual โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยระบบ

ยอ่ยๆ คือ ระบบทะเบียนและประวติัอุปกรณ์จะเป็นระบบการจดัท าทะเบียนซ่ึงประกอบดว้ยรหสั

และรายละเอียดท่ีส าคญัของอุปกรณ์ และการเก็บประวติัการซ่อมและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์นั้นๆ 

การติดตามประวติัการโยกยา้ยของอุปกรณ์ ระบบการวางแผนงานบ ารุงรักษา ซ่ึงเป็นการก าหนด

กิจกรรมของการบ ารุงรักษาป้องกนัท่ีจะด าเนินการต่อแต่ละช้ินตามช่วงระยะเวลาต่างๆ และระบบ

ใบสั่งงานซ่ึงเป็นการมอบหมายงานซ่อมและบ ารุงรักษาใหพ้นกังานไปด าเนินงานและเป็นการ

รายงานการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่ีไดไ้ปด าเนินการแลว้เพื่อน ามาวิเคราะห์และเก็บเป็นประวติั

ต่อไปโดยปัญหาของระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาขา้งตน้ท่ีส าคญัคือ 

 - การฝึกอบรมใหพ้นกังานมีวนิยัในการรักษาใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทนัสมยัอยูเ่สมอ

และผูบ้ริหารสามารถเรียกดูขอ้มูลต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสินใจไดท้นัที มกัเป็นเร่ืองท่ีกระท าได้

ค่อนขา้งยาก 



 13 

 

 - หวัหนา้งานมกัตอ้งใชค้วามพยายามค่อนขา้งมากในการจดัท าเอกสารเพื่อมอบหมายงาน

บ ารุงรักษาท่ีครบถว้นใหแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการควบคุมและวเิคราะห์ผลของการ

ปฏิบติังาน 

 - ช่างซ่อมบ ารุงส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตม็ใจและมกัจะหลีกเล่ียงการท างานท่ีเก่ียวกบัเอกสาร 

(เช่น การบนัทึกขอ้มูลท่ีก าหนดลงในแบบพิมพแ์ละการเขียนรายงาน เป็นตน้) 

 - ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมกัตอ้งใชค้วามพยายามค่อนขา้งมากในการจดัเก็บรวบรวมและประเมินผล

ขอ้มูล เพื่อใหไ้ดส้ถิติและตวัช้ีวดัท่ีมีความหมายซ่ึงสามารถแสดงถึงสถานะและปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

ระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาท่ีทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นจึงมกัพบวา่ระบบการจดัการงาน

บ ารุงรักษาแบบใชก้ระดาษท่ีเป็นอยูส่่วนใหญ่จะเสียเวลาในการด าเนินการมาก ซ่ึงหากไม่ไดมี้การ

เอาใจใส่อยา่งจริงจงัจากผูบ้ริหารทุกระดบัระบบการจดัการดงักล่าวก็มกัจะไม่ค่อยไดป้รับปรุงและ

พฒันา และถูกปล่อยปละละเลยจนไม่สามารถน าเอาขอ้มูลท่ีมีอยูม่าใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย[6] 

2.6 ระบบการจัดการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(Computerized Maintenance Management System) 

 ระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ [7] ท่ีนิยมเรียกกนั

สั้นๆ โดยใชต้วัยอ่ภาษาองักฤษวา่ระบบ MMS หรือถา้เรียกใหถู้กตอ้งควรจะเป็น CMMS ท่ีมาจาก

ช่ือเตม็คือ Computerized Maintenance Management System ในปัจจุบนัไดมี้การน ามาใชใ้น

หน่วยงานบ ารุงรักษาหลายๆ หน่วยงาน ประกอบกบัเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีราคาถูกลง

และมีความสามารถสูงข้ึน ท าใหผู้บ้ริหารหนัมาสนใจท่ีจะน าเอาระบบ CMMS มาใช ้แต่ผูบ้ริหาร

ส่วนใหญ่มกัคิดวา่ระบบ CMMS จะเป็นค าตอบของปัญหาท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในดา้นการจดัการงาน

บ ารุงรักษา ซ่ึงยงัเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน จึงท าใหห้น่วยงานท่ีน าเอาระบบ CMMS มาใชส่้วน

ใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จ และตอ้งเลิกใชไ้ปในท่ีสุดหรือสามารถใชป้ระโยชน์จากระบบท่ี

น ามาใชไ้ดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 

 การศึกษาและท าความเขา้ใจกบัรายละเอียดต่างๆ ของระบบ CMMS ไดแ้ก่ ความสามารถ

ของระบบ รายละเอียดของงานแต่ละงานท่ีระบบสามารถท าไดแ้ละเง่ือนไขในการท างานของระบบ 

รวมทั้งสถานะของงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้พนกังานเป็นผูเ้ก็บประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

หรือท่ีเรียกว่าระบบใช้กระดาษ ท่ีด าเนินการอยู่ นับว่าเป็นส่ิงส าคญัสูงสุดท่ีผูบ้ริหารต้องน ามา

วิเคราะห์ก่อนว่าโปรแกรมของระบบ CMMS เม่ือน ามาใช้งาน จะก าหนดขั้นตอนของการน าเอา
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ระบบมาใช ้รูปแบบและขั้นตอนของการท างานเดิมท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติม

อย่างไร รวมทั้งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโปรแกรมมากน้อยเพียงไร เพื่อหลีกเล่ียงความ

ลม้เหลวท่ีจะเกิดข้ึน ปัญหาทัว่ไปของระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาท่ีใชก้ระดาษหรือด าเนินการ

โดยพนักงาน ความสามารถและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากระบบ CMMS และรูปแบบการ

ท างานโดยระบบ CMMS เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถท าความรู้จกักบัระบบ CMMS ไดง่้ายและ

รวดเร็วยิง่ข้ึน 

2.6.1 ความสามารถของ CMMS 
 CMMS คือ ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนส าหรับงานดา้นการบ ารุงรักษาประกอบดว้ย การ

จดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล และการรายงานเพื่อสนบัสนุนในการวางแผน ปฏิบติัติดตาม

การวิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินผลงานดา้นสมรรถนะการบ ารุงรักษา โปรแกรมของระบบ CMMS 

บนจอคอมพิวเตอร์ ดงัรูปท่ี 3   ในระยะแรกได้ออกแบบมาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการเก็บ

รวบรวม ประมวลผลขอ้มูล และการจดัท ารายงาน รวมทั้งการคน้หาขอ้มูลเดิมท่ีเก่ียวกบัระบบการ

จัดการงานบ ารุง รักษา สามารถท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงก็จะแยกเป็นระบบย่อยๆ 

เช่นเดียวกบัระบบท่ีด าเนินการโดยพนกังานหรือระบบท่ีใชก้ระดาษและต่อมาก็ไดมี้การผนวกเอา

ระบบการสนับสนุนการบ ารุงรักษาต่างๆ เขา้ไวใ้นระบบ CMMS ด้วย ได้แก่ ระบบการจัดการ

อะไหล่ท่ีรวมทั้งระบบการจดัเก็บ การเบิกจ่าย และการจดัซ้ืออะไหล่ เขา้ไวด้ว้ยกนั ระบบการเก็บ

ขอ้มูลอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการหาประสิทธิผลโดยรวมของอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness) 

ระบบการวิเคราะห์สภาพอุปกรณ์และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก ท าให้โปรแกรมของระบบ CMMS 

มกัจะไม่ออกแบบโปรแกรมท่ีมีรูปแบบเดียวตายตวั แต่จะออกแบบโปรแกรมเป็นโปรแกรมชุด

ยอ่ยๆ (Module) ท่ีสามารถเสนอใหผู้ใ้ชเ้ลือกไปใชไ้ดต้ามความตอ้งการและตามความเหมาะสม  
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ภาพท่ี 3 แสดงโปรแกรมของระบบ CMMS บนจอคอมพิวเตอร์ [8] 
 

2.6.2 ขอ้พิจาณาก่อนการน าระบบ CMMS มาใช ้
 การน าเอาระบบ CMMS มาใช้นั้ นจะต้องท าความเข้าใจในเบ้ืองต้นเสียก่อนว่าระบบ 

CMMS เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์สามารถท าไดส้ะดวกและ

รวดเร็วยิ่งข้ึนเท่านั้น การจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงท าอยู่เดิมก็ยงัคงต้องท าต่อไป และถ้ามีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมท่ีต้องการส าหรับระบบ CMMS ท่ีจะน ามาใช้ในการ

ประมวลผลตามท่ีได้ก าหนดไวก้็จะต้องด าเนินการด้วย และจะต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีจะตอ้งท าเป็นประจ าอีกดว้ย ส่วนการประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูลและการจดัท า

รายงาน รวมทั้งการเรียกดูข้อมูลและสถิติต่างๆ แม้สามารถท าได้ง่ายเม่ือใช้ระบบ CMMS แต่

ผลลพัธ์ก็ยงัคงข้ึนอยู่กบัความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนักบัเวลา ผลลพัธ์ก็จะน่าเช่ือถือ แต่ในทาง

ตรงขา้มกนัถา้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้น หรือไม่ทนักบัเวลา ผลลพัธ์ท่ีไดก้็จะไม่น่าเช่ือถือ

ไปดว้ย  
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 ลกัษณะของการจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทั้งท่ีดีละไม่ดีนั้นก็จะช่วยให้ผูบ้ริหารได้

ประเมินสถานะของการจดัการงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์เสียก่อน เพื่อให้ตระหนกัถึงความจ าเป็นใน

การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาท่ีเป็นอยูเ่ดิม ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ถ้าระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาแบบใช้กระดาษเดิมดีอยู่แล้วก็มกัจะไม่ต้องมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนท่ีจ าเป็นของระบบท่ีใช้อยูเ่ดิมมากนกั ก็สามารถท่ีจะรองรับการ

น าเอาระบบ CMMS มาใชไ้ด ้เป็นผลใหก้ารน าเอาระบบ CMMS มาใชม้กัจะประสบความส าเร็จได้

ไม่ยากนกัในทางตรงขา้มกนั ถา้ระบบการจดัการงานบ ารุงรักษาแบบใช้กระดาษท่ีใช้อยู่เดิมเป็น

ระบบการจดัการท่ีไม่ดี และการน าเอาระบบ CMMS มาใชน้ั้นก็จะตอ้งมีความมุ่งมัน่และความตั้งใจ

ท่ีจะปรับปรุง เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนท่ีจ าเป็นของระบบท่ีใช้อยู่เดิมให้สามารถรองรับ

และสอดคลอ้งกบัระบบ CMMS ท่ีจะน ามาใช้ จึงส่งผลให้การน าเอาระบบ CMMS มาใชป้ระสบ

ความส าเร็จ แต่หากไม่ด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนท่ีจ าเป็นของระบบท่ีใช้

อยู่เดิมเลย แล้วหวงัว่าระบบ CMMS ท่ีจะน ามาใช้ จะสามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบการ

จดัการงานบ ารุงรักษาท่ีเป็นอยูเ่ดิมให้ดีไดโ้ดยอตัโนมติัแลว้ การน าเอาระบบ CMMS มาใชก้็จะไม่มี

ทางท่ีจะประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งแน่นอน 

2.7 การส ารวจลกัษณะขั้นตอนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ 
 กรณีศึกษา 

  ไดท้  าการส ารวจกระบวนการบริหารจดัการบ ารุงรักษาอาคาร จากหน่วยงานจ านวน  3 แห่ง

และสรุปไดว้า่ในหน่วยงานแต่ละท่ีนั้น มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของโครงสร้างฝ่ายงาน แต่ใน

ส่วนของขั้นตอนกระบวนการบ ารุงรักษาอาคารนั้นมีผูเ้ก่ียวขอ้งและขั้นตอนกระบวนการหลกัๆ

ดงัน้ี 

1.) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานบ ารุงรักษาอาคารประกอบไปดว้ย 

1.1 ผูแ้จง้ซ่อม 

1.2 ผูรั้บแจง้ 

1.3 หวัหนา้งานฝ่ายซ่อมบ ารุง 

1.4 ช่างซ่อมบ ารุงในงานเฉพาะดา้นต่างๆ 
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2.) ขั้นตอนบริหารจดัการบ ารุงรักษาอาคาร โดยสรุปจากการส ารวจหน่วยงานต่างๆ 

2.1 การแจง้ซ่อมผา่นทางโทรศพัท ์หรือ แบบฟอร์ม 

2.2 หวัหนา้ฝ่ายงานซ่อมบ ารุงจ่ายงานใหก้บัช่าง 

2.3 ช่างดูหนา้งานเพื่อประเมินความเสียหาย  

      2.3.1 พิจารณาซ่อมแซมไดท้นัทีใชอ้ะไหล่ท่ีมีอยูแ่ลว้ 

      2.3.2 พิจารณาซ่อมแซมโดยรอการสั่งซ้ืออะไหล่และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

      2.3.3 งานติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานซ่อมบ ารุง 

2.4 รายงานผลการแจง้ซ่อม 

2.5 รายงานสรุปผลงานบ ารุงรักษาอาคารประจ าปี 
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ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพนัธ์ของสายงาน บริษทั กสท. โทรคมนาคมจ ากดั  (มหาชน) เขตบางรัก 
 จากภาพแสดงความสัมพนัธ์ของสายงาน บริษทั กสท. โทรคมนาคมจ ากดั  (มหาชน)     

เขตบางรัก  อธิบายโครงสร้างไดด้งัน้ี 

1 ผู้อ านวยการส านักงาน 
- หวัหนา้งานบริการซ่อมบ ารุงทัว่ไป (จดัเวร ) 
- หวัหนา้งานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่า และ แรงดนัสูง 
- หวัหนา้งานเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
- หวัหนา้งานสารบรรณ
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ภาพท่ี 6 แผนผงัการบงัคบับญัชาแผนกวศิวกรรมบริการ รพ.นครธน 
จากภาพแสดงความสัมพนัธ์ของสายงานการบงัคบับญัชาแผนกวศิวกรรมบริการ รพ.นครธน       

ซ่ึงอธิบายโครงสร้างไดด้งัน้ี 

1  ผู้อ านวยการส านักงาน 

- หวัหนา้แผนกวศิวกรรมบริการ 
- รองหวัหนา้แผนกฝ่ายบริการ 
- รองหวัหนา้แผนกฝ่าย PM. 
- หวัหนา้ธุรการ 
- ช่างซ่อมบ ารุง 



 21
 

  

ภา
พท่ี

 7 
ขั ้น

ตอ
นก

าร
ท า
งา
นแ

ผน
กว

ศิว
กร
รม

บริ
กา
ร ร

พ.
นค

รธ
น



 22 
 

 

 

ภาพท่ี 8 ความสัมพนัธ์ของฝ่ายงานช่าง มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
จากภาพแสดงความสัมพนัธ์ของสายงานการบงัคบับญัชของสายงานฝ่ายงานช่าง มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงอธิบายโครงสร้างไดด้งัน้ี  

1 หวัหนา้งานช่าง 
- ต าแหน่งนายช่างจ านวน 3 ต าแหน่ง 

- ลูกมือช่างจ านวน 5 ต าแหน่ง 
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2.8 แนวคิดและทฤษฎฐีานข้อมูล (Database) 
 ฐานขอ้มูล [6] หมายถึง การเก็บรวบรวมกลุ่มของขอ้มูลไวด้ว้ยกนั เพื่อใหบุ้คคลและงาน

ประยกุตต่์างๆ สามารถด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การเพิ่มขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล และ

การดึงขอ้มูลมาใชง้าน เป็นตน้ ฐานขอ้มูลแบ่งตามลกัษณะการใชง้านได ้3 แบบ คือ 

     2.8.1 ฐานขอ้มูลแบบแตกสาขา (Hierarchical Database)  
 เป็นฐานขอ้มูลรุ่นแรก ปัจจุบนัไม่นิยมใช้เน่ืองจากมีความยุ่งยากในการสร้างและใช้งาน 

โดยหลกัการของฐานขอ้มูลจะเร่ิมจากสมาชิกระดบัตน้ ช้ีไปยงัขอ้มูลในระดบัล่าง โดยการช้ีขอ้มูล

จะตอ้งท าเป็นล าดบัตามผูอ้อกแบบก าหนด ขอ้เสียของฐานขอ้มูลชนิดน้ีคือ ใชง้านยากมีขอ้จ ากดัวา่

สมาชิกระดบัล่าง จะเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกระดบับน ไดเ้พียง 1 ความสัมพนัธ์เท่านั้น ดงัรูปท่ี 10 

 

 

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งฐานขอ้มูลแบบแตกสาขา 
  

จากภาพ การท่ีจะทราบรายละเอียดการปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดน้ั้น จะตอ้งผา่นระบบย่อย 

วงรอบการซ่อมบ ารุงระบบยอ่ย และจะมีความสัมพนัธ์กนั  ไดเ้พียงหน่ึงความสัมพนัธ์เท่านั้น 
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     2.8.2 ฐานขอ้มูล แบบเครือข่าย (Network Database)  
ขอ้เสียของฐานขอ้มูลแบบแตกสาขา ถูกแกด้ว้ยระบบเครือข่าย คือ สมาชิกลูก (Child) สามารถ

เก่ียวขอ้งกบัสมาชิกพอ่แม่ (Parent) ไดม้ากกวา่ 1 แต่ก็ยงัก าหนดความสัมพนัธ์ตั้งแต่เร่ิมสร้างขอ้มูล

และไม่สามารถเปล่ียนแปลงในระหวา่งการท างานได ้ซ่ึงแสดงไดด้งัรูปท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 
 จากรูปจะเห็นวา่ ประวติัความถนดัซ่ึงเป็นสมาชิกลูก สามารถมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกแม่

ไดม้ากกวา่หน่ึงความสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ประวติัผูป้ฏิบติังาน และรายละเอียดความถนดั โดยท่ี

ผูป้ฏิบติังานหน่ึงคนสามารถมีความถนดั ไดม้ากกวา่หน่ึง และยงัสามารถปฏิบติังานไดม้ากกวา่หน่ึง

งานอีกดว้ย การคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอาจวิง่ตามหวัลูกศรหรือทวนหวัลูกศรก็ได ้เช่น เม่ือ

ตอ้งการทราบความถนดัของผูถ้นดัของผูป้ฏิบติังาน ก็ท  าไดโ้ดยการระบุรหสัและวิง่ตามลูกศรไปท่ี 

ประวติั ความถนดั หรือตอ้งการช่ือผูป้ฏิบติังาน อาจวิง่ทวนหวัลูกศรจากตาราง (Table) ประวติั

ความถนดัไปยงัตาราง (Table) ประวติัผูป้ฏิบติังาน โดยตอ้งทราบรหสัผูป้ฏิบติังานก่อน เป็นตน้ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ต ำแหน่ง ควำมถนัด 

ประวัติผู้ปฏิบัติงำน 

ผู้ปฏิบัติงำน ประวัติควำมถนัด 
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     2.8.3 ระบบฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ (Relation Database)  
เป็นฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการพฒันาโดยความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเป็นหลกั โดยจะถูกแทนในลกัษณะ

ของตารางและแถวต่างๆ ในตารางจะแสดงค่าของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ช่ือของตารางและช่ือ

ของแถวจะใชใ้นการแปลความหมายของค่าต่างๆ ในแต่ละแถวของตารางในฐานขอ้มูล ดงัรูปท่ี 12 

 

 ประวติัผูป้ฏิบติังาน 

รหสั 
ผูป้ฏิบติังาน 

รหสั 
ต าแหน่ง 

ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู ่ วดป เกิด รหสัหน่วย 
ท่ีสังกดั 

รหสั 
แผนก 

       
 

ต าแหน่ง  ความถนดั 
รหสัต าแหน่ง ช่ือต าแหน่ง รหสัความถนดั ช่ือความถนดั 
    

 

ประวติัความถนดั  ผูป้ฏิบติังาน 
รหสัผูป้ฏิบติั รหสัความถนดั รหสัผูป้ฏิบติั รหสังาน 
    

 

ภาพท่ี 12 รูปตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลแบบตาราง 
จากรูป จะเห็นวา่เราสามารถทราบงานของผูป้ฏิบติังานได ้โดยการคน้หารหสัผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งการ

จากตาราง (Table) ผูป้ฏิบติังาน ในทางกลบักนัถา้ตอ้งการทราบวา่ รหสังานน้ีมีใครเป็นผูป้ฏิบติับา้ง 

ก็เร่ิมจากตาราง (Table) ผูป้ฏิบติังานซ่ึงจะท าใหร้หสัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ใครเป็น

ผูป้ฏิบติังานน้ีบา้ง 
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     2.8.4 คุณสมบติัของระบบฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ 
1. ภาพแบบฐานขอ้มูล จะแทนเป็นตาราง (Table) ท่ีเราสามารถเขา้ใจไดง่้าย โดยในตาราง

จะแบ่งเป็นสดมภ์และเป็นแถว จุดตดัของแถวและสดมภ์จะเรียกว่า เขตขอ้มูล (Field) และภายใน

เขตขอ้มูลจะเก็บค่า (Value) ผูใ้ชส้ามารถเรียกหรือคน้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีตอ้งการไดทุ้กๆ ค่า และหาก

เขตขอ้มูลใดไม่มีค่าจะก าหนดใหมี้ค่าวา่ง (Null) ไว ้

2. ระบบจะตอ้งมีภาษาระดบัสูง เพื่อมจดัการขอ้มูลท่ีถูกเก็บอยูใ่นตาราง โดยผูใ้ชง้านเพียง

ระบุวา่ตอ้งการขอ้มูลอะไรในฐานขอ้มูล โดยไม่ตอ้งบอกวิธีการประมวลผล ระบบจะจดัการคน้หา

เองโดยใชภ้าษาในระดบัสูง 

3. ภาษาฐานขอ้มูล เป็นภาษาท่ีมีการแบ่งประโยคค าสั่งตามลกัษณะงาน ได ้3 กลุ่ม  

 ภาษานิยามขอ้มูล (Data definition Language : DDL) จะใช้เพื่อก าหนดโครงสร้างข้อมูล 

ก าหนด ตารางขอ้มูลเทียบตามทศันะของผูใ้ช้ ได้แก่ ค  าสั่งในการสร้างตาราง เช่น ค าสั่ง Create 

Table เป็นตน้ ค าสั่งในการสร้างววิ เช่น ค าสั่ง Create View เป็นตน้ ค าสั่งในการสร้างเลขล าดบั เช่น

ค าสั่ง Create Sequence เป็นตน้ ค าสั่งในการสร้างดชันี เช่น ค าสั่ง Create Index เป็นตน้ ค าสั่ง ใน

การสร้างค าเหมือน เช่น ค าสั่ง Create Synonym เป็นตน้ ค าสั่งในการแกไ้ขโครงสร้างของตาราง 

เช่น ค าสั่ง Alter Table เป็นต้น และค าสั่งในการยกเลิก ตาราง วิว หรือ ดัชนี เช่น ค าสั่ง Drop 

Index/Table/View เป็นตน้ 

 ภาษาจดัการขอ้มูล (Data Manipulation Language : TDML) จะใช้เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไข

และ การคน้หาขอ้มูล ได้แก่ ค  าสั่งในการเพิ่มระเบียน (Record) ขอ้มูลใหม่ในตาราง เช่น ค าสั่ง 

Insert เป็นตน้ ค าสั่งในการแกไ้ขขอ้มูลในสดมภ ์(Column) เช่น ค าสั่ง Update เป็นตน้ ค าสั่งในการ

ลบขอ้มูลในตาราง ระเบียน (Record) เช่น ค าสั่ง Delete  

 ภาษาควบคุมขอ้มูล (Data Control Language : DCL) ใช้ส าหรับควบคุม ฐานขอ้มูล การ

เขา้ถึงขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น ค าสั่งยกเลิกการเขา้ถึง ฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ ค  าสั่ง Revoke ค  าสั่งควบคุมการ

เขา้ถึงฐานขอ้มูล ไดแ้ก่ Grant  

4. การเช่ือมต่อระหว่างตารางต่างๆ ภายในฐานขอ้มูล ซ่ึงผูท่ี้ใชจ้ะไม่มี โอกาสไดรู้้ได้เห็น

เพราะระบบจะปฏิบติัการใหอ้ตัโนมติั โดยจะเลือกกลยทุธ์ท่ีดีและไดผ้ลท่ีดีท่ีสุด 
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5. การประมวลผลฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ จะเป็นแบบกลุ่มขอ้มูล (Set Oriented) โดยการ

ถามหรือคน้หาข้อมูลจะได้ค  าตอบเป็นชุดหรือหลายๆ เซต ระเบียน กลบัมา ต่างกบัการจดัการ

ฐานขอ้มูล (DBMS) ในอดีตจะให้ค  าตอบคร้ังละระเบียนแลว้มีการวนรอบเรียบระเบียนต่อไปใน

ฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ จะไม่มีการวนรอบ แต่จะมีการใช้งานผ่านตวักระท าสัมพนัธ์พื้นฐาน เช่น 

Select, Join, Project, Divide กบัตวักระท าทางเซต เช่น การตดักนั (Intersect) การผนวก (Union) 

การท าผลคูณ (Product) การท าผลต่าง (Difference)  

6. ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ ตั้งแต่โครงสร้างฐานขอ้มูล สิทธิของการใช้ จะตอ้งเก็บบนัทึกใน

รูปแบบตาราง เม่ือฐานขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ตารางระบบน้ีจะมีการเปล่ียนแปลง

แกไ้ขโดยอตัโนมติั ซ่ึงจะเรียกตารางน้ีวา่ พจนานุกรม (Data Dictionary) การคน้หรือการขอดูขอ้มูล

ในพจนานุกรมตารางขอ้มูล จะตอ้งสั่งดว้ยภาษาฐานขอ้มูลชุดเดิม 

7. ฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์และแบบโครงสร้าง สามารถท าการเปล่ียนแปลง แกไ้ขได ้โดย

สามารถเปล่ียนแปลงท่ีเคา้ร่างย่อยของ ส่วนการมองของผูใ้ช้หรือจะเปล่ียนค่าพร้อมกนั ในหลาย

แถวหรือหลายสดมภ ์

8. การเปล่ียนแปลงฐานข้อมูลในระดับต ่า ไม่มีผลกระทบต่อส่วนในระดบัสูงกว่าหรือ

ชุดค าสั่งท่ีใชง้าน ไม่วา่จะเปล่ียนแปลงในระดบัภายในฐานขอ้มูลหรือในระดบัเชิงแนวคิด 

9. ระบบฐานขอ้มูลควรจะตอ้งเป็นอิสระ ไม่ข้ึนกบัการจดัเก็บตามขอ้ก าหนด และความถูก

ตอ้งของข้อมูล ไม่ข้ึนกบัการควบคุมของภาษาระดับต ่า และไม่ข้ึนกนัการกระจายของข้อมูลท่ี

อาจจะแยกกนัอยูห่ลายๆ แห่ง 

 คุณสมบติัเหล่าน้ี เป็นขอ้ดีของระบบฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ในการสร้างฐานขอ้มูล เพื่อลด

ความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลในฐานขอ้มูล และยงัสามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล และสามารถ

ปรับปรุง และพฒันาระบบฐานขอ้มูล ไดส้ะดวกต่อไปในอนาคต โดยท่ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อค าสั่ง

ท่ีใชง้านและยงัมีระบบจดัการดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการจดัการ

กบัขอ้มูลไดต้ามสิทธิของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
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     2.8.5 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล (Database System) 
  ระบบฐานขอ้มูล[9] (Database System) จะประกอบไปดว้ย ฐานขอ้มูล (Database) ระบบ

จัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรือ DBMS)  และ Data Dictionary โดย ท่ี

ฐานขอ้มูลจะเป็นท่ีจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ยกนัมี DMBs ท าหนา้ท่ีจดัการกบัฐานขอ้มูล

ดงักล่าว และโครงสร้างของฐานขอ้มูลจะถูกจดัเก็บไวใ้น Data Dictionary ความสับสน ระหว่าง 

“ฐานขอ้มูล” และ “ระบบฐานขอ้มูล” มีความแตกต่างกนัอย่างไร ส าหรับฐานขอ้มูลจะเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงของระบบฐานขอ้มูลเท่านั้น ดงันั้นหากพูดถึงระบบฐานขอ้มูล จะตอ้งประกอบไปด้วย     

3 ส่วน คือ ฐานขอ้มูล, DBMS และ Data Dictionary แต่ส าหรับฐานขอ้มูลนั้นจะประกอบไปด้วย

ตาราง และความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง  

 ส าหรับ DBMS นับว่าเป็นส่วนส าคัญในระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือน

ผูจ้ดัการ ฐานขอ้มูล ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฐานขอ้มูล โดยท่ี DBMS จะรับค าสั่ง

จากผูใ้ช้งานหรือจากโปรแกรมต่างๆ หลงัจากนั้นจะท าการประมวลผลกบัฐานขอ้มูลโดยอาศยั

โครงสร้างท่ีจดัเก็บไวใ้น Data Dictionary (โครงสร้างของฐานขอ้มูลเหล่าน้ีจะเรียกวา่ Meta Data) 

และท าหนา้ท่ีส่งผลลพัธ์ท่ีไดก้ลบัคืนไปยงัผูใ้ชง้านหรือโปรแกรม โดยท่ีผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งรู้เลย

ว่า DBMS จดัเก็บขอ้มูลอย่างไร มีกลไกในการเขา้ถึงหรือคน้หาขอ้มูลอย่างไร ขอเพียงรู้ค  าสั่งท่ี

ตอ้งการสั่งงานเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการเท่านั้น ท่ีเหลือเป็นหน้าท่ีของ DBMS ในการดึงขอ้มูล

หรือการประมวลผลต่างๆ ดงันั้น ส าหรับผูใ้ช้งานจะรู้สึกวา่การใชง้าน DBMS ท าไดอ้ย่างง่ายดาย 

เพราะ DBMS จะซ่อนความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูลไวเ้อง ส าหรับ DBMS ท่ีได้รับความนิยม

สูงสุด ในปัจจุบนัจะเรียกวา่ RDBMS (Relational DBMS ) ซ่ึง DBMS น้ีจะมีใหเ้ลือกใชง้านมากมาย 

ทั้งแบบใชง้านคนเดียวหรือหลายคนพร้อมๆ กนั เช่น MS-Access, FoxPro, Paradox เป็นตน้ จนถึง 

ในระดบั Server ท่ีเรียกวา่ Database Serve เช่น SQL Server, Oracle, Informix, Sybase เป็นตน้ 
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     2.8.6 ค  าศพัทท่ี์ควรรู้จกัเก่ียวกบัฐานขอ้มูล 
1.  Table 

 เป็นท่ีจดัเก็บขอ้มูลของฐานขอ้มูล โดยปกติฐานขอ้มูลหน่ึงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูล

หลายๆ ตารางรวมกนั โดยท่ีตารางขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยเรคคอร์ด (Record) และ ฟิลด ์(Field)  

2. Query 

เป็นการเรียกคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการโดย จะใช ้SQL เป็นภาษาในการคิวรี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การคิวรี โดยภาษา SQL จะเป็น เรคคอร์ดเซท (Recordset) ซ่ึงเป็นกลุ่มขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าคิวรี 

ส าหรับเรคคอร์เซทท่ีไดส้ามารถน าไปประมวลผล ต่อไปได ้

3. Index 

เป็นการท าดชันีของขอ้มูลในตาราง เพื่อใหก้ารคน้หาขอ้มูลท าไดร้วดเร็ว โดยท่ีอินเด็กซ์

สามารถประกอบไปดว้ยหลาย ฟิลดร์วมกนัหรือเป็นฟิลดเ์ดียวก็ได ้

4. Primary Key  

เป็นค่าหลกัของเรคคอร์ดในตารางเพื่อใชใ้นการอา้งเพื่อเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงค่าของ Primary 

Key ใน     เรคคอร์ด จะตอ้งไม่ซ ้ ากนัเรคคอร์ดอ่ืนในตาราง (มีคุณสมบติั Uniqueness) โดยจะใช้

ฟิลดท่ี์ท าอินเด็กซ์มาเป็น Primary Key  

5. Foreign Key  

เป็นฟิลดท่ี์อยูใ่นตารางหน่ึง เพื่อใชอ้า้งอิงถึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นอีกตารางหน่ึง ซ่ึงฟิลดท่ี์ใชเ้ป็น 

Foreign Key ควรจะเป็น Primary Key ของอีกตารางหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ 

6. Relationship  

เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้มูล ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสัมพนัธ์ 3 แบบคือ 1 : 1 

(One-To-One)      1 : M (One-To-Many) และ M : N (Many-To-Many) ทุกตารางในฐานขอ้มูล

จะตอ้งมีฟิลด ์เพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง และเรียกฟิลดน้ี์วา่ Foreign Key 
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2.8.7 รูปแบบความสัมพนัธ์แบบต่างๆ 
 1.ตวัอยา่งขอ้มูลในแต่ละตาราง ความสัมพนัธ์แนบ 1 : 1 เป็นความสัมพนัธ์ท่ีในหน่ึง    

เรคคอร์ดของตารางหน่ึง มีความสัมพนัธ์กบัอีกเรคคอร์ดของตารางอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงความสัมพนัธ์ 1: 1 
 2.ตวัอยา่งขอ้มูลความสัมพนัธ์แบบ 1 : M เป็นความสัมพนัธ์ท่ีในหน่ึงเรคคอร์ดของตาราง

หน่ึงมีความสัมพนัธ์ กบัอีกหน่ึงหรือหลายเรคคอร์ดของตารางอ่ืน ส าหรับลูกคา้หน่ึงคนสามารถ

สั่งซ้ือสินคา้ไดห้ลายคร้ัง และใบก ากบัสินคา้หน่ึงใบก็สามารถมีลูกคา้ไดเ้พียงคนเดียวเท่านั้น 

 เช่น นายสมศกัด์ิ  ทองแกว้ สั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัทั้งส้ิน 2 คร้ัง ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง

ลูกคา้กบัใบก ากบัสินคา้ จึงถือเป็นความสัมพนัธ์แบบ 1 : M 

 

 

 

 

 

  

 
ภาพท่ี 14  แสดงความสัมพนัธ์ 1 : M 

Invoice  

InvNo  

InvDate  

Costld  

มีหัวหน้ำแผนกคือ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Department  

Deptld  

Dept Name  

Managerld  

Employee  

Empld  

Title  

First Name  

Last Name  

Telephone  

  

   
  
   
  
  
  
 

     

Customer  

Custld  

Title  

First Name  

Last Name  

Telephone  

ซื้อสินค้ำ 

1 



 32 

 
 

3.ตวัอยา่งขอ้มูลแบบความสัมพนัธ์ M : N เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีขอ้มูลหน่ึงหรือหลายเรคคอร์ดใน

ตารางหน่ึง มีความสัมพนัธ์กบัหน่ึงหรือหลายเรคคอร์ดในตารางอ่ืน เช่นลูกคา้คนหน่ึงสามารถซ้ือ

สินคา้ไดห้ลายรายการ และสินคา้หน่ึงรายการก็สามารถถูกลูกคา้หลายคนซ้ือ ไดเ้ช่นกนั โดย

ความสัมพนัธ์แบบน้ีจะเรียกวา่ความสัมพนัธ์แบบ M : N 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 แสดงความสัมพนัธ์แบบ M : N 
 

2.9 การศึกษาโปรแกรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 หากพูดถึง Software ส าหรับงานซ่อมบ ารุงอาคารในปัจจุบนัท่ีมีอยู ่งานดา้นซ่อมบ ารุง

อาคารจะอยูใ่นส่วนประกอบหน่ึงของ Software ประเภท Computerized maintenance management 

system (CMMS)ซ่ึงภายใน Software จะประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ หลายส่วนตามความสามารถ

และราคาของ Software ซ่ึงในส่วนการแจง้ซ่อมหรือบ ารุงรักษา จะอยูใ่นช่ือวา่ Workorder  ซ่ึง

รายละเอียดของ Software แต่ละตวัก็จะแตกต่างกนัออกไปอีก ผูศึ้กษาไดท้  าการคน้ควา้และน า

ตวัอยา่งโปรแกรม Workorder จ านวน 2 โปรแกรมมาท าการศึกษาถึงกระบวนการท างาน การ

ออกแบบการป้อนขอ้มูล รวมถึงการจดัวางหนา้จอต่างๆ ภายในโปรแกรมเพื่อน ามาใชใ้นการพฒันา

โปรแกรมซ่อมบ ารุงรักษาอาคารต่อไป 

 

 

  

Product  

Customer Buy 
Product 

  
N 

M 

         ซ้ือสินค้ำ   
CustID 
Title 
First Name 
Last Name 
Telephone 
ProductID 

ProductID 
Product Name 
Brand Name 
Model 
Price 
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    2.9.1 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม CAFM Explorer WorkOrder 
 

1.โปรแกรม ช่ือ CAFM Explorer (ส่วน Work Order Process) [10] 

 
ภาพท่ี 16 แสดงหนา้จอหลกัของโปรแกรม [10] 

 

ส่วน A จะเป็นหวัขอ้งานต่างๆในโปรแกรม ซ่ึงในรูปจะอยูส่่วนงาน HelpDesk 

ส่วน B จะเป็นส่วนของ site งานต่างๆ  

ส่วน C จะเป็นส่วนส าหรับระบุบเง่ือนไขในการคน้หา 

ส่วน D จะเป็นส่วนจดัการงาน Work Order ท่ีมีการส่งเขา้มา 

  
1.ส่วนการแจ้ง WorkOrder โปรแกรม CAFM Explorer จะเปิดใหผู้แ้จง้ซ่อมสามารถเขา้มาทาง 

website ไดจ้ากหนา้จอผูแ้จง้เขา้โปรแกรมโดยการ Login เขา้มาและท าการกรอกขอ้มูลต่างๆ ท่ี

ตอ้งการแจง้ในส่วน B โดยท่ีส่วน A จะเป็นส่วนท่ีแสดงงานแจง้ WorkOrder ท่ีผา่นมา 



 34 

 
 

 

ภาพท่ี 17 แสดงหนา้จอการแจง้ WorkOrder [10] 
 

2. หลงัจากแจง้ WorkOrder แลว้ท่ีหนา้จอหลกัโปรแกรมจะแสดงงานท่ีไดรั้บข้ึนมา 

 

ภาพท่ี 18 แสดงงาน WorkOrder ท่ีท าการแจง้เขา้มาในหนา้จอโปรแกรมหลกั [10] 
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3.เป็นขั้นตอนการมอบหมายผูรั้บผดิชอบงานท่ีเกิดข้ึน 

 

ภาพท่ี 19 แสดงการเลือกผูรั้บผดิชอบงาน [10] 
 

4. เป็นการเปิดงาน WorkOrder หรือส่งขอ้มูลใหก้บัผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงสถานะของงานเปล่ียนเป็น Open [10] 
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5. หลงัจากนั้นผูไ้ดรั้บมอบหมายสามารถเขา้ Website เพื่อเขา้ดูงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

ภาพท่ี 21 ผูไ้ดรั้บมอบหมายงานท าการ Login เขา้สู่ระบบ [10] 
 

6. ผูไ้ดรั้บมอบหมายท าการตรวจสอบงานท่ีไดรั้บ 

 

ภาพท่ี 22 ส่วนแสดงผลส าหรับช่างท่ีไดรั้บมอบหมายงาน [10] 
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7.เม่ือผูไ้ดรั้บมอบหมายเร่ิมด าเนินการซ่อมตอ้งท าการกดยืนยนัการท างาน 

 

ภาพท่ี 23 แสดงส่วนเร่ิมด าเนินการซ่อมช่างยนืยนัเร่ิมการท างาน [10] 
8.หลงัจาการซ่อมแลว้เสร็จผูด้  าเนินการจะตอ้งรายงานผลการซ่อมกลบัไปดว้ยเพื่อให้ระบบ

รับทราบการปิดงาน  

ขอ้มูลจาก : 

http://www.cafmexplorer.com/cafm-explorer-applications/work-orders/ 
ราคาซอฟแวร์ [11] 
£5500 per unit 
CAFM Explorer is a total facilities management product. Functionalities include: 
Web, mobile and PC access, 
Reactive & planned maintenance, 
Health & Safety and Compliance, 
Asset tracking of both plant and business critical assets, 
Space management, utilisation & planning, 
Property Management, leases & tenures, 
Room Booking, 
Cost Control, 
Management Information.  
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2.9.2 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรม HIPPO 

 

ภาพท่ี 24 หนา้จอหลกัของโปรแกรม HIPPO [12] 
โดยตัวโปรแกรมจะแบ่งเมนูการท างานหลกัดังนี้ 

Submit Work Order  ท าหนา้ท่ีรับแจง้งานต่างๆ 

Work Order Requests               หนา้จอจดังานท่ีรับแจง้โดยท าการมอบหมายงานและตรวจสอบ 

สถานะและปิดงาน 

Work Order Search   หนอ้จอคน้หางานต่าง 

Enterprise Admin   หนา้จอก าหนดค่าต่างๆในโปรแกรม 

Reports    แสดงรายงานต่างๆ 

Support and Feedback               ส่วนช่วยเหลือในการใชโ้ปรแกม 
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หนา้จอแสดงการรับแจง้งาน โปรแกรม HIPPO ก าหนดใหก้รอกขอ้มูลในส่วนท่ีมีสัญลกัษณ์ * ใน

กรอบสีแดง โดยบางรายการจะเป็นการเลือกขอ้มูลท่ีทางโปรแกรมก าหนดไว ้หลงัจากนั้นจะดึง

ขอ้มูลจากระบบข้ึนมาแสดง 

 

 
 

ภาพท่ี 25 หนา้จอแสดงการรับงานแจง้ซ่อมโปรแกรม HIPPO [12] 
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ส่วนที ่3 หน้าจอส าหรับค้นหางานทีเ่ข้ามาทั้งหมด 

 

 
ภาพท่ี 26 แสดงการคน้หารายการแจง้ซ่อมท่ีมีเขา้มาในโปรแกรม [12] 

 

โดยมีหวัขอ้ท่ีใชค้น้หาดงัน้ี 

Facilities     ใชส้ถานท่ีเป็นตวัคน้หา 

Due Date Range    ใชช่้วงเวลาในการคน้หา 

Generated Date Range                 ใชช่้วงเวลาในการแจง้ในการคน้หา 

Work Order Type    ชนิดของงานแบ่งตามสถานท่ีหรืออุปกรณ์ 

Demand/PM     ชนิดของงานวา่เป็นร้องขอหรือแบบบ ารุงรักษา 

Work Order Status    สถานะของงานท่ีอยูใ่นระบบ 
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Work Categories ประเภทของงาน 

ภาพท่ี 27 แสดงรายละเอียดลกัษณะงานแจง้ซ่อม [12] 
 

ส่วนท่ี 4 หนา้จอส าหรับรายงาน 

 

 

ภาพท่ี 28  แสดงรายละเอียดส่วนรายงานผลส าหรับเลือกเพื่อสร้างรายงานการแจง้ซ่อม [12] 
 

 

Not Started  ยังไม่ด ำเนนิกำร 

Overdue  เกินก ำหนดกำรด ำเนินงำน 

On Hold  พักงำนไว้ช่ัวครำว 

Reject   ปฏิเสธงำนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

In progress  งำนอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

Waiting For Quote รอประเมินรำคำ 

Waiting For Invoice รอใบเสนอรำคำ 

Pending Review รอพิจำรณำ 

Waiting For Parts รออะไหล่ 
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ท่ีมา https://www.hippocmms.com/work-order-software 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7A1IU0STTw 

ราคาซอฟแวร์ [12] 

Hippo Lite 

$45 USD monthly / user  $55 / CDN monthly  Min 3 Users 

Work Order Management 

Preventive Maintenance 

Asset / Equipment Management 

Maintenance Reports 

Document Management 

Single Facility / Location 
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2.9.3 สรุปการศึกษาโปรแกรมในกลุ่ม Work Order ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
 Software ดงักล่าวมีขั้นตอนการท างานหลกัๆ คลา้ยกนั โดยเร่ิมจากรับค าสั่งเขา้มาในระบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการกรอกขอ้มูลในระบบโดยตรงจากผูท่ี้อยู่ในหน่วยงานซ่อมบ ารุง หรือการกรอก

ขอ้มูลจากผูอ่ื้นท่ีตอ้งการส่งค าสั่งเขา้มาเพื่อแจง้ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ หลงัจากนั้นผูดู้แลระบบจะท า

การมอบหมายงานให้กบัช่างไปด าเนินการตามท่ีไดรั้บแจง้  ซ่ึงตวัช่างเองสามารถตรวจสอบงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายได้จากทางเวบ็ไซต์  เม่ือด าเนินการเสร็จช่างสามารถรายงานผลกลบัเขา้ระบบได้

ผ่านทางเวบ็ไซต์ ท าให้ทางผูดู้แลสามารถตรวจสอบการท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และสั่งปิดงานได้

ทันที  โดย Software ท่ีได้ท  าการศึกษา ถูกออกแบบให้สามารถตอบสนองงานต่างๆได้อย่าง

ครอบคลุมลกัษณะธุรกิจหลากหลายรูปแบบ ท าให้ตวั Software จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลต่างๆ จ านวน

มากทั้งการอา้งอิงหรือการกรอกขอ้มูลลงไปในระบบ จึงท าให้โปรแกรมมีขนาดใหญ่ตามไปดว้ย  

และยงัตอ้งใชเ้วลาและขอ้มูลจ านวนมากในการ Setup โปรแกรมก่อนการใชง้าน มิเช่นนั้นแลว้การ

ท างานอาจจะไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้งานในบางขั้นตอนได ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก ราคา การ

อบรมการใช้ Software ของผูใ้ช้งาน Software ดงักล่าวซ่ึงถือว่าเป็นตน้ทุนท่ีสูงมาก อาจไม่เหมาะ

กบัการน ามาใชใ้นอาคารขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ท่ีมีเฉพาะหน่วยงานซ่อมบ ารุงเพียงอยา่งเดียว 

2.9.4 สรุปขอ้ดีและการน ามาประยกุตใ์ช ้
1.software สามารถท างานได้ผ่านเวบไซต์ทุกขั้นตอนการท างานไม่ว่าจะเป็นด้าน Input 

หรือ output ของขอ้มูล รวมทั้งจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงฐานขอ้มูล ดงันั้นกระบวนการซ่อมบ ารุงรักษา

จึงไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพากระดาษท าใหล้ดการใชท้รัพยาการและลดความเส่ียงดา้นขอ้มูลสูญหาย 

2.การออกแบบหนา้จอภาพโดยแบ่งส่วนการแสดงขอ้มูลออกเป็นสัดส่วนเพื่อใหก้ารใชง้าน

โปรแกรมสามารถแสดงขอ้มูลใหก้บัผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งครบถว้น ภายในหนา้จอเดียว ความต่อเน่ืองใน

การท างาน  
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ภาพท่ี 29 แสดงการกรอกขอ้มูลการแจง้ซ่อมในหนา้จอหลกั [10] 

จากรูปเป็นการกรอกขอ้มูลการแจง้ซ่อมในหนา้จอหลกัหลงัจากกรอกขอ้มูลเสร็จโปรแกรม

จะไปแสดงเก็บขอ้มูลและไปแสดงเฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็นในหนา้จอเล็ก ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถกรอก

ขอ้มูลไดต่้อโดยไม่ตอ้งเปล่ียนหนา้จอ 

3.การออกแบบหนา้จอใหแ้สดงขอ้มูลในรูปแบบตาราง เพื่อใหส้ามารถประหยดัพื้นท่ีใน

การแสดงผลในกรณีท่ีมีขอ้มูลปริมาณมากๆ และยงัสามารถแสดงสถานะท่ีแตกต่างกนัไดใ้นแต่ละ

งานอีกดว้ย 

ภาพท่ี 30 หนา้จอแสดงขอ้มูลในรูปแบบตาราง [10] 
4.การใชสี้ในการส่ือถึงความแตกต่างของขอ้มูล ท าใหผู้ใ้ชง้านโปรแกรมสังเกตความ

แตกต่างของสถานะไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน  

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 แสดงการใชสี้ในการส่ือถึงความแตกต่างของขอ้มูล [12] 



 

บทที ่3 

กระบวนการพฒันาโปรแกรม 

  ในบทท่ี 3 น้ีจะกล่าวถึงกระบวนการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการบ ารุงรักษา

อาคาร ซ่ึงการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการบ ารุงรักษาอาคาร ( Facilities Operations and 

Maintenance Software) ข้ึนมาเพื่อท่ีจะช่วยจดัการงานซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ

ยงัช่วยเก็บรวมรวมขอ้มูลอุปกรณ์ต่างๆของอาคารไม่ให้เกิดการสูญหาย ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษา งาน

ซ่อมบ ารุงอาคารโดยเร่ิมจากเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร และ

ท าการเก็บขอ้มูลกระบวนการท างานการซ่อมบ ารุงจากหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 

ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อให้ไดโ้ปรแกรมท่ีสามารถใช้

งานได้อย่างเหมาะสมกบังานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร โดยผูศึ้กษาได้ท าการสรุปเป็นแผนภูมิของ

ขั้นตอนการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 32 แผนภูมิแสดงวธีิด าเนินการศึกษา 
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3.1 ศึกษาการท างานของหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
 ในการคน้หาขอ้มูลและท าการศึกษาหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาอาคารจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ
ดว้ยกนั เป็นการจา้งหน่วยงานภายนอกเขา้มาท าการบ ารุงรักษาโดยไม่มีช่างประจ าอาคารซ่ึงลกัษณะ
น้ีจะพบในอาคารขนาดเล็กหรือาคารท่ีอยู่อาศยั และอีกลักษณะคือมีหน่วยงานซ่อมบ ารุงเป็น
หน่วยงานเดียวกันกับทางเจ้าของอาคารมีช่างประจ าอาคาร โดยจะพบในอาคารท่ีประเภท
โรงพยาบาล ส านกังานให้เช่า มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วธีิการท างานจากอาคารท่ีมีหน่วยงานบ ารุงรักษาประจ าอาคาร  

 3.1.1 การเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
  การสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องในหน่วยงานซ่อมบ ารุงรักษาประจ าอาคาร ซ่ึงจะ
สอบถามถึงขั้นตอนการท างาน และข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการท างานซ่อมบ ารุง โดยแบ่ง
ออกเป็นต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี หวัหนา้ช่าง  ช่าง  เจา้หนา้ท่ีธุรการประจ าแผนกซ่อมบ ารุง  

3.2 วเิคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายซ่อมบ ารุงรักษาประจ าอาคาร 
 จากการสัมภาษณ์ท าใหท้ราบถึงลกัษณะงาน  ขั้นตอนการท างานและขอ้มูลต่างๆ รวมทั้ง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน สามารถสรุปออกมาไดด้งัน้ี 

 3.2.1 ลกัษณะงานซ่อมบ ารุง 
  ลกัษณะงานซ่อมบ ารุงประจ าวนัจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

3.2.1.1 งานซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุงท่ีมีการก าหนดไวล่้วงหนา้ 

3.2.1.2 งานซ่อมบ ารุงท่ีมีการร้องขอหรือแจง้ซ่อมเขา้มา 

 3.2.2 ขั้นตอนการท างาน 
  เน่ืองจากลกัษณะงานซ่อมบ ารุงประจ าวนัแบ่งเป็น 2 ประเภทแต่มีขั้นตอนการ
ท างานในลกัษณะเดียวกนัเพียงแต่เพิ่มขั้นตอนก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ข้ึนมา ดงัแสดงใน
แผนภูมิดา้นล่าง 
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ภาพท่ี 33 แผนภูมิแสดงขั้นตอนงานซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุงท่ีมีการก าหนดไวล่้วงหนา้ 
 

 

ภาพท่ี 34 แผนภูมิแสดงขั้นตอนงานซ่อมบ ารุงท่ีมีการร้องขอหรือแจง้ซ่อมเขา้มา 
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3.2.3 ระบบงานแจง้ซ่อมในระบบเดิม 
 ลกัษณะของงานแจง้ซ่อมในระบบเดิมการส่งขอ้มูลจะอยูใ่นรูปแบบการแจง้ผา่นทาง
โทรศพัทซ่ึ์งอาจเกิดการผดิพลาดในการส่ือสาร ระหวา่งผูแ้จง้กบัผูบ้นัทึกขอ้มูล หากขอ้มูลท่ีไดรั้บ
แจง้ไม่ถูกตอ้ง จะส่งผลถึงผูป้ฎิบติังานอาจเกิดความล่าชา้หรือปัญหาอาจไม่ไดรั้บการแกไ้ขท่ี
ถูกตอ้ง ส่วนการแจง้ซ่อมทางเอกสารจะตอ้งผา่นระบบสารบญัซ่ึงมีโอกาสท่ีเอกสารจะสูญหายก่อน
จะถึงผูรั้บ และผูแ้จง้ไม่สามารถติดตามผลการด าเนินการใดๆไดอี้กดว้ย ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี  35 

 

ภาพท่ี 35 แสดงระบบการท างานแจง้ซ่อมในระบบเดิม 
 นอกจากนั้นแลว้ในส่วนของช่างผูป้ฎิบติังานซ่อม จะไดรั้บมอบหมายงานในรูปแบบใบ
แจง้ซ่อมเพื่อเป็นขอ้มูลในการด าเนินการซ่อม ซ่ึงหากใบแจง้ซ่อมเกิดการช ารุดสูญหายในระหวา่ง
การเดินทางหรือระหวา่งการปฎิบติังาน จะส่งผลกระทบถึงเวลาในการท างานและการรายงานผล
การซ่อมทนัที  
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3.2.4 ปัญหาท่ีพบในกระบวนการของงานซ่อมบ ารุง 
 จากการศึกษางานแจง้ซ่อมในระบบเดิมพบว่ากระบวนการท างานใช้การบนัทึกจดัเก็บ

ข้อมูลลงในกระดาษเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีจะต้องบ ารุงรักษาตาม

ระยะเวลา หรือการมอบหมายงานแจง้ซ่อมให้กบัช่าง ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไดเ้ช่นการ

คน้หาขอ้มูลยอ้นหลงั บางคร้ังน าเอกสารไปหนา้งานและเกิดการช ารุดและสูญหาย หรือกรณีใบแจง้

ซ่อมหาย และในเร่ืองการบนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมรวมทั้งประวติัการซ่อมในแต่ละอุปกรณ์ ท าให้

เกิดผลกระทบต่อการท ารายงานสรุปผลการซ่อมอีกด้วย เน่ืองจากไม่มีการบนัทึกข้อมูลลงไป

นอกจากนั้ นกระบวนการสั่งงานแบบปัจจุบันย ังไม่สามารถติดตามสถานะงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปปัญหาของระบบเดิมไดด้งัน้ี 

3.2.4.1 ระบบแจง้ซ่อมขาดประสิทธิภาพ 
- ด้านการรับข้อมูลทางโทรศัพท์หรือการส่งเอกสารท าให้เกิดการ

ผดิพลาดและล่าชา้ในการท างาน 

          -  ดา้นการติดตามสถานะของงานระบบงานเดิมไม่สามารถติดตามงานได ้

3.2.4.2 ขาดระบบจดัการงานแจง้ซ่อม 
- ขาดระบบการบนัทึกขอ้มูลต่างๆในการแจง้ซ่อม 

-     ขาดระบบในการตรวจสอบและติดตามสถานะของงาน 

3.3 การออกแบบระบบงานใหม่ 
 จากการวิเคราะห์ระบบการท างานเดิมปัญหาหลกัคือการบนัทึกขอ้มูลลงบนกระดาษและมี

การส่งขอ้มูลท่ีเป็นกระดาษไปยงับุคคลอ่ืนๆ ท าให้อาจเกิดการสูญหายของขอ้มูลหรือผิดพลาดใน

การบนัทึกขอ้มูล  

 ดงันั้นในระบบงานใหม่จึงเลือการท างานผ่านเวบไซต์และเก็บข้อมูลต่างๆไวใ้นระบบ

ส่วนกลางเพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขอ้มูลท่ีมีความ

ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด และนอกจากนั้นยงัสามารถแสดงสถานะของงานผา่นระบบไดอี้ก

ดว้ยเพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถติดตามงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
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ภาพท่ี 36 แสดงระบบการท างานท่ีออกแบบใหม่ 
 

ในการแจง้ซ่อมจากกระดาษหรือการโทรแจง้จะถูกแก้ไขด้วยการให้ผูแ้จง้ท าการกรอก

ขอ้มูลผ่านทางเวบไซต์ไดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา ระบบจะจดัเก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อมไว ้และมีการ

รายงานสถานะของการด าเนินการของงานอยู่ตลอดเวลา หากผูแ้จง้ซ่อมอยากทราบสถานะงานก็

สามารถตรวจสอบไดจ้ากทางเวบไซตไ์ด ้ 

ส่วนการท างานของช่างก็สามารถดูและรายงานสถานะและผลการซ่อมผา่นทางเวบไซต์ได้

ทนัทีท่ีท างานเสร็จ และท าใหส้ามารถดูรายการงานแจง้ซ่อมรายการอ่ืนไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งกลบัมาท่ี

ส านกังานเพื่อรับใบแจง้ซ่อม 
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3.4 ลกัษณะและความสามารถของโปรแกรม 
 จากการศึกษาและวเิคราห์ขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบกบัศึกษาขั้นตอนการท างานในงานซ่อม

บ ารุงประจ าอาคาร สามารถสรุปความสามารถของโปรแกรมไดด้งัน้ี 

โปรแกรมแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

3.4.1 ส่วนงานแจง้ซ่อม 
- โปรแกรมสามารถสร้างใบแจง้ซ่อมและมอบหมายงานได ้

- โปรแกรมสามารถแสดงสถานะของงานแจง้ซ่อมไดใ้นทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ

งาน 

- โปรแกรมสามารถรองรับรายงานผลการปฎิบติังานของช่างพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลในการ

ซ่อมได ้

-    โปรแกรมสามารถรองรับการแจง้ซ่อมในรูปแบบท่ีมีรหสัอุปกรณ์ 

3.4.2 ส่วนงานแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั 
              -  โปรแกรมสามารถเพิ่มหรือลดรายการขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคารไดโ้ดยผูดู้แลระบบ 

             -   โปรแกรมสามารถเพิ่มหรือลด แผนการบ ารุงรักษาใหก้บัอุปกรณ์ไดโ้ดยผูดู้แลระบบ 

 -    โปรแกรมสามารถแจง้เตือนล่วงหนา้ส าหรับงานแผนบ ารุงรักษาท่ีไดก้ าหนดไวต้ามแผน 

3.4.3 ส่วนผูใ้ชง้าน 
โปรแกรมมีระบบการแบ่งสิทธิผูใ้ชง้านโดยแบ่งเป็น 3 ผูใ้ชง้าน 

             -    ผูใ้ชง้านทัว่ไปในอาคารซ่ึงสามารถท าการกรอกขอ้มูลแจง้ซ่อมไดต้วัเองโดยผา่น 

                  การลงทะเบียน 

   -    ผูใ้ชง้านในส่วนของช่างผูไ้ดรั้บมอบหมายงานซ่อมสามารถดูรายการซ่อมและรายงาน 

         ผลการซ่อมกลบัเขา้ระบบได ้

   -   ผูดู้แลระบบหรือหวัหนา้สามารถใชง้านในดา้นดงัน้ี 

1. ออกใบแจง้ซ่อมในกรณีท่ีมีการแจง้ซ่อมผา่นทางโทรศพัทห์รือส่งเป็นกระดาษ

2. มอบหมายงานซ่อมใหก้บัช่าง 

3. เพิ่มหรือแกไ้ขขอ้มูลของช่างผูป้ฎิบติังานได ้

4. ออกรายงานในส่วนงบประมาณท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุง 

3.4.4 ส่วนจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ 
- โปรแกรมสามารถเพิ่มจ านวนขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีจะท าการบ ารุงรักษาได ้
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3.5 การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
 จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีได้ศึกษามาทั้งหมดได้น ามาออกแบบเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถ
รองรับการใชง้านกบัหน่วยงานซ่อมบ ารุงอาคารโดยมีส่วนประกอบต่างๆทั้งหมด 5 ส่วนดงัน้ี 

 3.5.1 ส่วนแสดงขอ้มูลรายละเอียดของงานประจ าวนั 
  ส่วนหนา้แสดงขอ้มูลรายละเอียดของงานประจ าวนัสามารถแสดงรายละเอียดของ
งานทั้งหมดข้ึนมาท าใหผู้ใ้ชง้านท าการตรวจสอบหรือสั่งงานไดภ้ายในหนา้จอเดียว รวมทั้งยงัแสดง
สถานะโดยรวมของงานทั้งหมด และแจ้งเตือนงานแผนการซ่อมบ ารุงท่ีได้ก าหนดวนัเวลาไว้
ล่วงหนา้อีกดว้ย 

ตารางท่ี 1 ส่วนหวัขอ้แสดงขอ้มูลรายละเอียดของงานประจ าวนั 
ล าดับ หัวข้อหลกั รายละเอยีด 
1. ผูเ้ขา้ใชง้านระบบ แสดงช่ือผูเ้ขา้ใชง้านโปรแกรม 
2. งานแจง้ซ่อม แสดงจ านวนและรายละเอียดของงานแจง้ซ่อมทั้งหมดท่ีเขา้

มา 
3. งานแผนบ ารุงรักษา แสดงจ านวนการแจง้เตือนงานแผนบ ารุงรักษา 

 

 3.5.2 ส่วนขอ้มูลบุคคลท่ีท างานซ่อมบ ารุง(ช่าง) 
  ส่วนหน้าจอขอ้มูลบุคคลท่ีท างานซ่อมบ ารุง(ช่าง) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกสามารถบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของบุคคลไวใ้นโปรแกรมและยงัสามารถก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี
ของบุคคลได ้ส่วนท่ีสองหนา้จอแสดงรายละเอียดบุคคลแสดงขอ้มูลรายละเอียดของบุคคลทั้งหมด
ท่ีไดท้  าการบนัทึกไวโ้ดยสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดห้รือคน้หาขอ้มูลบุคคลจากต าแหน่งหนา้ท่ีได ้

ตารางท่ี 2 แสดงหวัขอ้ส่วนขอ้มูลบุคคลท่ีท างานซ่อมบ ารุง(ช่าง) 
ล าดับ หัวข้อหลกั รายละเอยีด 

1. เพิ่มขอ้มูลบุคคล จดัเก็บประวติัขอ้มูลบุคคล ขอ้มูลติดต่อท่ีท างานใน
หน่วยงานซ่อมบ ารุงและก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี 

2. แสดงรายละเอียดบุคคล แสดงรายละเอียดขอ้มูลของบุคคล แกไ้ขขอ้มูล 
รายละเอียดบุคล คน้หาโดยช่ือหรือต าแหน่งหนา้ท่ี 
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 3.5.3 ส่วนขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคาร 
 หนา้จอส่วนขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคารจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการ
เพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์โดยการจดัเก็บหมายเลขอุปกรณ์เบ้ืองตน้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงต่างๆ และยงัจดัเก็บ
ขอ้มูลสถานท่ีท่ีติดตั้ง ผูข้ายอุปกรณ์อีกดว้ย ส่วนท่ีสองเป็นหนา้จอแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีบนัทึกอยูใ่นโปรแกรม 

ตารางท่ี 3 แสดงหวัขอ้ส่วนขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคาร 
ล าดบั หวัขอ้หลกั รายละเอียด 

1. เพิ่มอุปกรณ์ จดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคารไวใ้ชอ้า้งอิงการแจง้
ซ่อมและใชใ้นการสร้างแผนการบ ารุงรักษา และสามารถ
สร้างสัญลกัษณ์ QR Code ข้ึนมาเพื่อใชใ้นการอา้งอิงกบั
หมายเลขอุปกรณ์ 

2. แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ แสดงรายละเอียดขอ้มูลของอุปกรณ์ คน้หา แกไ้ขขอ้มูล
รายละเอียดอุปกรณ์ 

 

3.5.4 ส่วนขอ้มูลงานแจง้ซ่อม 
 หน้าจอส่วนข้อมูลงานแจ้งซ่อมจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนย่อยในการท างานเร่ิมจาก จดัเก็บขอ้รายละเอียดการแจง้ซ่อม และมอบหมายงานแจง้ซ่อม
ให้กบัช่าง ส่วนรายละเอียดการแจง้ซ่อมจะเป็นการแสดงขอ้มูลการแจง้ซ่อมทั้งหมด โดยสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลพร้อมแสดงรายละเอียดต่างๆ ของงานแจง้ซ่อม 

 

ตารางท่ี 4 แสดงหวัขอ้ส่วนขอ้มูลงานแจง้ซ่อม 
ล าดบั หวัขอ้หลกั รายละเอียด 

1. เพิ่มงานแจง้ซ่อม แบ่งหนา้จอเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
- จดัเก็บขอ้รายละเอียดการแจง้ซ่อม 
- สามารถออกใบแจง้ซ่อมไดแ้ละยงัมอบหมายงาน

แจง้ซ่อมใหก้บัช่าง  
2. รายละเอียดการแจง้ซ่อม แสดงรายละเอียดงานแจง้ซ่อม แสดงสถานะงานแจง้ซ่อม 

คน้หา สร้างรายงาน 
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3.5.5 ส่วนแผนงานซ่อมบ ารุง  
หนา้จอส่วนแผนงานซ่อมบ ารุงรักษามีการท างาน 2 ส่วนดว้ยกนัโดยส่วนแรกเป็นการเพิ่ม

แผนงานซ่อมบ ารุงรักษา ซ่ึงจ าเป็นต้องเลือกหรือท าการกรอกรายละเอียดของอุปกรณ์เพื่อให้

สามารถน าไปใช้ในการสร้างแผนบ ารุงรักษาต่อไป และในส่วนท่ีสองเป็นรายละเอียดแผนซ่อม

บ ารุงโดยมีการแสดงข้อมูลทั้งตวัแผนงานซ่อมบ ารุง รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ และในส่วนน้ี

โปรแกรมยงัสามารถสร้างรายงานแผนการบ ารุงรักษาอีกไดด้ว้ย 

ตารางท่ี 5 แสดงหวัขอ้ส่วนแผนงานซ่อมบ ารุง 
ล าดบั หวัขอ้หลกั รายละเอียด 
1. เพิ่มแผนงานซ่อม

บ ารุง 
หนา้จอแบ่งส่วนการท างานเป็น  
- เลือกอุปกรณ์ท่ีจะท าการสร้างแผนงานซ่อม

บ ารุง 
- สร้างรายละเอียดขั้นตอน 
- ก าหนดผูรั้บผดิชอบ 
- ก าหนดความถ่ีในงานซ่อมบ ารุงรักษา 

2. รายละเอียดแผนซ่อม
บ ารุง 

แสดงรายละเอียดของแผนซ่อมบ ารุง แกไ้ขแผนซ่อม
บ ารุง คน้หา สร้างรายงาน 

 
3.5.6 ส่วนหนา้จอผูแ้จง้ซ่อม 

 ส่วนหนา้จอน้ีมีการแบ่งเป็นส่วนแสดงขอ้มูลการแจง้ซ่อมท่ีผา่นมา โดยมีการแสดงสถานะ
ของงานแจง้ซ่อมไว ้และมีส่วนกรอกขอ้มูลการแจง้ซ่อมใหม่ท่ีผูใ้ชง้านสามารถกรอกรายละเอียด
การแจง้ซ่อมไวแ้ละขอ้มูลจะถูกส่งเขา้ระบบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ตารางท่ี 6 แสดงหวัขอ้ส่วนหนา้จอผูแ้จง้ซ่อม 
ล าดบั หวัขอ้หลกั รายละเอียด 
1. เพิ่มงานแจง้ซ่อม จดัเก็บขอ้รายละเอียดการแจง้ซ่อม 
2. รายการงานซ่อม แสดงสถานะของงานแจง้ซ่อมท่ีไดแ้จง้ไปแลว้ 
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3.5.7 ส่วนหนา้จอช่าง 
 ส่วนหนา้จอน้ีจะเป็นการแสดงรายการงานแจง้ซ่อมท่ีไดรั้บมอบหมายงานซ่อมใหก้บัช่าง
แต่ละคนโดยจะสามารถท าการยนืยนัการด าเนินงานหรือรายงานความกา้วหนา้ของงานไดอี้กดว้ย 
 

ตารางท่ี 7 แสดงหวัขอ้ส่วนหนา้จอช่าง 
ล าดบั หวัขอ้หลกั รายละเอียด 
1. งานท่ีไดรั้บมอบหมาย แสดงงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการทั้งใน

ส่วนการแจง้ซ่อมและการบ ารุงรักษาตามแผน 
2. รายงานการซ่อม ช่างสามารถรายงานผลการซ่อมไดใ้นหนา้จอ 
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3.6 ขั้นตอนการท างาน (Project Flow) 

 ในส่วนขั้นตอนหลกัของโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วนประกอบใหญ่คือ งานแจง้
ซ่อมและงานแผนบ ารุงรักษา ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

3.6.1 ขั้นตอนการท างานแจง้ซ่อม 

 

ภาพท่ี 37 Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานแจง้ซ่อม 
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 3.6.2 ขั้นตอนการท างานแผนบ ารุงรักษา 

 

ภาพท่ี 38 Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานบ ารุงรักษา 
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3.7 การออกแบบฐานข้อมูล 
 เพื่อใหโ้ปรแกรมท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการออกแบบฐานขอ้มูลมีความจ าเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นส่วนส าคญัในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ อีกทั้งยงัช่วยใหโ้ปรแกรมเรียกดูขอ้มูลต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพฒันาโปรแกรมน้ีได้ออกแบบฐานข้อมูลเป็นตารางไวท้ั้งหมด 8 
ตารางเพื่อจดัเก็บขอ้มูลต่างๆในโปรแกรมอยา่งเป็นระเบียบและมีถูกตอ้งของขอ้มูล โดยกลุ่มของ
ฐานข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มฐานข้อมูลบุคคล  กลุ่มฐานข้อมูลการแจ้งซ่อม  กลุ่ม
ฐานขอ้มูลแผนบ ารุงรักษา หลงัจากไดต้ารางขอ้มูลแลว้จึงท าการออกแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
(ER Diagram) 

 3.7.1 ตารางฐานขอ้มูล 
  3.7.1.1 กลุ่มฐานขอ้มูลบุคคล  

ตารางท่ี 8 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ UserInfo 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 

UserInfo เก็บขอ้มูลบุคคลท่ีเขา้ใชโ้ปรแกรม 
Id PK 

Name ช่ือ 
LastName นามสกุล 
Username ช่ือผูใ้ช ้
Password รหสัผา่น 

CreateDate วนัท่ีสร้าง 
IsBackOffice สถานะเป็นธุรการหรือเป็นผูแ้จง้ซ่อม 

Building อาคารท่ีท างาน 
Floor ชั้นท่ีท างาน 
Room หอ้งท่ีท างาน 

Telephone เบอร์โทร 
Email อีเมล์ 
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ตารางท่ี 9 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ Ref_Position 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 
Ref_Position เก็บขอ้มูล reference ต าแหน่งของช่าง เช่น ช่างไฟ ช่างปะปา 

Id PK 
positionDescription ค าอธิบาย ต าแหน่งช่าง 

 
ตารางท่ี 10 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ TechnicianProfile 

ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 
TechnicianProfile เก็บประวติับุคคล 

Id PK 
FirstName ช่ือจริง 
LastName นามสกุล 
Address ท่ีอยู ่

Telephone เบอร์โทร 
Ref_PositionId reference บอกวา่ช่างคนน้ีต าแหน่งอะไร 

CreateDate วนัท่ีกรอกประวติัช่าง 
Username username ในการเขา้ระบบ 
Password password ในการเขา้ระบบ 

Salary ค่าแรงต่อชัว่โมง 
 

3.7.1.2 กลุ่มฐานขอ้มูลการแจง้ซ่อม 
ตารางท่ี 11 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ MaintenanceStatus 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 

MaintenanceStatus สถานะของรายการแจง้ซ่อม 
Id PK 

Status สถานะ 
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ตารางท่ี 12 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ DefectedStuff 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 
DefectedStuff อาการช ารุดเบ้ืองตน้ 

Id PK 
Detail หมวดหมู่อุปกรณ์ 

 
ตารางท่ี 13 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ MaintenanceJob 

ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 
MaintenanceJob เก็บรายการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ 

Id PK 
MaintenanceCode รหสัการแจง้ซ่อม 

MaintenanceRefCode 
อา้งอิงรหสัการแจง้ซ่อม ในกรณีท่ีเป็นการซ่อมต่อเน่ือง 

มาจากเดิม 
CreatorFirstName ช่ือจริงผูแ้จง้ซ่อม 
CreatorLastName นามสกุลผูแ้จง้ซ่อม 

Telephone เบอร์โทรศพัท์ 
HoursForFixed ชัว่โมงในการซ่อม 

Details รายละเอียดการช ารุด 
Ref_EquipmentCode reference อุปกรณ์ท่ีแจง้ซ่อม 
Ref_DefectedStuffId reference รายละเอียดการช ารุดเบ้ืองตน้ 

Ref_TechnicianId reference ช่างท่ีรับงาน 
Ref_MaintenanceStatusId reference สถานะการแจง้ซ่อม 

CreateDate วนัท่ีสร้าง 
ModifyDate วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 
FollowUp รายละเอียดการติดตามการซ่อม 
CreateBy สร้างโดย 
ModifyBy แกไ้ขโดย 
JobType ประเภทของงาน ปกติหรือด่วน 
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ตารางท่ี 14  แสดงตารางขอ้มูลช่ือ EquipmentDetail 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 

EquipmentDetail เก็บขอ้มูลของอุปกรณ์ 
EquipmentCode รหสัอุปกรณ์ 

Name ช่ืออุปกรณ์ 
Building อาคาร 

Floor ชั้น 
Room หอ้ง 

DetailVendor รายละเอียดผูข้ายอุปกรณ์ 
InstallDate วนัท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 
ImagePath path รูปอุปกรณ์ 
Lifetime อายกุารใชง้าน 

Ref_DefectedStuff reference หมวดหมู่อุปกรณ์ 
 

3.7.1.3 กลุ่มฐานขอ้มูลแผนบ ารุงรักษา 
ตารางท่ี 15 แสดงตารางขอ้มูลช่ือ MaintenancePlanDetail 
ช่ือตารางขอ้มูล ค าอธิบาย 

MaintenancePlanDetail รายละเอียดแผนการบ ารุงรักษา 
Id PK 

Details รายละเอียดในแต่ขั้นตอน 
DurationForDay ความถ่ีในการบ ารุงรักษา 

Ref_MaintenancePlanMainID reference แผนหลกั 
MaintenanceDate วนัท่ีบ ารุงรักษาล่าสุด 

NextMaintenanceDate วนัท่ีบ ารุงรักษาถดัไป 
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3.7.2 ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (ER Diagram)ฐานขอ้มูลระบบโปรแกรมบริหารจดัการ
บ ารุงรักษาอาคาร 

 จากขอ้มูลตารางทั้ง 3 กลุ่มซ่ึงประกอบไปดว้ย ฐานขอ้มูลบุคคล  กลุ่มฐานขอ้มูลการแจง้

ซ่อม  กลุ่มฐานขอ้มูลแผนบ ารุงรักษา จึงท าการออกแบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (ER Diagram)  

ไดด้งัน้ี 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 จากการด าเนินการรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาโปรแกรมและไดอ้อกแบบ
ฐานขอ้มูลต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้ในบทท่ี 3  ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการพฒันาโปรแกรมบริหารจดัการ
บ ารุงรักษาอาคาร (Facilities Operations and Maintenance Software) ข้ึนมาโดยจะประกอบไปดว้ย 
2 ส่วนไดแ้ก่ 
4.1 โปรแกรมทีใ่ช้ในการพฒันาระบบ 

4.1.1 Microsoft Visual Studio 2012 พฒันาในรูปแบบ ASP.NET ดว้ยภาษา C# 
4.1.2 Microsoft SQL Server  2012 Express 
4.1.3 MessagingToolkit.QRCode.dll 
4.1.4 DevExpress.Web.ASPxGridView [13] 
4.1.5 Internet Browser 

           4.1.6  Google chart tools [14] 

4.2 ผงัโครงสร้างหน้าจอโปรแกรม  
  โครงสร้างของโปรแกรมจะอยูใ่นรูปแบบโครงสร้างของเวบไซต ์ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ยหนา้ต่างๆ จ านวน 14 หนา้หลกั ดงัน้ี 
 4.2.1 หนา้จอเขา้สู่โปรแกรม (LOGIN) ช่ือไฟล ์Login.aspx 

4.2.2 หนา้จอลงทะเบียนเขา้ใชง้านโปรแกรม(SignUP) ช่ือไฟล ์SignUp.aspx 

4.2.3 หนา้จอผูแ้จง้ซ่อมซ่ึงจะประกอบดว้ยส่วนการแสดงขอ้มูลและส่วนการกรอกขอ้มูล ช่ือไฟล ์

DashBoardUser.aspx , MaintenanceJobUser.aspx 

4.2.4 หนา้จอการท างานช่าง ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยส่วนการแสดงขอ้มูลและส่วนการรายงานผลการ

ซ่อม ช่ือไฟล ์DashBoardTechnician.aspx , MaintenanceJobTechnician.aspx 

4.2.5 หนา้จอหลกัแสดงงานแจง้ซ่อมประจ าวนั ช่ือไฟล ์DashBoard.aspx 

4.2.6 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลช่าง ช่ือไฟล ์SetupUser.aspx 

4.2.7 หนา้จอรายละเอียดช่าง ช่ือไฟล ์TechnicianSummary.aspx 

4.2.8 หนา้จอเพิ่มอุปกรณ์ ช่ือไฟล ์AddEquipment.aspx 
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4.2.9 หนา้จอรายละเอียดอุปกรณ์ ช่ือไฟล ์EquipmentDetails.aspx 

4.2.10 หนา้จองานแจง้ซ่อม ช่ือไฟล ์ MaintenanceJob.aspx 

4.2.11 หนา้จอรายงานแจง้ซ่อม ช่ือไฟล ์ReportMaintenanceJob.aspx 

4.2.12 หนา้จอสร้างแผนบ ารุงรักษา ช่ือไฟล ์AddPlanMaintenance.aspx 

4.2.13 หนา้จอรายงานแผนบ ารุงรักษา ช่ือไฟล ์ReportPlanMaintenance.aspx 

4.2.14 หนา้จอแสดงรายงานรวม ช่ือไฟล ์ReportChart.aspx 

 

ภาพท่ี 40 แสดงแผนภูมิการเช่ือมโยงหนา้เวบในโปรแกรม  
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4.3 ความสามารถของโปรแกรในการก าหนดสิทธิ 
โปรแกรมแบ่งผูใ้ชง้านเป็น 3 กล่ม 

1. Admin เป็นผูใ้ชง้านหลกัของโปรแกรมซ่ึงอาจจะเป็นหวัหนา้ช่างหรือเจา้หนา้ท่ีผูท้  า

หนา้ท่ีรับแจง้งาน ซ่ึงสิทธิการใชง้านจะมากท่ีสุดสามารถสร้างและแกไ้ขขอ้มูลต่างๆในโปรแกรม

ได ้รวมทั้งการมอบหมายงานต่างๆใหก้บัช่างดว้ย 

2. Technician เป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมในส่วนของการไดรั้บมอบหมายงานซ่อมท่ีไดรั้บแจง้

เขา้มาในระบบโดยมีหนา้ท่ีปฎิบติัตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายและท าการรายงานผลการท างานกลบั

เขา้ระบบ 

3. User เป็นผูใ้ชง้านอาคารทัว่ไปท่ีตอ้งการแจง้ซ่อมโดยสามารถเขา้มากรอกขอ้มูลใน

ระบบและสามารถดูรายงานสถานะงานซ่อมท่ีไดแ้จง้ซ่อมไปแลว้ 

ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดของสิทธิในกลุ่มผูใ้ชก้บังานต่างๆในระบบ 

ล าดบั การใชง้าน 
กลุ่มผูใ้ช ้

Admin Technician User 
1. กรอกขอ้มูลแจง้ซ่อม /  / 
2. มอบหมายงานแจง้ซ่อม /   
3. เปล่ียนแปลงสถานะของงานซ่อม / /  
4. เพิ่ม-แกไ้ขขอ้มูลช่าง /   
5. เพิ่ม-แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ /   
6. สร้างแผนการบ ารุงรักษา /   
7. ตรวจสอบสถานะของงาน / / / 
8. ขอ้มูลรายงานต่างๆ /   
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4.4 หน้าจอส่วนติดต่อกบัผู้ใช้งานโปรแกรม (User Interface) 
4.4.1 หนา้จอเร่ิมตน้โปรแกรมหนา้ Login  

 
ภาพท่ี 41 แสดงรูปหนา้จอการเขา้ใชโ้ปรแกรม 

 การเขา้ใชโ้ปรแกรมจะตอ้งกรอกช่ือและรหสัของผูใ้ชง้านก่อนการเร่ิมใชโ้ปรแกรมหรือ
สามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างรหสัเขา้ใชง้านไดใ้นระดบั user  

4.4.2 หนา้จอลงทะเบียน(SignUp) 
 ในหนา้จอน้ีจะเป็นส่วนของผูใ้ชง้านสิทธ์ิประเภท User ท าการกรอกขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ    

( A )และกรอกขอ้มูล Username และ Password ( B ) เพื่อใชใ้นการ Login เขา้ไปในระบบ 

 

ภาพท่ี 42 แสดงหนา้จอ การลงทะเบียนสมคัรสมาชิกเพื่อเขา้ใชง้านการแจง้ซ่อม 
 



 68 

 
 

4.4.3 หนา้จอ รายงานรายละเอียดของงาน (Dash Board) 
ในหนา้จอน้ีจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ งานแจง้ซ่อมท่ีรับเขา้มาในระบบ ( A ) และส่วนงาน

แผนการบ ารุงรักษาท่ีแจง้เตือนข้ึนมาล่วงหนา้ 7 วนัก่อนถึงก าหนดเวลาตามแผน ( B ) 
 

 
ภาพท่ี 43 แสดงหนา้จอ รายงานรายละเอียดของงาน (DashBoard) 

 

 ในส่วนหนา้จอรายละเอียดงานแจง้ซ่อม วนัน้ี จะประกอบไปดว้ยเมนูหวัขอ้ต่างๆให้เลือก
แสดงผลไดต้ามลกัษณะของงาน อาการช ารุด สถานะงานซ่อม ( A ) และแสดงรายละเอียดขอ้มูล
ต่างๆของงานแจง้ซ่อมรวมทั้งยงัสามารถเขา้ไปแกไ้ขสถานะงานแจง้ซ่อมไดใ้นสดมภสุ์ดทา้ย ( B )
  

 
ภาพท่ี 44 แสดงหนา้จองานแจง้ซ่อมประจ าวนั 
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 ในหนา้จอรายละเอียดแผนบ ารุงรักษา วนัน้ี จะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือเมนูหวัขอ้ต่างๆของ
งานแผนบ ารุงรักษา ( A ) และงานแผนบ ารุงรักษาท่ีมีการแจง้เตือนข้ึนมาเม่ือถึงเวลาท่ีก าหนด ( B )
และมีปุ่มสร้างใบแจง้ซ่อมส าหรับแผนบ ารุงรักษาเพื่อสั่งสร้างรายการแจง้ซ่อม ( C )  

 
ภาพท่ี 45 แสดงหนา้จองานแผนซ่อมบ ารุงประจ าวนั 

 
4.4.4.หนา้จอเมนูของโปรแกรม 

 หนา้จอน้ีประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี ขอ้มูลช่าง ( A ) อุปกรณ์ ( B ) งานแจง้ซ่อม ( C ) 
และแผนซ่อมบ ารุง( D ) ซ่ึงในแต่ละส่วนจะประกอบดว้ยปุ่มกดเพื่อเปล่ียนหนา้โปรแกรมไปท างาน
ตามรายละเอียดต่างๆของงาน 

 
ภาพท่ี 46 แสดงหนา้จอเมนูของโปรแกรม 
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4.4.5 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลช่าง 

 
ภาพท่ี 47 แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลช่าง 

  
หนา้จอน้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือส่วนบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานประจ าตวัของช่างท่ีปฎิบติังาน 

( A ) และการกรอกขอ้มูลของช่ือและรหสัเขา้โปรแกรมของช่าง ( B ) ส่วนสุดทา้ยเป็นปุ่มกดเพื่อ
บนัทึกหรือยอ้นกลบัไปหนา้รายละเอียดช่าง     หรือยอ้นกลบัไปหนา้จอรายงานรายละเอียดของงาน 
( C )  
 

4.4.6. หนา้จอขอ้มูลรายละเอียดของช่าง 
 หนา้จอประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือส่วนกรอกขอ้มูลหรือเลือกขอ้มูลท่ีจะท าการคน้หา(A) 
การด าเนินการคน้หาจะตอ้งสั่งงานผา่นปุ่มกดคน้หาจึงจะด าเนินการตามค าสั่ง ( B ) ขอ้มูลท่ีท าการ
สั่งใหค้น้หาแสดงอยูด่า้นล่าง ( C ) โปรแกรมสามารถจะท าการส่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาออกไป
ยงัโปรแกรม Excel ไดอี้กดว้ยโดยกดท่ีปุ่มบนัทึกเป็น Excel ( D ) 
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ภาพท่ี 48 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดของช่าง 

 

 
ภาพท่ี 49 แสดงหนา้จอขอ้มูลรายละเอียดของช่างท่ีส่งออกไปยงัโปรแกรม Excel 

 
 
4.4.7 หนา้จอเพิ่มอุปกรณ์ 

 หนา้จอในส่วนน้ีเป็นการเพิ่มขอ้มูลตวัอุปกรณ์เขา้ไปในฐานขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในการแจง้
ซ่อมหรือการสร้างแผนการบ ารุงรักษา  โดยหนา้จอจะแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนแรกเป็นการกรอก
ขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์โดยแยกเป็นรหสัอุปกรณ์และช่ือเรียกอุปกรณ์  อายกุารใชง้าน 
รูปภาพ และหมวดหมู่ของอุปกรณ์   ( A ) ส่วนท่ีสองเป็นการระบุสถานท่ีตั้งและรายละเอียดขอ้มูล
ผูข้ายอุปกรณ์ดงักล่าว ( B ) ส่วนท่ีสามจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดก้รอกลงไปโดยการกดปุ่ม
บนัทึก ( D ) ซ่ึงเม่ือกดบนัทึกโปรแกรมจะสร้างภาพรหสัอุปกรณ์ข้ึนมาในรูปแบบ QR Code ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของ ภาพทีมีช่ือรหสัอุปกรณ์ . JPG  ( C ) เม่ือโปรแกรมสร้าง QR Code เสร็จผูใ้ช้
โปรแกรมสามารถกลบัไปท่ีหนา้จอหลกัไดใ้นส่วน ( D ) 
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ภาพท่ี 50 แสดงหนา้จอเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์และแสดงรหสั QR Code 
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4.4.8 หนา้จอรายละเอียดอุปกรณ์ 

 หนา้จอในส่วนน้ีจะเป็นการแสดงขอ้มูลของอุปกรณ์ท่ีไดท้  าการบนัทึกเขา้มาโดยสามารถ
เลือกท่ีจะคน้หาตามรหสัอุปกรณ์ หรือช่ืออุปกรณ์ไดใ้นส่วน ( A ) หลงัจากกรอกขอ้มูลผูใ้ชส้ามารถ
สั่งใหค้น้หาไดจ้ากการกดปุ่มคน้หาในส่วน ( B )  เม่ือกดปุ่มคน้หาแลว้จะมีการแสดงขอ้มูลตาม
เง่ือนไขท่ีไดใ้ส่ไวแ้ละยงัสามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึกไดอี้กดว้ย ( C ) 

 

 
ภาพท่ี 51 แสดงหนา้จอรายละเอียดอุปกรณ์ 
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4.4.9 หนา้จองานแจง้ซ่อม 
 ในหนา้จองานแจง้ซ่อมจะแบ่งส่วนงานเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั โดยส่วนแรกจะเป็นส่วน
หนา้จอการป้อนขอ้มูลการแจง้ซ่อม ( A ) ระบบจะท าการสร้างหมายเลขการแจง้ซ่อมข้ึนมาใหโ้ดย
อตัโนมติัและไม่สามารถแกไ้ขได ้   ผูแ้จง้ซ่อมจะตอ้งท าการป้อนรหสัอุปกรณ์เขา้ไปในช่องรหสั
อุปกรณ์โดยรหสัอุปกรณ์จะถูกบนัทึกไวก้บัอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งไวก่้อนหนา้น้ี และผูแ้จง้จะตอ้ง
บนัทึกขอ้มูลช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัท ์ส่วนขอ้มูลสถานท่ีของอุปกรณ์ท่ีบนัทึกไวจ้ะแสดง
ข้ึนมาโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งป้อนอีก   ส่วนขอ้มูลการช ารุดจะเป็นการระบุประเภทของอุปกรณ์
ช ารุดเบ้ืองตน้โดยจะใหผู้ใ้ชง้านเลือกประเภทของอุปกรณ์แทนการพิมท ์  หรือผูใ้ชต้อ้งการใส่
รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถใส่เพิ่มไดใ้นช่องรายละเอียดเพิ่มเติม ( B ) 

 

 
ภาพท่ี 52 แสดงหนา้จองานแจง้ซ่อม 
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4.4.10 หนา้จอมอบหมายงานซ่อม 
 ในหนา้จอมอบหมายงานซ่อมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน  คือส่วน ( A ) ผูใ้ชส้ามารถเลือกใบแจง้
ซ่อมอา้งอิงไดโ้ดยกรณีท่ีเป็นงานซ่อมต่อเน่ืองหากไม่ใชง้านซ่อมต่อเน่ืองผูใ้ชก้็ไม่ตอ้งระบุลงไป 
ผูใ้ชร้ะบุเวลาท่ีใชใ้นการซ่อมโดยมีหน่วยเป็นชัว่โมง   ส่วน ( B ) จะเป็นการเลือกช่างผูรั้บ
มอบหมายงานโดยการเลือกจากเมนูช่างผูรั้บมอบหมายงานโดยระบบจะแสดงภาระงานของช่างท่ี
เลือกข้ึนมาแสดงในตารางดา้นล่างเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจมอบหมายงาน ( C ) และระบบ
จะท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 

 
ภาพท่ี 53 แสดงหนา้จอมอบหมายงานซ่อม 

  เม่ือกดปุ่มบนัทึก ( C ) จะท าการเก็บขอ้มูลต่างๆ พร้อมทั้งส่งขอ้มูลในการซ่อมไปยงัช่างผู ้
ไดรั้บมอบหมายงาน   
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4.4.11 หนา้จอตรวจสอบรายการแจง้ซ่อม 

 ในส่วนหนา้จอตรวจสอบรายการแจง้ซ่อม จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็น
การใส่ขอ้มูลหรือเลือกขอ้มูลท่ีจะใชค้น้หาลงไป ( A ) และเม่ือกดปุ่มคน้หาระบบจะท าการคน้หา
ขอ้มูลในส่วน ( B ) หลงัจากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีไดจ้ากเง่ือนไขมาแสดงในส่วนของ ( C )   

 
ภาพท่ี 54 แสดงหนา้จอตรวจสอบรายการแจง้ซ่อม 

  
นอกจากนั้นแลว้หากผูใ้ชต้อ้งการขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้หาก็สามารถ กดปุ่มบนัทึกเป็น 

Excel ในส่วน ( B ) โปรแกมจะส่งขอ้มูลไปยงัโปรแกรม Excel 
 

 
ภาพท่ี 55 แสดงขอ้มูลท่ีส่งไปยงัโปรแกรม Excel 
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4.4.12 เพิ่มแผนซ่อมบ ารุง(ก าหนดตวัอุปกรณ์) 
  หนา้จอเพิ่มแผนงานบ ารุงรักษาจะประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ส่วน ( A ) เป็นส่วนท่ีกรอก
ขอ้มูลรหสัอุปกรณ์ลงไปเพื่อใหโ้ปรแกรมคน้หาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์ข้ึนมา โดยเม่ือ
ผูใ้ชก้รอกตวัอกัษรลงไปจะท าการคน้หาใหแ้ละแสดงผลการคน้ทางดา้นล่าง [15] ในส่วน ( B ) จะ
เป็นการแสดงขอ้มูลรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีเลือก 

 

 
ภาพท่ี 56 แสดงหนา้จอคน้หาอุปกรณ์ท่ีจะน าไปสร้างแผนการซ่อมบ ารุง 
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4.4.13 หนา้จอสร้างแผนซ่อมบ ารุง 
 เม่ือท าการเลือกอุปกรณ์ในหวัขอ้ 4.3.12 เสร็จแลว้ต่อมาจะเป็นหนา้จอขั้นตอนการสร้าง
แผนงานบ ารุงรักษาโดยแบ่งเป็นส่วนประกอบ 4 ส่วน โดยส่วนแรก ( A ) จะเป็นการก าหนดวนัท่ี
เร่ิมใชง้านอุปกรณ์ จากนั้นเลือกช่างผูรั้บผิดชอบในการดูแลแผนตรวจเช็คหรือซ่อมบ ารุง    
ส่วน ( B ) จะเป็นการก าหนดลกัษณะงานแผนบ ารุงรักษาโดยกรอกความถ่ีในการท างานโดยมี
หน่วยเป็นวนัและระยะเวลาในการตรวจเช็คจากนั้นกดปุ่มเพิ่มรายละเอียดจะท าใหข้อ้มูลถูกส่งไป
แสดงในส่วน ( C )   ผูใ้ชง้านสามารถท าการเพิ่มรายละเอียดและขั้นตอนการบ ารุงรักษาไดเ้พิ่มเติม 
จากนั้นท าการบนัทึกโดยกดปุ่มบนัทึกท่ีส่วน ( D ) เป็นการเสร็จส้ินการสร้างแผนงานบ ารุงรักษา 
 

  
ภาพท่ี 57 แสดงหนา้จอสร้างแผนซ่อมบ ารุง 
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4.4.14 หนา้จอตรวจสอบแผนการบ ารุงรักษา 
 หนา้จอตรวจสอบแผนการบ ารุงรักษาประกอบไปดว้ย 3 ส่วน โดยส่วนแรก (A) จะเป็น
กรอกขอ้มูลเพื่อดูรายละเอียดของแผนงานท่ีไดท้  าการสร้างไวใ้นหวัขอ้ 4.3.13 เม่ือกรอกขอ้มูลให้
ท าการกดปุมคน้หา (B) โปรแกรมจะท าการแสดงแผนการบ ารุงรักษาออกมาในส่วน (C) หาก
ตอ้งการแกไ้ขหรือลบแผนท่ีสร้างมาก็สามารถท าไดจ้ากดา้นขวาตาราง เม่ือตอ้งการน าขอ้มูลออกมา
ใหก้ดปุ่มบนัทึกเป็น Excel ในส่วน (B) โปรแกรมจะส่งขอ้มูลออกไปยงัโปรแกรม Excel  

 
ภาพท่ี 58 แสดงหนา้จอตรวจสอบแผนการบ ารุงรักษา 

 

 
ภาพท่ี 59 แสดงขอ้มูลท่ีส่งไปยงัโปรแกรม Excel 
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4.4.15 หนา้จอแสดงงานท่ีไดรั้บมอบหมายของช่าง  
ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยส่วนการแสดงขอ้มูลและส่วนการรายงานผลการซ่อม โดยส่วนแรก 

(A) จะเป็นส่วนบอกวา่ Username ของช่างท่ีเขา้มาในระบบ ส่วน (B) จะเป็นส่วนเลือกเง่ือนไขใน

การคน้หาและแสดงงานซ่อมท่ีส่งมาใหช่้างด าเนินการ ส่วน (C) จะเป็นส่วนแสดงรายการงานซ่อม

ต่างๆท่ีไดรั้บเขา้มา โดยช่างสามารถกดรายงานผลการซ่อมไดใ้นหวัขอ้แกไ้ข 

 

ภาพท่ี 60 แสดงหนา้จองานท่ีไดรั้บมอบหมายของช่าง 
4.4.16 หนา้จอผูแ้จง้ซ่อม 

 หนา้จอของผูแ้จง้ซ่อมจะประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรก(A) จะเป็นการแสดงขอ้มูล 

Username ของผูใ้ชง้าน ส่วน (B) จะเป็นส่วนแสดงงานแจง้ซ่อมของผูใ้ชง้านท่ีไดแ้จง้ไป โดย

สามารถดูรายละเอียดและสถานะของงานแจง้ซ่อมได ้ส่วน (C) จะเป็นส่วนการแจง้ซ่อม 

 

ภาพท่ี 61 แสดงหนา้จอหลกัของผูแ้จง้ซ่อม 
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 หนา้จอส่วนการแจง้ซ่อมท่ีผูแ้จง้สามารถกรอกขอ้มูลเองได ้โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (A) 

ส่วนการป้อนขอ้มูลต่างๆของอุปกรณ์ โดยโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลรายละเอียดของผูแ้จง้ข้ึนมาให ้

ผูใ้ชต้อ้งใชร้หสัอุปกรณ์ในการแจง้ซ่อม ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดจ้ากตวัอุปกรณ์ เม่ือกรอกขอ้มูลลง

ไปโปรแกรมจะดึงขอ้มูลสถานท่ีติดตั้งของอุปกรณ์ข้ึนมาให ้จากนั้นในส่วน (B) ผูแ้จง้ท าการเลือก

ประเภทของอุปกรณ์ท่ีช ารุดและสามารถแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมได ้

 

ภาพท่ี 62 หนา้ต่างแจง้ซ่อมส าหรับผูแ้จง้ซ่อม 
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4.4.17 หนา้จอรายงานรวม 
รายงานในโปรแกรมจะมีทั้งหมด 6 แบบ ตามรูปแบบขอ้มูลท่ีตอ้งการแสดง 

รายงานการซ่อมประจ าวนั 

 

ภาพท่ี 63 รายงานการซ่อมประจ าวนั 
 

รายงานการซ่อมประจ าเดือน 

 

ภาพท่ี 64 รายงานการซ่อมประจ าเดือน



 

 
รายงานแผนบ ารุงรักษาประจ าวนั 

 

ภาพท่ี 65 รายงานแผนบ ารุงรักษาประจ าวนั 
 
 

รายงานแผนบ ารุงรักษาประจ าเดือน 

 

ภาพท่ี 66 รายงานแผนบ ารุงรักษาประจ าเดือน



 

รายงานจ านวนการแจง้ซ่อมแยกตามประเภทอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 67 รายงานจ านวนการแจง้ซ่อมแยกตามประเภทอุปกรณ์ 
 

รายงานจ านวนการซ่อมต่ออุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 68 รายงานจ านวนการซ่อมต่ออุปกรณ์



 

รายงานแวลาในการท างานของช่าง 

 

ภาพท่ี 69 รายงานแวลาในการท างานของช่าง 
 

รายงานค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา 

 

ภาพท่ี 70 รายงานค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษา



 

บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการพฒันาโปรแกรมซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 
 จากการศึกษาระบบงานซ่อมบ ารุงของอาคารส านกังาน จะพบวา่การท างานจะอยูใ่น

รูปแบบเอกสารทั้งหมดอาจะมีการใชโ้ปรแกรมพื้นฐานต่างๆ เช่น Microsoft Excel ช่วยในการเก็บ

ขอ้มูลบา้งแต่ระบบโดยรวมยงัท างานโดยการประสานงานทางเอกสารและการติดต่อส่ือสารทาง

โทรศพัท ์ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวสามารถเกิดขอ้ผดิพลาดไดใ้นหลายส่วนขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการ

ส่ือสารผดิพลาดท าใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง การสูญหายของเอกสารความล่าชา้ในระบบน าส่งแบบ

สารบญั ซ่ึงผลการผดิพลาดหรือล่าชา้ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบไดใ้นรูปแบบของการใชเ้วลาการ

ท างานเพิ่มข้ึน หรือแมก้ระทัง่การเกิดค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนในการบ ารุงรักษา นอกจากนั้นแลว้ระบบ

เอกสารยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาและรวบรวม ท าใหผู้ดู้แลหรือผูบ้ริการ

ขาดขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการวางแผนงานในอนาคตต่อไป 

 จากท่ีกล่าวมาผูศึ้กษาจึงมีแนวความคิดท่ีจะพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใชใ้น

การแกปั้ญหาดงักล่าวโดยเลือกใชเ้ทคโนโลยกีารพฒันาโปรแกรมบนเวบไซตแ์ละจดัเก็บขอ้มูลใน

ฐานขอ้มูลกลางเพื่อแกไ้ขปัญหาในการเขา้ถึงขอ้มูลจากหลายบุคคล และการท างานบนเวบไซตย์งั

ช่วยใหก้ารเขา้ถึงโปรแกรมและขอ้มูลไดจ้ากทุกท่ีท่ีมีอินเทอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท างานท่ี

ไม่ไดป้ระจ าอยูก่บัโตะ๊ท างาน 

 5.1.1 สรุปความสามารถของโปรแกรม 
 ความสามารถของโปรแกรมมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

• โปรแกรมสามารถสร้างใบแจง้ซ่อมและมอบหมายงานซ่อมไดใ้นระบบ 

• โปรแกรมสามารถแสดงสถานะของงานแจง้ซ่อมไดใ้นทุกขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบงาน 

• โปรแกรมสามารถเพิ่มหรือลดรายการขอ้มูลอุปกรณ์ประจ าอาคารได ้

• โปรแกรมสามารถเพิ่มหรือลด แผนการบ ารุงรักษาใหก้บัอุปกรณ์ได ้

• โปรแกรมสามารถแจง้เตือนล่วงหนา้ส าหรับงานแผนบ ารุงรักษาท่ีไดก้ าหนดไวต้ามแผน 
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
 ในการเก็บขอ้มูลจากฝ่ายซ่อมบ ารุงอาคารท่ีไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ในแต่ละอาคารนั้น จะ

พบวา่ในแต่ละอาคารจะมีความแตกต่างกนัในการท างาน ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการท างาน รูปแบบ

การเก็บขอ้มูล และนอกจากนั้นขอ้มูลบางอยา่งก็มีความส าคญักบับริษทั ไม่สามารถเปิดเผยไดซ่ึ้ง

เป็นอุปสรรคส าคญัในการออกแบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นโปรแกรม ท าใหเ้กิดความไม่สมบูรณ์และไม่

ครอบคลุมของฐานขอ้มูลในบางเร่ือง ซ่ึงเป็นขอ้ก าจดัในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรมแบ่งเป็น 3 กล่ม 

5.3.1.1 กลุ่มหวัหนา้ช่างหรือเจา้หนา้ท่ีผูท้  าหนา้ท่ีรับแจง้งาน (Admin) 

เป็นโปรแกรมท่ีสามารถช่วยดา้นการจดัการงานซ่อมบ ารุงไดส้ะดวกข้ึน

และช่วยในเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลท ารายงานเสนอผูบ้ริหารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.3.1.2  กลุ่มช่างท่ีไดรั้บมอบหมายงานซ่อม (Technician)  

การมอบหมายงานผา่นระบบท าใหช่้างสามารถเห็นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

ไดท้นัทีและรายงานผลการซ่อมไดจ้ากหนา้งานโดยไม่ตอ้งเดินทางกลบัมาส่งใบแจง้

ซ่อมและรับใบแจง้ซ่อมใหม่ท่ีส านกังาน 

5.3.1.3 กลุ่มผูแ้จง้ซ่อม( User)  

ช่วยอ านวยความสะดวกในการแจง้ซ่อมไดม้ากข้ึนจากกระบวนการแจง้

ซ่อมดว้ยตนเองในระบบเพื่อแกไ้ขปัญหาการติดต่อกบัฝ่ายแจง้ซ่อมไม่ได ้

 5.3.2 พฒันาโปรแกรมในส่วนการแสดงผล (User Interface) โดยลดการเปิดหนา้ต่างใหม่

ใหน้อ้ยลง ท าใหโ้ปรแกรมไม่ซบัซอ้นและใชง้านง่ายข้ึน 

 5.3.3 พฒันาโปรแกรมใหส้ามารถเพิ่มหรือก าหนดตวัเลือกในการสร้างรายงานไดโ้ดย

ผูดู้แลระบบ 

 5.3.4 พฒันาโปรแกรมใหส้ามารถน าเขา้ขอ้มูลในรูปแบบไฟลข์อ้มูลไดโ้ดยตรงในลกัษณะ 

CSV ไฟล ์

5.3.5 พฒันาระบบส่วนการแจง้ซ่อมของ ผูแ้จง้และช่างในรูปแบบแอปพลิเคชัน่บนสมารท์

โฟนเพื่ออ านวยความสะดวกและใชง้านไดง่้ายข้ึน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ชุดค าสั่งท่ีใชพ้ฒันาโปรแกรม 
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1.ชุดค าสั่งหนา้จอ Login.aspx 

 

ภาพท่ี 71 หนา้จอ Login 
Login.aspx.cs 

namespace MaintenanceSystem 
{ 
    public partial class Login : System.Web.UI.Page 
    { 
       protected void btnLogin_OnClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                var service = new Database(); 
                var result = service.GetUserLogin(txtUsername.Text.Trim(), 
txtPassword.Text.Trim()); 
                if (!result) 
                    throw new Exception("กรุณาตรวจสอบ USERNAME PASSWORD"); 
 
              
                var usertype = service.CheckTypeUserName(txtUsername.Text.Trim()); 
                if (usertype == UserType.Backoffice) 
                { 
                    var obj = service.QueryUserInfo(txtUsername.Text.Trim()); 
                    if (obj.Rows.Count > 0) 
                    { 
                        Session["Username"] = obj.Rows[0]["Username"]; 
                        Session["Name"] = obj.Rows[0]["Name"]; 
                        Session["LastName"] = obj.Rows[0]["LastName"]; 
                    } 
 
                    Response.Redirect(ResolveClientUrl("DashBoard.aspx")); 
                } 
                else if (usertype == UserType.Technician) 
                { 
                    var obj = 
service.GetrowTechnicianProfileByUsername(txtUsername.Text.Trim()); 
                    if (obj.Rows.Count > 0) 
                    { 
                        Session["Username"] = obj.Rows[0]["Username"]; 
                        Session["Name"] = obj.Rows[0]["FirstName"]; 
                        Session["LastName"] = obj.Rows[0]["LastName"]; 
                    } 
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                    Response.Redirect("DashBoardTechnician.aspx"); 
                } 
                else 
                { 
                    
 var obj = service.QueryUserInfo(txtUsername.Text.Trim()); 
                    if (obj.Rows.Count > 0) 
                    { 
                        Session["Username"] = obj.Rows[0]["Username"]; 
                        Session["Name"] = obj.Rows[0]["Name"]; 
                        Session["LastName"] = obj.Rows[0]["LastName"]; 
                    } 
                    Response.Redirect("DashBoardUser.aspx"); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ucMsgAlert.ShowData(MessageType.Error, ex.Message); 
            } 
        } 
        protected void btnSignUp_OnClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("SignUp.aspx"); 
        } 
    } 
} 
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2. ชุดค าสั่งหนา้ DashBoard.aspx.cs 

 

ภาพท่ี 72 หนา้จอ DashBoard 
namespace MaintenanceSystem 
{ 
    public partial class DashBoard : System.Web.UI.Page 
    { 
        public DataTable DashBoardMaintenanceJobDatasource 
        { 
            get 
            { 
                if (Session["DashBoardMaintenanceJobDatasource"] == null) 
                    Session["DashBoardMaintenanceJobDatasource"] = new DataTable(); 
                return  
 
(DataTable)Session["DashBoardMaintenanceJobDatasource"]; 
            } 
            set { Session["DashBoardMaintenanceJobDatasource"] = value; } 
        } 
        public DataTable DashBoardPlanMaintenanceDatasource 
        { 
            get 
            { 
                if (Session["DashBoardPlanMaintenanceDatasource"] == null) 
                    Session["DashBoardPlanMaintenanceDatasource"] = new 
DataTable(); 
                return (DataTable)Session["DashBoardPlanMaintenanceDatasource"]; 
            } 
            set { Session["DashBoardPlanMaintenanceDatasource"] = value; } 
        } 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                if (Session["Name"] != null && Session["LastName"] != null) 
                    lblName.Text = Session["Name"] + " " + Session["LastName"]; 
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                else Response.Redirect("Login.aspx"); 
 
                DashBoardMaintenanceJobDatasource = null; 
                DashBoardPlanMaintenanceDatasource = null; 
                var service = new Database(); 
                var dtstatus = service.QueryMaintenanceStatus(); 
                if (dtstatus.Rows.Count > 0) 
                { 
                    cbxStatus.DataSource = dtstatus; 
                    cbxStatus.DataValueField = "Id"; 
                    cbxStatus.DataTextField = "Status"; 
                    cbxStatus.DataBind(); 
 
                    for (int i = 0; i < cbxStatus.Items.Count; i++) 
                    { 
                        cbxStatus.Items[i].Selected = true; 
                    } 
                } 
                var dtDefected = service.QueryDefectedStuff(); 
                if (dtDefected.Rows.Count > 0) 
                {                     
                    cbxDefect.DataSource = dtDefected; 
                    cbxDefect.DataValueField = "Id"; 
                    cbxDefect.DataTextField = "Detail"; 
                    cbxDefect.DataBind(); 
 
 
                    for (int i = 0; i < cbxDefect.Items.Count; i++) 
                    { 
                        cbxDefect.Items[i].Selected = true; 
                    } 
                } 
                ShowDataMaintenanceJob(); 
                ShowDataPlanMaintenance(); 
            } 
            else 
            { 
                BindGridPlanMaintenance(); 
                BindGridMaintenanceJob(); 
            } 
        } 
        public void ShowDataPlanMaintenance() 
        { 
            var service = new Database(); 
            var dt = service.QueryPlanMaintenanceBeforeToday(); 
            DashBoardPlanMaintenanceDatasource = dt; 
            BindGridPlanMaintenance(); 
        } 
        public void BindGridPlanMaintenance() 
        { 
            grdPlan.DataSource = DashBoardPlanMaintenanceDatasource; 
            grdPlan.DataBind(); 
        } 
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        public void ShowDataMaintenanceJob() 
        { 
            var service = new Database(); 
            var status = ""; 
            for (int i = 0; i < cbxStatus.Items.Count; i++) 
            { 
                if (cbxStatus.Items[i].Selected && cbxStatus.Items[i].Value != "") 
                { 
                    status += status == string.Empty ? cbxStatus.Items[i].Value : "," 
+ cbxStatus.Items[i].Value; 
                } 
            } 
            var jobtype = ""; 
            if (!cbxJobtypepAll.Checked) 
            { 
                if (cbxJobTypeNormal.Checked) 
                    jobtype = "Normal,"; 
                if (cbxJobTypeUrgent.Checked) 
                    jobtype += "Urgent"; 
            } 
            var defected = ""; 
            for (int i = 0; i < cbxDefect.Items.Count; i++) 
            { 
                if (cbxDefect.Items[i].Selected && cbxDefect.Items[i].Value != "") 
                { 
                    defected += defected == string.Empty ? cbxDefect.Items[i].Value 
: "," + cbxDefect.Items[i].Value; 
                } 
            } 
            var dt = service.QueryMaintenanceJobToday(jobtype, status, defected); 
            DashBoardMaintenanceJobDatasource = dt; 
            BindGridMaintenanceJob(); 
        } 
        public void BindGridMaintenanceJob() 
        { 
            grdMaintenanceJob.DataSource = DashBoardMaintenanceJobDatasource; 
            grdMaintenanceJob.DataBind(); 
        } 
        protected void grdMaintenanceJob_OnRowCommand(object sender, 
ASPxGridViewRowCommandEventArgs e) 
        { 
            var getid = Convert.ToInt32(e.CommandArgs.CommandArgument.ToString()); 
            var maintenanceCode = grdMaintenanceJob.GetRowValuesByKeyValue(getid, 
"MaintenanceCode").ToString(); 
            Response.Redirect("MaintenanceJob.aspx?data=" + maintenanceCode); 
        } 
 
        protected void grdPlan_OnRowCommand(object sender, 
ASPxGridViewRowCommandEventArgs e) 
        { 
            var getid = e.CommandArgs.CommandArgument.ToString(); 
            var equipmentcode = grdPlan.GetRowValuesByKeyValue(getid, 
"EquipmentCode").ToString(); 
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            Response.Redirect("AddPlanMaintenance.aspx?data=" + equipmentcode); 
 
        } 
        protected void btnCreateToday_OnClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            var service = new Database(); 
 
            var dt = service.QueryMaintenanceMainToday(); 
            if (dt.Rows.Count > 0) 
            { 
                for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 
                { 
                    var code = "P" + DateTime.Now.ToString("yyMMddHHmmssff"); 
                    service.InsertMaintenanceJob(code, Session["Name"].ToString(), 
                        Session["LastName"].ToString(), 
null,Convert.ToDecimal(Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["HoursForFixed"])/60), 
                         dt.Rows[i]["Details"].ToString(), 
dt.Rows[i]["Ref_EquipmentCode"].ToString(), 13, 
                        Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["Ref_TechnicianId"]), "", 
Session["Username"].ToString(), Session["Username"].ToString(), JobType.Normal, 
MaintenanceStatus.มอบหมายงานใหช่้าง, 
Convert.ToDateTime(dt.Rows[i]["MaintenanceDate"].ToString())); 
                    service.UpdateMaintenancePlanDetail(DateTime.Now.AddDays(7)); 
                    ShowDataMaintenanceJob(); 
                    ShowDataPlanMaintenance(); 
                    ucMsgAlert.ShowData(MessageType.Complete, "ท ารายการเรียบร้อย"); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                ucMsgAlert.ShowData(MessageType.Error, "ไม่มีรายการบ ารุงรักษา"); 
            } 
        }         
      protected void cbxJob_OnSelectedIndexChanged(object sender,EventArgs e) 
        { 
            ShowDataMaintenanceJob(); 
        } 
        [WebMethod] 
        public static List<ReportPieStruct> ReportDailyJob() 
        { 
            var service = new Database(); 
            return service.ReportDailyJob(); 
        } 
        [WebMethod] 
        public static List<ReportPieStruct> ReportDailyPlan() 
        { 
            var service = new Database(); 
            return service.ReportDailyPlan(); 
        }         
    } 
} 
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3. ชุดค าสั่งหนา้ AddPlanMaintenance.aspx.cs 

 

ภาพท่ี 73 หนา้จอ AddPlanMaintenance 
namespace MaintenanceSystem 
{ 
    public partial class AddPlanMaintenance : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                var service = new Database(); 
                var dtPosition = service.QueryTechnicianProfile(); 
                if (dtPosition.Rows.Count > 0) 
                { 
                    DataRow row = dtPosition.NewRow(); 
                    row["Id"] = "0"; 
                    row["PostionDescription"] = "<--- กรุณาเลือก --->"; 
                    dtPosition.Rows.InsertAt(row, 0); 
 
                    ddlPosition.DataSource = dtPosition; 
                    ddlPosition.DataValueField = "Id"; 
                    ddlPosition.DataTextField = "PostionDescription"; 
                    ddlPosition.DataBind(); 
                } 
                if (Request.QueryString["data"] != null) 
                { 
                    var dt = 
service.GetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode(Request.QueryString["data"]); 
                    if (dt.Rows.Count > 0) 
                    { 
                        txtEquipmentCode.Text = 
dt.Rows[0]["EquipmentCode"].ToString(); 
                        txtEquipmentName.Text = 
dt.Rows[0]["EquipmentName"].ToString(); 
                        txtBuilding.Text = dt.Rows[0]["Building"].ToString(); 
                        txtFloor.Text = dt.Rows[0]["Floor"].ToString(); 
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                        txtRoom.Text = dt.Rows[0]["Room"].ToString(); 
                        ddlPosition.SelectedValue = 
dt.Rows[0]["Ref_TechnicianId"].ToString(); 
                        txtDatePicker.Text =                            
Convert.ToDateTime(dt.Rows[0]["MaintenanceDate"].ToString()).ToString("dd/MM/yyyy"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        var dtequipment = 
service.GetrowEquipmentDetails(Request.QueryString["data"]); 
                        if (dtequipment.Rows.Count > 0) 
                        { 
                         txtEquipmentCode.Text = 
dtequipment.Rows[0]["EquipmentCode"].ToString(); 
                            txtEquipmentName.Text = 
dtequipment.Rows[0]["Name"].ToString(); 
                            txtBuilding.Text = 
dtequipment.Rows[0]["Building"].ToString(); 
                            txtFloor.Text = dtequipment.Rows[0]["Floor"].ToString(); 
                            txtRoom.Text = dtequipment.Rows[0]["Room"].ToString(); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        [WebMethod] 
        public static List<EquipmentStruct> GetEquipmentDetails(string code) 
        { 
            var service = new Database(); 
            return service.QuerySearchEquipmentDetails(code); 
        } 
        [WebMethod] 
        public static List<PlanMaintenanceDetailStruct> 
QueryPlanMaintenanceDetails(string code) 
        { 
            var service = new Database(); 
            return service.ListGetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode(code); 
        } 
             [WebMethod] 
        public static void Save(List<_PlanMaintenanceDetailStruct> param, int 
position, string equipmentcode,  DateTime maintenancedate) 
        { 
            var service = new Database(); 
            service.UpdateMaintenancePlanDetails(position, equipmentcode, 
maintenancedate, param); 
             
        } 
    } 
} 
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4.ชุดค าสั่งหนา้ ReportMaintenanceJob.aspx.cs 

 
ภาพท่ี 74 ภาพหนา้จอตรวจสอบรายการแจง้ซ่อม 

namespace MaintenanceSystem 
{ 
    public partial class ReportMaintenanceJob : System.Web.UI.Page 
    { 
 
        public DataTable ReportMaintenanceJobDatasource 
        { 
            get 
            { 
                if (Session["ReportMaintenanceJobDatasource"] == null) 
                    Session["ReportMaintenanceJobDatasource"] = new DataTable(); 
                return (DataTable)Session["ReportMaintenanceJobDatasource"]; 
            } 
            set { Session["ReportMaintenanceJobDatasource"] = value; } 
        } 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                ReportMaintenanceJobDatasource = null; 
                var service = new Database(); 
                var dtPosition = service.QueryTechnicianProfile(); 
                if (dtPosition.Rows.Count > 0) 
                { 
                    DataRow row = dtPosition.NewRow(); 
                    row["Id"] = "0"; 
                    row["PostionDescription"] = "<--- กรุณาเลือก --->"; 
                    dtPosition.Rows.InsertAt(row, 0); 
 
                    ddlPosition.DataSource = dtPosition; 
                    ddlPosition.DataValueField = "Id"; 
                    ddlPosition.DataTextField = "PostionDescription"; 
                    ddlPosition.DataBind();                 
                } 
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                var dtstatus = service.QueryMaintenanceStatus(); 
                if (dtstatus.Rows.Count > 0) 
                {                 
                    cbxStatus.DataSource = dtstatus; 
                    cbxStatus.DataValueField = "Id"; 
                    cbxStatus.DataTextField = "Status"; 
                    cbxStatus.DataBind(); 
 
                    for (int i = 0; i < cbxStatus.Items.Count; i++) 
                    { 
                        cbxStatus.Items[i].Selected = true; 
                    } 
                } 
 
                ShowData(); 
            } 
            else 
            { 
                ucMsgAlert.Hide(); 
                BindGrid(); 
            } 
        } 
 
        protected void btnSearch_OnClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ShowData(); 
        } 
 
        protected void grd_OnRowCommand(object sender, 
ASPxGridViewRowCommandEventArgs e) 
        { 
            var getid = Convert.ToInt32(e.CommandArgs.CommandArgument.ToString()); 
            var maintenanceCode = grd.GetRowValuesByKeyValue(getid, 
"MaintenanceCode").ToString(); 
            Response.Redirect("MaintenanceJob.aspx?data=" + maintenanceCode); 
 
        } 
        public void ShowData() 
        { 
            var service = new Database(); 
            var status = ""; 
            for (int i = 0; i < cbxStatus.Items.Count; i++) 
            { 
                if (cbxStatus.Items[i].Selected && cbxStatus.Items[i].Value != "") 
                { 
                    status += status == string.Empty ? cbxStatus.Items[i].Value : "," 
+ cbxStatus.Items[i].Value; 
                } 
            } 
            var jobtype = ""; 
            if (cbxJobTypeNormal.Checked) 
                jobtype = "Normal,"; 
            if (cbxJobTypeUrgent.Checked) 
                jobtype +=  "Urgent"; 
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            var dt = service.QueryMaintenanceJob(txtMaintenanceCode.Text.Trim(), 
ddlPosition.SelectedValue == "0" ? "" : 
ddlPosition.SelectedValue,txtEquipmentCode.Text.Trim(),txtEquipmentName.Text.Trim()
,jobtype,status); 
            ReportMaintenanceJobDatasource = dt; 
            BindGrid(); 
        } 
        public void BindGrid() 
        { 
            grd.DataSource = ReportMaintenanceJobDatasource; 
            grd.DataBind(); 
        } 
 
        protected void btnExport_OnClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                if (grd.VisibleRowCount < 1) 
                    throw new Exception("ไม่มีขอ้มูล"); 
                string fileName = "ReportMaintenance"; 
                GridExport.WriteXlsToResponse(fileName); 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                ucMsgAlert.ShowData(MessageType.Error, ex.Message); 
            } 
        } 
    } 
} 
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5.ชุดค าสั่งสร้าง QR_Code อา้งอิงไฟล ์AddEquipment.aspx.cs 
string path = Server.MapPath("/QRCode/"); 
                    QRCodeEncoder encoder = new QRCodeEncoder(); 
 
                    encoder.QRCodeErrorCorrect = 
QRCodeEncoder.ERROR_CORRECTION.H; 
                    encoder.QRCodeScale = 10; 
 
                    Bitmap img = encoder.Encode(txtEquipmentCode.Text); 
 
                    var filename = txtEquipmentCode.Text.Trim() + ".png"; 
                    img.Save(path + filename, ImageFormat.Png); 
 
                    imgqrcode.Attributes["src"] = "/QRCode/" + filename; 

 
 
 

6.ชุดค าสั่ง Database.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Net.NetworkInformation; 
using System.Web; 
using Data.Oledb; 
using MaintenanceSystem.Structure; 
using Microsoft.SqlServer.Server; 
 
namespace MaintenanceSystem.Service 
{ 
    public class Database 
    { 
        public Boolean GetUserLogin(string username, string password) 
        { 
            string strSQL = "exec CheckUserInfo ?, ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", password); 
                return Convert.ToBoolean(sqlDB.GetDataRow(cmd)[0]); 
            } 
        } 
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        public Boolean ValidateDuplicateUserName(string username) 
        { 
            string strSQL = "exec ValidateDuplicateUserName ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                return Convert.ToBoolean(sqlDB.GetDataRow(cmd)[0]); 
            } 
        } 
        public string CheckTypeUserName(string username) 
        { 
            string strSQL = "exec CheckTypeUserName ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                return Convert.ToString(sqlDB.GetDataRow(cmd)[0]); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryUserInfo(string username) 
        { 
            string strSQL = "exec QueryUserInfo ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowTechnicianProfileByUsername(string username) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowTechnicianProfileByUsername ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryPosition() 
        { 
            string strSQL = "exec QueryPosition"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
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        public DataTable QueryTechnicianProfile() 
        { 
            string strSQL = "exec QueryTechnicianProfile"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryTechnicianProfileAll(string ref_position, string name) 
        { 
            string strSQL = "exec QueryTechnicianProfileAll ?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", ref_position); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", name); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowTechnicianProfile(int id) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowTechnicianProfile ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", id); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryEquipmentDetails(string code, string name) 
        { 
            string strSQL = "exec QueryEquipmentDetails ?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", name); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowEquipmentDetails(string code) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowEquipmentDetail ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
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            } 
        } 
        public List<EquipmentStruct> QuerySearchEquipmentDetails(string code) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryEquipmentDetailforSearch] ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<EquipmentStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
EquipmentStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public DataTable QueryDefectedStuff() 
        { 
            string strSQL = "exec QueryDefectedStuff"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceRef(string maintenanceCode) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceRef] ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", maintenanceCode); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceJob(string code, string technicianid,string 
equipmentcode,string equipmentname,string jobtype,string status) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceJob] ?,?,?,?,?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", technicianid); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentname); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", jobtype); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", status); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
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        } 
        public DataTable QueryMaintenanceJob_ByTechnician(string code, string 
technicianid, string equipmentcode, string equipmentname, string jobtype, 
string status) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceJob_ByTechnician] ?,?,?,?,?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", technicianid); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentname); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", jobtype); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", status); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceJobForUser(string user) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceJobForUser] ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", user); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceJobForTechnician(string user,string 
status,string type) 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceJobForTechnician] ?,?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", user); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", status); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", type); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceJobToday(string jobtype,string 
status,string defected) 
        { 
            string strSQL = "exec QueryMaintenanceJobToday ?,?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", jobtype); 
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                cmd.Parameters.AddWithValue("", defected); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", status); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryMaintenanceStatus() 
        { 
            string strSQL = "exec [QueryMaintenanceStatus]"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowMaintenanceJobByMaintenanceCode(string code) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowMaintenanceJobByMaintenanceCode ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryPlanMaintenance(string equipmentcode,string 
equipmentname) 
        { 
            string strSQL = "exec QueryPlanMaintenance ?,?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentname); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable QueryPlanMaintenanceBeforeToday() 
        { 
            string strSQL = "exec QueryPlanMaintenanceToday"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowPlanMaintenanceById(int id) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowPlanMaintenanceById ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
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                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", id); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public DataTable GetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode(string equipmentcode) 
        { 
            string strSQL = "exec GetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
 
        public DataTable QueryMaintenanceMainToday() 
        { 
            string strSQL = "exec QueryMaintenanceMainToday"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                return sqlDB.GetDataTable(cmd); 
            } 
        } 
        public List<PlanMaintenanceDetailStruct> 
ListGetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode(string code) 
        { 
            string strSQL = "exec [GetrowPlanMaintenanceByEquipmentCode] ?"; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                cmd.Parameters.Clear(); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<PlanMaintenanceDetailStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
PlanMaintenanceDetailStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public void InsertTechnicianProfile(string firstname, string lastname, 
string address, string tel,  int refposition,string username,string 
password,decimal salary) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec InsertTechnicalProfile ?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
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                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", firstname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lastname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", address); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", tel); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", refposition); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", password); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", salary); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
 
        public void UpdateTechnicianProfile(int id, string firstname, string 
lastname, string address, string tel, int refposition, string username, 
string password, decimal salary) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec UpdateTechnicalProfile ?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", id); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", firstname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lastname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", address); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", tel); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", refposition); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", password); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", salary); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
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        public void InsertEquipment(string code, string name, string building, 
string floor, string room, string detailsvendor, DateTime? installdate, 
string imagepath, int? lifetime, int Ref_DefectedStuff) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec InsertEquipmentDetail ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", name); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", building); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", floor); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", room); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", detailsvendor); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", installdate); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", imagepath); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lifetime); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", Ref_DefectedStuff); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void UpdateEquipment(string code, string name, string building, 
string floor, string room, string detailsvendor, DateTime installdate, string 
imagepath, int lifetime, int Ref_DefectedStuff) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec UpdateEquipmentDetail ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", name); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", building); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", floor); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", room); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", detailsvendor); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", installdate); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", imagepath); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lifetime); 
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                    cmd.Parameters.AddWithValue("", Ref_DefectedStuff); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
 
        public void InsertMaintenanceJob(string maintenanceCode, string firstname, 
string lastname, string refcode, decimal hours, string details, string 
equipmentcode, int defected, int? technicianid, string tel, string createby, 
string modifyby, string jobtype, int Ref_MaintenanceStatusId,DateTime 
createdate) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec InsertMaintenanceJob 
?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", maintenanceCode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", firstname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lastname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", refcode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", hours); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", details); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", defected); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", technicianid); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", tel); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", createby); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", modifyby); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", jobtype); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", Ref_MaintenanceStatusId); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", createdate.Year.ToString() + "-" + 
createdate.Month.ToString() + "-" + createdate.Day.ToString() + " " + createdate.Hour + ":" + 
createdate.Minute + ":" + createdate.Second); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
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            } 
        } 
        public void UpdateMaintenanceJob(string maintenanceCode, string firstname, 
string lastname, string refcode, decimal hours, string details, string 
equipmentcode, int defected, int? positionid, string tel, int? 
maintenanceStatus, string followup, string jobtype) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec UpdateMaintenanceJob 
?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", maintenanceCode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", firstname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lastname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", refcode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", hours); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", details); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", defected); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", positionid); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", tel); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", maintenanceStatus); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", followup); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", jobtype); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void InsertMaintenancePlanDetails(SqlDb sqlDb, string Details, int 
day, DateTime createdate, DateTime nextdate, int? reftechnic, string 
refequipment, int? HoursForFixed) 
        { 
            const string strSql = " exec [InsertMaintenancePlanDetail] ?,?,?,?,?,?,?"; 
            OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
            cmd.Parameters.Clear(); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", Details); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", day); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", createdate); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", nextdate); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", reftechnic); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", refequipment); 



 111 

 
 

            cmd.Parameters.AddWithValue("", HoursForFixed); 
            sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
        } 
        public void UpdateMaintenancePlanAllDetail(SqlDb sqlDb, int refposition, 
string refequipmentcode, string detail, int id, int duration, int? 
HoursForFixed) 
        { 
            const string strSql = " exec [UpdateMaintenancePlanAllDetail] ?,?,?,?,?,?"; 
            OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
            cmd.Parameters.Clear(); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", id); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", detail); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", duration); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", refposition); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", refequipmentcode); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", HoursForFixed); 
            sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
        } 
        public void DeleteMaintenancePlanDetail(SqlDb sqlDb, string equipmentcode) 
        { 
            const string strSql = " exec [DeleteMaintenancePlanDetail] ?"; 
            OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
            cmd.Parameters.Clear(); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("", equipmentcode); 
            sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
        } 
        public void InsertMaintenancePlanDetails( int reftechnician, string 
refequipmentcode,  DateTime maintenanceDate, 
List<_PlanMaintenanceDetailStruct> details) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    foreach (var i in details) 
                    { 
                        var obj = new PlanMaintenanceDetailStruct() 
                        {  
                            Details = i.Details, 
                            Freq = i.Freq, 
                            MaintenanceDate = maintenanceDate, 
                            NextMaintenanceDate = maintenanceDate.AddDays(i.Freq) 
                            ,HoursForFixed = i.HoursForFixed 
                         }; 
                         
                        InsertMaintenancePlanDetails(sqlDb, obj.Details, 
obj.Freq, obj.MaintenanceDate, 
obj.NextMaintenanceDate.Value,reftechnician,refequipmentcode,obj.HoursForFixed); 
                    } 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
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                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void UpdateMaintenancePlanDetails(int refposition, string 
refequipmentcode, DateTime maintenanceDate, 
List<_PlanMaintenanceDetailStruct> details) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    DeleteMaintenancePlanDetail(sqlDb, refequipmentcode); 
 
                    foreach (var i in details) 
                    { 
                        var obj = new PlanMaintenanceDetailStruct() 
                        { 
                            Details = i.Details, 
                            Freq = i.Freq, 
                            MaintenanceDate = maintenanceDate.AddDays(i.Freq), 
                            NextMaintenanceDate = maintenanceDate.AddDays(i.Freq 
* 2) 
                            ,Ref_EquipmentCode = refequipmentcode 
                            ,Ref_TechnicialId = refposition 
                            ,HoursForFixed = i.HoursForFixed 
                        }; 
                        InsertMaintenancePlanDetails(sqlDb, obj.Details, 
obj.Freq, obj.MaintenanceDate, obj.NextMaintenanceDate.Value, refposition, 
refequipmentcode,obj.HoursForFixed); 
                    } 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void UpdateMaintenancePlanDetail(DateTime date) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec UpdateMaintenancePlanDetail ?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
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                    cmd.Parameters.AddWithValue("", date.Year.ToString() + "-" + 
date.Month.ToString() + "-" + date.Day.ToString()); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void DeletePlanMaintenanceByEquipmentcode(string code) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec DeletePlanMaintenanceByEquipmentCode ?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", code); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
        public void DeletePlanMaintenanceByDetailId(int id) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec DeletePlanMaintenanceByDetailId ?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", id); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
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        public void InsertUserInfo(string name,string lastname, string building, 
string floor, string room, string tel,string email,string username,string 
password) 
        { 
            using (var sqlDb = new SqlDb()) 
            { 
                try 
                { 
                    sqlDb.BeginTrans(); 
                    const string strSql = " exec InsertUserInfo ?,?,?,?,?,?,?,?,?"; 
                    OleDbCommand cmd = sqlDb.CreateCommand(strSql); 
                    cmd.Parameters.Clear(); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", name); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", lastname); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", building); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", floor); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", room); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", tel); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", email); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", username); 
                    cmd.Parameters.AddWithValue("", password); 
                    sqlDb.ExecuteReader(cmd); 
                    sqlDb.CommitTrans(); 
                } 
                catch (Exception ex) 
                { 
                    sqlDb.RollbackTrans(); 
                    throw ex; 
                } 
            } 
        } 
              //Report 
        
        public List<ReportPieStruct> ReportDailyJob() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportDailyJob] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
 
        public List<ReportPieStruct> ReportDailyPlan() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportDailyPlan] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
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                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportMonthlyJob() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportMonthlyJob] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportMonthlyPlan() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportMonthlyPlan] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportMonthlyJobforType() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportMonthlyJobforType] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportCountJobWithEquipment() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportCountJobWithEquipment] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
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                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportSummaryHoursForFixed() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportSummaryHoursForFixed] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
        public List<ReportPieStruct> ReportSummaryReward() 
        { 
            string strSQL = "exec [ReportSummaryReward] "; 
            using (var sqlDB = new SqlDb()) 
            { 
                OleDbCommand cmd = sqlDB.CreateCommand(strSQL); 
                DataTable dt = sqlDB.GetDataTable(cmd); 
                var list = new List<ReportPieStruct>(); 
                list.AddRange(from DataRow dr in dt.Rows select new 
ReportPieStruct(dr)); 
                return list; 
            } 
        } 
    } 
} 
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7.ชุดค าสั่ง SqlDb.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Data.OleDb; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
namespace Data.Oledb 
{ 
    public class SqlDb : IDisposable 
    { 
        // Fields 
        private OleDbDataAdapter adp; 
        private OleDbConnection cnn; 
        private IsolationLevel IsoLevel; 
        private string strConnectString; 
        private OleDbTransaction trn; 
 
        private string _ConnectionString = string.Empty; 
        // Methods 
        public SqlDb() 
        { 
            this.IsoLevel = IsolationLevel.Unspecified; 
            this.strConnectString = ""; 
            try 
            { 
                _ConnectionString = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["MaintenanceDB"].ConnectionString; 
                string connectionString = _ConnectionString; 
                this.cnn = new OleDbConnection(connectionString); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:SqlDb():" + exception.Message); 
            } 
        } 
        public SqlDb(string pstrConnectString) 
        { 
            this.IsoLevel = IsolationLevel.Unspecified; 
            this.strConnectString = ""; 
            this.strConnectString = pstrConnectString; 
            try 
            { 
                this.cnn = new OleDbConnection(this.strConnectString); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb: SqlDb(string):" + exception.Message); 
            } 
        } 
        public void BeginTrans() 
        { 
            try 
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            { 
                if (this.cnn.State == ConnectionState.Closed) 
                { 
                    this.cnn.Open(); 
                } 
                this.trn = this.cnn.BeginTransaction(this.IsoLevel); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:BeginTrans():" + exception.Message); 
            } 
        } 
        public void CommitTrans() 
        { 
            try 
            { 
                try 
                { 
                    this.trn.Commit(); 
                    if (this.cnn.State == ConnectionState.Open) 
                    { 
                        this.cnn.Close(); 
                    } 
                } 
                catch (Exception exception) 
                { 
                    throw new Exception("SqlDb:CommitTrans():" + exception.Message); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                this.trn = null; 
                this.cnn.Close(); 
            } 
        } 
        public OleDbCommand CreateCommand() 
        { 
            if (this.Transaction == null) 
            { 
                return new OleDbCommand("", new OleDbConnection(_ConnectionString)); 
            } 
            return new OleDbCommand("", this.cnn, this.Transaction); 
        } 
        public OleDbCommand CreateCommand(string StrSQL) 
        { 
            if (this.Transaction == null) 
            { 
                return new OleDbCommand(StrSQL, new OleDbConnection(_ConnectionString)); 
            } 
            return new OleDbCommand(StrSQL, this.cnn, this.Transaction); 
        } 
        public void Dispose() 
        { 
            this.adp = null; 
            this.cnn = null; 
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            this.strConnectString = null; 
            this.trn = null; 
        } 
        public void ExecuteCommand(OleDbCommand cmd) 
        { 
            try 
            { 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:Execute(string):" + exception.Message); 
            } 
        } 
        public string ExecuteReader(OleDbCommand cmd) 
        { 
            OleDbDataReader reader = null; 
            string str; 
            try 
            { 
                try 
                { 
                    reader = cmd.ExecuteReader(); 
                    if (reader.Read()) 
                    { 
                        string str2 = reader.GetValue(0).ToString(); 
                        reader.Close(); 
                        return str2; 
                    } 
                    str = ""; 
                } 
                catch (Exception exception) 
                { 
                    throw new Exception("SqlDb:Execute(string):" + exception.Message); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                reader.Close(); 
            } 
            return str; 
        } 
        public object ExecuteScalarCommand(OleDbCommand cmd) 
        { 
            object obj2; 
            try 
            { 
                obj2 = cmd.ExecuteScalar(); 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:Execute(string):" + exception.Message); 
            } 
            return obj2; 
        } 
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        public DataRow GetDataRow(OleDbCommand cmd) 
        { 
            DataRow row; 
            try 
            { 
                this.adp = null; 
                this.adp = new OleDbDataAdapter(cmd); 
                DataSet dataSet = new DataSet(); 
                this.adp.Fill(dataSet); 
                if (dataSet.Tables[0].Rows.Count == 0) 
                { 
                    return null; 
                } 
                row = dataSet.Tables[0].Rows[0]; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:Query2DataRow(string):" + exception.Message); 
            } 
            return row; 
        } 
        public DataTable GetDataTable(OleDbCommand cmd) 
        { 
            DataTable table; 
            try 
            { 
                this.adp = null; 
                this.adp = new OleDbDataAdapter(cmd); 
                DataSet dataSet = new DataSet(); 
                this.adp.Fill(dataSet); 
                table = dataSet.Tables[0]; 
            } 
            catch (Exception exception) 
            { 
                throw new Exception("SqlDb:Query2DataTable(string):" + exception.Message + " "); 
            } 
            return table; 
        } 
        public void RollbackTrans() 
        { 
            try 
            { 
                try 
                { 
                    this.trn.Rollback(); 
                    if (this.cnn.State == ConnectionState.Open) 
                    { 
                        this.cnn.Close(); 
                    } 
                } 
                catch (Exception exception) 
                { 
                    throw new Exception("SqlDb:RollbackTrans():" + exception.Message); 
                } 
            } 
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            finally 
            { 
                this.trn = null; 
                this.cnn.Close(); 
            } 
        } 
        // Properties 
        public OleDbConnection Connection 
        { 
            get 
            { 
                return this.cnn; 
            } 
            set 
            { 
                this.cnn = value; 
            } 
        } 
        public IsolationLevel IsolationLevel 
        { 
            get 
            { 
                return this.IsoLevel; 
            } 
            set 
            { 
                this.IsoLevel = value; 
            } 
        } 
        public OleDbTransaction Transaction 
        { 
            get 
            { 
                return this.trn; 
            } 
            set 
            { 
                this.trn = value; 
            } 
        } 
    } 
} 
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