
 
 

บทท่ี 5 
การออกแบบหนาจอและการพัฒนาโปรแกรม 

 
 การออกแบบหนาจอซ่ึงใชในการติดตอระหวางระบบและผูใชระบบ   (User Interface)    
จะเปนการออกแบบขอมูลนําเขา (Input Design)  และการออกแบบสวนนําเสนอขอมูล (Output 
Design) ตามขอบเขตของขอมูลและความตองการของผูใชระบบ โดยการออกแบบหนาจอในการ
ติดตอผูใชของระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1   การออกแบบหนาจอ 

การออกแบบหนาจอมีรูปแบบหลักๆอยู 4 แบบ มีรายละเอียดดังนี ้
 

5.1.1  รูปแบบจอภาพสําหรับบันทึกเพิ่มเติม แกไข และลบขอมูล 

 

     
     

 

 
 
 

รูป 5.1 จอภาพสําหรับบันทึกเพิ่มเติม แกไข และลบขอมูล 
 

จอภาพสําหรับบันทึกเพิ่มเติม แกไข และลบขอมูลใชกับหนาตอไปนี ้
1) จอภาพรับชําระหนี ้สําหรับกรณีท่ีมีผูเชามาชําระหนี้ท่ีคางอยู 
2) จอภาพจดัการผูใชระบบ เปนสวนสําหรับจัดการขอมูลผูใชระบบ 
3) จอภาพแกไข/ลบขอมูลผูเชา 
4) จอภาพแกไข/ลบขอมูลอะไหล สําหรับแกไขขอมูลรายละเอียดของอะไหล และ

ลบขอมูลอะไหล 
5) จอภาพซ้ืออะไหล สําหรับบันทึกขอมูลการซ้ืออะไหลเขา 

สวนปุมควบคุม 

 
สวนปอนขอมูลเขา 
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6) จอภาพแกไข/ลบขอมูลรถ สําหรับแกไขขอมูลรายละเอียดของรถแตละคัน และ
ลบขอมูลรถ 

7) จอภาพเพิ่มขอมูลตัวแทนจําหนาย สําหรับเพิ่มขอมูลตัวแทนจําหนายอะไหล 
8) จอภาพเพิ่มขอมูลบริษัทประกัน สําหรับเพิม่ขอมูลบริษัทประกัน 
9) รูปแบบจอภาพเพิ่มขอมูลสาเหตุเหตุการซอม สําหรับเพิ่มเหตุท่ีตองมีการซอม 
10) จอภาพเพิ่มขอมูลรุนรถ สําหรับเพิ่มขอมูลรุนรถ 
11) จอภาพเพิ่มขอมูลสหกรณ สําหรับเพิ่มขอมูลสหกรณท่ีรถแท็กซ่ีเขารวม 
12) จอภาพเพิ่มขอมูลสีรถ สําหรับเพิ่มขอมูลสีรถ 
13) จอภาพสงกะ สําหรับกรอกขอมูลการสงกะแตละครั้ง  รวมถึงบันทึกจํานวนเงินท่ี

ชําระ 
14) จอภาพเชารถ สําหรับกรอกขอมูลการเชารถแตละคร้ัง 
15) จอภาพเพิ่มขอมูลผูเชา สําหรับเพิ่มขอมูลรายละเอียดของผูเชา 
16) จอภาพเพิ่มขอมูลอะไหล สําหรับเพิ่มขอมูลรายละเอียดของอะไหล 
17) คืนอะไหล สําหรับบันทึกขอมูลการคืนอะไหล 
18) จอภาพเบิกอะไหล สําหรับบันทึกขอมูลการเบิกอะไหล 
19) จอภาพเพิ่มขอมูลรถ สําหรับเพิ่มขอมูลรายละเอียดของรถแตละคัน 
20) จอภาพซอมรถ สําหรับบันทึกขอมูลการซอมรถ 
21) จอภาพ Login เขาสูระบบ 

 
5.1.2  รูปแบบจอภาพเร่ิมตนการใชงาน เปนหนาจอหลักเพื่อติดตอเขาสูหนาจออ่ืนๆ  ลักษณะ

หนาจอจะเปนแบบเมนูใหเลือกการทํางานซ่ึงมีหัวของานของระบบ   มีรูปแบบดังรูป 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

รูป 5.2 จอภาพเร่ิมตนการใชงาน 
 

5.1.3 รูปแบบจอภาพสําหรับดูขอมูลตางๆ มีรูปแบบดังรูป 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 5.3 จอภาพสําหรับดูขอมูลตางๆ 
 

จอภาพสําหรับดูขอมูลตางๆใชกับหนาตอไปนี ้
1) จอภาพดูขอมูลผูเชา สําหรับดูขอมูลรายละเอียดของผูเชา 
2) จอภาพดูขอมูลอะไหล สําหรับดูขอมูลรายละเอียดของอะไหล 

สวนปุมควบคุมหลัก 

 
 
 

สวนควบคุม 

 
 
 

สวนแสดงผล 

 
 
 

สวนแสดงผล 

 
 
 

สวนควบคุม 
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3) จอภาพดูขอมูลรถ สําหรับดูขอมูลรายละเอียดของรถแตละคัน 
 

5.1.4  รูปแบบจอภาพดูรายงาน สําหรับดูรายงานแบบตางๆ มีรูปแบบดังรูป 5.4 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูป 5.4 จอภาพดูรายงาน 

 
จอภาพดูรายงาน ใชกับหนาตอไปนี ้

1. จอภาพสําหรับผูเชารถดูขอมูลตัวเอง   
2. จอภาพดูรายรับ รายจาย สําหรับดูรายรับ รายจายแตละวนั 
3. จอภาพดูรายงาน สําหรับดูรายงานแบบตางๆ 

 
5.2   การพัฒนาโปรแกรม 

ในหวัขอนี้จะกลาวถึงการพฒันาโปรแกรมรวมถึงรายละเอียดภายในโปรแกรมท่ีได
พัฒนาข้ึน 

5.2.1 โครงสรางของโปรแกรม 
โครงสรางของโปรแกรมจะประกอบดวยระบบตางๆตามรูป 5.5 

สวนควบคุม 

 
 
 

สวนแสดงผล 
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5.2.2 การพัฒนาสวนตางๆ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเชารถแท็กซ่ีของอูแท็กซ่ีเหรียญทอง 99 พัฒนาโดย

ใชโปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลเบสิก และระบบฐานขอมูล ไมโครซอฟท แอกเซส 
ในการพัฒนา และเนื่องจากระบบ จําเปนตองใชสวนยอยหลายๆสวนรวมกันเพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการผูใชงานไดดีท่ีสุด ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสวนตางๆดังนี้ 
1) สวนปรับปรุงขอมูล สวนนี้จะประกอบดวยสวนยอยๆดังตอไปนี้ 

ก. สวนขอมูลอะไหล สวนนี้จะเปนสวนท่ีจัดการขอมูลท่ีเกี่ยวของกับอะไหล
ภายในอูฯโดยแบงเปนสวนตางๆดังนี้ 
• สวนเพิ่มขอมูลอะไหล สําหรับเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับ อะไหล เชน ช่ืออะไหล 

หนวยท่ีใชเรียก เปนตน สวนนี้ใชสําหรับบันทึกขอมูลอะไหลท่ีมีอยูโดย
บันทึกคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว หลังจากนั้นหากมีการซ้ืออะไหลมาเพ่ิมจะใช
การกรอกขอมูลในหนาซ้ืออะไหล 

• สวนลบ/แกไขขอมูลอะไหล ใชสําหรับลบอะไหลออกจากระบบ หรือ
แกไขขอมูลรายละเอียดของอะไหล สวนนี้จะไมเกี่ยวของกับการแกไข
ขอมูลการซ้ืออะไหลเขาหรือการเบิกอะไหลแตอยางใด 

• สวนดูขอมูลอะไหล ใชสําหรับดูรายละเอียดของอะไหลแตละชนดิ 
ข. สวนขอมูลรถ สวนนี้จะเปนสวนท่ีจัดการกับขอมูลรถท้ังหมดท่ีมีภายในอูฯ 

โดยสวนนี้จะแบงเปนสวนๆดังนี้ 
• สวนเพิ่มขอมูลรถ  ใชสําหรับเพิ่มขอมูลรถท่ีซ้ือมาใหม  โดยจะบันทึก

ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถเพื่อใชในระบบตอไป 
• สวนลบ/แกไขขอมูลรถ  
• สวนดูขอมูลรายละเอียดรถ 
• สวนแจงเตือนการตรวจสภาพ  เนื่องจากกฎหมายไดบังคับใหรถแท็กซ่ีตอง

ทําการตรวจสภาพปละ 2 ถึง 3 คร้ังดังนั้นสวนนี้จะเปนสวนท่ีแจงเตือนวา
กําลังจะครบกําหนดตรวจสภาพ โดยระบบจะทําการแจงเตือนกอนถึง
กําหนดตรวจสภาพ 1 เดือนบริเวณหนาจอหลักเนื่องจากกฎหมายอนุญาต
ใหตรวจสภาพลวงหนาไดไมเกิน     1 เดือน และเม่ือทําการตรวจสภาพแลว
และผูใชแจงใหระบบทราบถึงวันท่ีครบกําหนดคร้ังตอไป ระบบจึงจะนํา
ขอความแจงเตือนนั้นออก  
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ค. สวนขอมูลผูเชา สวนนี้จะจัดการขอมูลของผูเชารถท้ังหมดเพ่ือใชในการ
ติดตอเชารถ โดยจะแบงออกเปนสวนตางๆดังนี้ 
• สวนเพิ่มขอมูลผูเชาใหม ใชสําหรับเพิ่มขอมูลผูเชาท่ีมาติดตอใหม  โดย

ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของผูเชาในคร้ังแรกท่ีมาติดตอ
เชาเพียงคร้ังเดียว 

• สวนลบ/แกไขขอมูลผูเชา 
• สวนดูรายละเอียดขอมูลผูเชา  โดยจะมีขอมูลจํานวนการเชารถ จํานวน

การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนเงินท่ีคางชําระ และเวลาเฉล่ียในการสงกะ 
• สวนรายงานขอมูลเกี่ยวกับผูเชา  โดยจะมีรายงานประวัติการขับรถ  

รายงานปริมาณคาเชาท่ีไดเคยจายมาทั้งหมด  โดยสามารถดูรายงาน
เหลานี้ไดท่ีหนารายงาน 

2) สวนการจัดการ สวนนี้จะประกอบดวยสวนยอยๆดังนี้ 
ก. สวนเชารถ  เปนสวนท่ีใชบันทึกขอมูลการเชารถ โดยในขณะท่ีกรอกขอมูล

ระบบจะทําการคํานวณวันท่ีตองสงกะใหโดยทันทีเพื่อใหผูใชงานบอกเวลาสง
กะใหกับผูเชาไดทันที ในสวนนี้จะมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
กรอก  ซ่ึงหากมีการกรอกขอมูลการเชาท่ีผิดปกติระบบจะมีขอความแจงเตือน
ทันที ตัวอยางเชนกรณีที่มีการกรอกขอมูลเชารถใกลเวลาสงกะ   เชน เวลาสง
กะคือ 14.00น. เวลานี้รถทุกคันจะตองเขามาสงกะโดยไมคํานึงถึงวาจะเชาไป
ครบ    12 ช่ัวโมงหรือไม  แตหากมีการกรอกขอมูลวามีคนเชาตอน 12.00 น.  
ซ่ึงดูไมเปนเหตุเปนผลกันเนื่องจากตองสงกะตอน 14.00 น. ระบบจะแจงเตือน
ใหตรวจสอบการกรอกขอมูลใหมทันที 

ข. สวนสงกะ เปนสวนท่ีใชบันทึกขอมูลการสงกะ โดยจะใหผูใชระบบกรอก
จํานวนเงินท่ีผูเชาไดชําระมา หากกรอกเกินจํานวนท่ีควรจะจายระบบจะไม
ยอมใหบันทึกขอมูล แตหากบันทึกจํานวนเงินนอยกวาท่ีควรจะจายระบบจะ
อนุญาตใหกรอก  และระบบจะบันทึกวาผูเชาเปนหนี้ในทันที 

ในกรณีท่ีผูเชาเปนหนี้อยูแลวเม่ือถึงเวลาสงกะจะมีขอมูลหนี้เดิมปรากฎให
ผูใชระบบเห็นดวยเพื่อจะไดบอกกับผูเชาใหชําระหนี้ท่ีคางอยูเดิมพรอมกับ   
คาเชาคร้ังนี้ดวย  

นอกจากนี้ระบบจะทําการบันทึกเวลาท่ีสงกะดวยวาสงตามกําหนดหรือสง
ชาไปกี่นาที โดยระบบจะนําขอมูลไปประเมินวาผูเชาคนน้ีตรงเวลาหรือไม 
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ค. สวนยกเลิกการเชา  ใชสําหรับกรณีท่ีผูเชาติดตอเชาแลวแตไมสามารถไปขับรถ
ไดจึงขอยกเลิกการเชา เม่ือทําการยกเลิกการเชาแลวระบบจะไมนําขอมูลการ
เชาคร้ังนั้นไปประมวลผล นอกจากนี้ยังมีสวนสําหรับยกเลิกการเชาเพียงกะ
เดียวใชสําหรับกรณีเชาคร้ังละ 2 กะแลวตองการคืนรถกอน 1 กะระบบจะ
อนุญาตใหยกเลิกการเชา 1 กะนั้นได แตจะตองทําการยกเลิกกอนถึงเวลาสงกะ
นั้น 10 ช่ัวโมง 

ง. สวนซ้ืออะไหล  สวนนี้ใชสําหรับบันทึกขอมูลการซ้ืออะไหลเขา โดยสวนนี้จะ
บันทึกราคาและตัวแทนจําหนายในการซ้ือแตละคร้ังดวย โดยจะนําราคาไปใช
ในการคิดคํานวณรายจายในแตละเดือน และนําขอมูลตัวแทนจําหนายไปใชใน
การเปรียบเทียบราคาเพ่ือใหมีขอมูลวาซ้ืออะไหลกับตัวแทนจําหนายรายใดท่ี
จะไดราคาคุมคาท่ีสุด 

จ. สวนเบิกอะไหล  ใชสําหรับบันทึกขอมูลการเบิกอะไหลไปใชภายใน อูฯ โดย
จะมีการบันทึกจํานวน วันท่ีการเบิก และใชอะไหลกับรถคันไหน 

ฉ. สวนคืนอะไหล  สําหรับกรณีท่ีเบิกอะไหลไปแลวไมไดใชงานแลวนํามาคืน 
ช. สวนชําระหนี้ สวนนี้ใชสําหรับกรณีท่ีผูเชามีหนี้คางอยูแลวตองการมาชําระคืน  

ผูใชระบบจะใชสวนนี้เพื่อบันทึกขอมูลการชําระหนี้ โดยระบบจะทําการแสดง
รายช่ือผูท่ีเปนหนี้ท้ังหมดแลวใหเลือกจากช่ือหรือทําการคนหาโดยพิมพชื่อเขา
ไปได  จากนั้นใหกรอกจํานวนเงินท่ีชําระ ระบบจะทําการปรับปรุงขอมูลหนี้
และบันทึกวันเวลาท่ีชําระหนี้เอาไวดวย 

ซ. สวนซอมบํารุง  สวนนี้ เปนสวนท่ีใช บันทึกขอมูลการซอมรถและการ
บํารุงรักษารถเพ่ือจะนําขอมูลไปใชดูประวัติการซอมแซมและบํารุงรักษารถแต
ละคัน  โดยสวนนี้จะมีการบันทึกรายละเอียดสําคัญๆเอาไวเชน วันท่ีซอมบํารุง 
ประเภทของอุบัติเหตุท่ีเกิด ผูเชารายใดท่ี  กอเหตุ เปนตน 

3) สวนรายงาน เปนสวนท่ีรวบรวมรายงานทุกประเภทเอาไว  โดยจะมีปุมควบคุมอยู
ทางดานบนสําหรับเลือกประเภทรายงาน  และในรายงานบางประเภทจะสามารถ
กําหนดเดือนท่ีตองการดูขอมูลหรือเลือกขอมูลเฉพาะเจาะจงเปนกรณีไปได ซ่ึง
สามารถพิมพออกมาทางเคร่ืองพิมพได 

4) สวนสํารองขอมูล สวนนี้สําหรับผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน ทําการ
สํารองขอมูล 
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5) สวนกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ สวนนี้ใชสําหรับกําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ   โดย
แบงเปนสวนๆดังตอไปนี้ 
ก. สวนเพิ่มผูใชระบบ  สวนนี้เปนสวนสําหรับเพิ่มผูใชระบบ  ผูท่ีจะใชสวนนี้มี

เพียงผูดูแลระบบเทานั้นโดยผูดูแลระบบจะเปนผูสรางผูใชระบบเองซึ่ง
สามารถกําหนด Username ไดไมเกิน 12 ตัวอักษรและตองเปนภาษาอังกฤษ
หรือตัวเลขเทานั้น สวน Password ก็สามารถกําหนดไดไมเกิน 12 ตัวอักษร
เชนกัน นอกจากน้ีระบบจะแบงผูใชงานออกเปน 3 ประเภทคือ ผูดูแลระบบ
(Admin) เจาหนาท่ี และดูขอมูลตัวเอง 
• ประเภทผูดูแลระบบ  จะสามารถเพ่ิมผูใชระบบ ลบผูใชงาน และแกไข

ขอมูลผูใชระบบได และสามารถใชงานโปรแกรมไดทุกอยาง 
• ประเภทเจาหนาท่ี  ประเภทนี้จะสามารถใชงานโปรแกรมไดท้ังหมด  แตไม

สามารถเพ่ิมผูใชระบบได 
• ประเภทดูขอมูลตัวเอง   เปนประเภทที่สามารถดูขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวเองได

เทานั้น ซ่ึงผูใชระบบประเภทนี้คือผูเชาท่ีมีขอมูลในระบบเทานั้น 
ข. สวนลบ/แกไขขอมูลผูใชระบบ  ใชสําหรับลบผูใชระบบและแกไขขอมูลผูใช

ระบบ  โดยผูดูแลระบบจะสามารถแกไขขอมูลของผูใชระบบไดทุกอยาง แต
ผูใชระดับเจาหนาท่ีและดูขอมูลตัวเองจะสามารถแกไขไดเฉพาะขอมูลสวนตัว
เทานั้น 
 

ขอมูลท่ีถูกปอนเขาระบบทั้งหมดจะถูกตรวจสอบความถูกตองวาตรงตามชนิด
ขอมูลท่ีตองการจริงหรือไม  และยังมีการกําหนดจํานวนตัวอักษรท่ีอนุญาตใหปอนเขามา
ในระบบเพื่อเปนการปองกันปญหาความผิดพลาดในระบบตัวอยางเชน วันท่ีท่ีปอนเขา
ระบบตองไมปอนวันท่ีท่ีไมมีอยูจริงเชน จะปอนวันท่ี 30 กุมภาพันธเขามาในระบบไมได 
จํานวนเลขบัตรประชาชนตองเปนตัวเลข 13 หลักเทานั้น เปนตน 


