
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



  
 

ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
การติดต้ังระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือรานเชียรอนันตยานยนต มีโดย

ข้ันตอนในการติดต้ังระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ก.1 ความตองการของระบบกอนการติดตั้ง 
กอนการติดต้ังระบบระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือรานเชียรอนันตยานบน

เคร่ืองแมขาย จําเปนตองติดต้ังโปรแกรมตางๆ ดังนี้ 
Database Server หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีใหบริการทางดานฐานขอมูล 

ตองติดต้ังโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
 
ก.2 การติดตั้งฐานขอมูล (Database) 

หลังจากเคร่ือง Database Server ติดต้ังโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
เรียบรอยแลว จึงเร่ิมทําการติดต้ังฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนในการติดต้ังดังนี้ 

1) ท่ี Folder Setup เลือก Folder Database จากนั้นทําการ Copy Database File ลงใน
เคร่ือง Server เชน ในคูมือนี้จะทําการเก็บ Database ไวท่ี Directory E:\MSCSDataBase โดย File ท่ี 
copy มี 2 File ดังนี้ 

(1) Chiananan.mdf   File ท่ีเก็บขอมูลของระบบ 
(2) Chiananan _log.mdf   File ท่ีเก็บขอมูล Log ในการทํางาน 

 
รูป ก.1  แสดง ตัวอยาง Directory ท่ีใชเก็บ Database File 
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2) เปดโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 และทําการใส Username และ 
Password ของ SQL Server เพื่อเขาสูหนาจอ Microsoft SQL Server Management Studio ดังรูป 

 
รูป ก.2 แสดงหนาจอ Microsoft SQL Server Management Studio 

 
3) เลือกคําส่ัง Attach Database โดยคลิกขวาท่ี Database ตามดวย Attach ดังรูป 

 
รูป ก.3 แสดงการเลือกคําส่ัง Attach Database 
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4) จะไดหนาจอ Attach Database จากนั้นเลือกปุม Add 

 
รูป ก.4 แสดงหนาจอ Attach Database 

 
5) เลือกท่ีอยูของ Database โดยในท่ีนี้เก็บไวใน directory E:\MSCSDataBase แสดง

ดังรูป จากนั้นเลือก OK 

 
รูป ก.5 แสดงตัวอยางการเลือกท่ีอยู Database ท่ีตองการ Attach 
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6) โปรแกรมจะแสดงรายกร Database ท่ีเลือก ซ่ึงมีรายละเอียดดังรูป จากนั้นเลือกปุม 
OK 

 
รูป ก.6 แสดงตัวอยางรายละเอียดของ Database ท่ีตองการ Attach 

 
7) โปรแกรมจะทําการสราง Database : Chiananan เรียบรอยแลว ซ่ึง Database 

Chiananan จะถูกสรางใน Microsoft SQL Server Management Studio แสดง ดังรูป 

 
รูป ก.7 แสดงตัวอยาง Database ท่ี Attach เรียบรอยแลว 
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ก.3 การตั้งคาฐานขอมูลเพื่อสามารถใชผาน LAN 

1) เขาโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 เลือกแถบเมนู SQL Server Surface 
Area Configuration รายละเอียดดังรูป 

 

 

รูป ก.8 แสดงการเขาโปรแกรมการตั้งคาการเช่ือมตอฐานขอมูล 

2) ต้ังคาการเช่ือมตอฐานขอมูล โดยใหเลือกเมนู Remote Connection แลวเลือก 
Local and remote connections เลือกเมนูยอย Using TCP/IP only รายละเอียดดังรูป 

 
รูป ก.9 แสดงแถบเมนูการตัง้คาฐานขอมูลเพื่อใชผาน LAN 
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ก.4 การติดตั้งโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 

1) ทําการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 โดยเลือกท่ี icon                                     

2) เม่ือคลิกเลือกการลงโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดดังรูป 

 
รูป ก.10 แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 ข้ันท่ี 1 

 
รูป ก.11 แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 ข้ันท่ี 2 

 

 



98 

 

 
รูป ก.12 แสดงการลงโปรแกรม Microsoft .Net Framework 2.0 เสร็จสมบูรณ 

 
ก.5 การติดตั้งโปรแกรมระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือรานเชียรอนันตยานยนต 

1) การนําโปรแกรมไปใชงาน โดยนําทําการจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองแมขาย ทําการ
สราง Directory ไวท่ี D:\Program ช่ือ Folder : ระบบรานเชียรอนันตยานยนต และทําการอนุญาตให
สามารถสําเนาขอมูลได 

 
รูป ก.13 แสดงท่ีจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองแมขาย 
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2) การนําไปใชงานของเคร่ืองลูกขาย มีข้ันตอนดังนี้คือ 
(1) ทําการสําเนาโปรแกรม Folder : ระบบรานเชียรอนันตยานยนต แลวนําไป

วางไวท่ีเคร่ืองของเคร่ืองลูกขาย และสราง Directory ไวท่ี D:\Program ช่ือ Folder : ระบบรานเชียร
อนันตยานยนต 

 
รูป ก.14 แสดงท่ีจัดเก็บโปรแกรมท่ีเคร่ืองลูกขาย 

 
(2) ทําการสราง Shortcut : MSCSไวท่ีหนา Desktop โดยเขาไปตาม Directory :  

D:\Program\ระบบรานเชียรอนันตยานยนต\bin แลวหา File : MSCS.exe ข้ึนตอนตามรูปดานลาง 
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รูป ก.15 แสดงวิธีการสราง Shortcut: MSCS  
(3) หลังจากท่ีทําการสราง Shortcut : MSCSไวท่ีหนา Desktop เรียบรอยแลวจะ

ได ICON ดังรูป ก็สามารถดับเบ้ิลคลิกเขาโปรแกรมจากตรงนี้ได 

 
รูป ก.16 แสดง Shortcut: MSCS  

 
3) ขอควรระวัง ในการนําไปใชงานของเคร่ืองลูกขาย คือ 

(1) การสําเนาโปรแกรมแตละคร้ัง ตองระมัดระวัง ในเร่ืองของ Directory : 
D:\Program\ระบบรานเชียรอนันตยานยนต ท่ีจะเขาไปสําเนาโปรแกรมจากเคร่ืองแมขาย 

(2) เม่ือสําเนาโปรแกรมมาท่ีเคร่ือง ตองระมัดระวัง ในเร่ืองของ Directory : 
D:\Program\ระบบรานเชียรอนันตยานยนต ท่ีจะนําโปรแกรมไปวางใหตรงกับท่ีไดสราง Shortcut 
ไว 



ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานโปรแกรม 

 

การใชงานระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต 
รายละเอียดของการใชงานดังนี้ 
 
ข.1 การเขาใชงานระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต 

1) ดับเบิลคลิกไอคอน MSCS  บน Desktop เพื่อเปดโปรแกรม 

 
รูป  ข.1 แสดงไอคอน MSCS 

 
2) โปรแกรมจะแสดงหนาจอเพื่อใหใส Username และ Password 

 

 
รูป ข.2 แสดงหนาจอ Login 
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ข.2 การเขาใชงานระบบหลังจากท่ีเขาสูระบบ 

 
รูป ข.3 หนาจอหลักแสดงเมนูการใชงานท้ังหมด 

 
 1)  ผูดูแลระบบ 
  ผูดูแลระบบ แสดงเมนูยอยคือ เพิ่มขอมูลผูใชงาน และ แกขอมูลผูใชงาน 
  (1)  เม่ือเลือกเมนู เพิ่มขอมูลผูใชงาน จะแสดงหนาจอยอยเพิ่มขอมูลผูใชงาน 
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รูป ข 4 แสดงหนาจอยอยเพิม่ผูใชงาน 

 
 (1)  เพิ่มขอมูลผูใชงาน มีข้ันตอนการใชดังนี้ คือ 
  (1.1)  เม่ือกดคียบอรด F5 หรือ คลิกท่ี ปุม F5 บนหนาจอ หรือ ใสรหัสพนักงานลง
ในชอง รหัสพนักงาน ระบบจะดึงขอมูลพนักงานออกมาแสดงบนหนาจอ พรอมท้ัง กําหนด 
Username และ Password มาให ตาม เลขท่ีบัตรประชาชน และ วันเดอืน เกิด  
  (1.2)  เลือกใหแตละผูใชงาน ทํางานไดตามสิทธิการทํางาน โดยเลือกตาม Module 
การใชงาน 
  (1.3)  เม่ือกรอกขอมูลครบแลว ใหกดปุม บันทึกขอมูลผูใช 
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 (2)  แกไขขอมูลผูใชงาน มีข้ันตอนการใชงานดังนี้คือ 
  (2.1) เลือกเมนกูารใชงาน แกไขขอมูลผูใชงาน จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป 

 
รูป ข5 หนาจอรายการผูใชงาน 

  (2.2)  เลือกรายการผูใชงานท่ีตองการจะแกไข จากนั้นกดปุม แกไขขอมูลผูใชงาน 
จากนั้นจะปรากฎหนาจอ ดังรูปท่ี ข 3  
  (2.3)  ทําการแกไขขอมูล โดยสามารถแกไขขอมูลไดเฉพาะ Username Password
และสิทธิการใชงาน 
  (2.4)  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม บันทึกขอมูลผูใชงาน 
 
 2)  ระบบกําหนดขอมูลเบ้ืองตน 
  ระบบกําหนดขอมูลเบ้ืองตน มีเมนูการใชงานยอย ดังนี ้ ยี่หอ รุน สี ฝาย แผนก 
ตําแหนง พนักงาน และ คาปรับลวงเวลา 
 (1)  กําหนดขอมูลยี่หอ มีข้ันตอนการทํางานดังนี ้
  (1.1)  คลิกเมนู ยี่หอ จะปรากฎหนาจอยอย จัดการยีห่อ ดงัรูป 
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รูป ข 6 หนาจอการจัดการขอมูลยี่หอ 

  (1.2)  คลิกปุม New เพื่อกําหนดรหัสยีห่อ โดยจะทําการกาํหนดโดยอัตโนมัติ  
  (1.3)  เม่ือกรอกขอมูลครบแลว กดปุม Save  
  (1.4)  เม่ือมีการ ดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาแลว เลือก Edit จะเปนการแกไขขอมูล
ยี่หอ เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 (2)  กําหนดขอมูลรุน มีข้ันตอนการทํางานดังนี้  
  (2.1)  คลิกเมนู รุน จะปรากฎหนาจอยอย ดงัรูป 
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รูป ข 7 หนาจอการจัดการขอมูลรุน 

  (2.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสรุนโดยอัตโนมัติ 
  (2.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (2.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 (3)  กําหนดขอมูลสี มีข้ันตอนการทํางานดังนี ้
  (3.1)  เลือกเมนู สี จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป  

 
รูป ข 8 แสดงหนาจอ จดัการขอมูลสี 
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  (3.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสสีโดยอัตโนมัติ 
  (3.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (3.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 (4)  กําหนดขอมูลฝาย มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้

(4.1)  เลือกเมนูฝาย จะปรากฎหนาจอยอย ดงัรูป 

 
รูป ข 9 แสดงหนาจอการจัดการฝาย 

 
  (4.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสฝายโดยอัตโนมัติ 
  (4.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (4.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 (5)  กําหนดขอมูลแผนก มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
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(5.1)  เลือกเมนูแผนก จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป 
 

 
รูป ข 10 แสดงหนาจอการจดัการแผนก 

 
  (5.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสแผนกโดยอัตโนมัติ 
  (5.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (5.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 (6)  การจัดการขอมูลตําแหนง มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

(6.1)  เลือกเมนตํูาแหนง จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป 
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รูป ข 11 แสดงหนาจอ การจดัการขอมูลตําแหนง 

(6.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสตําแหนงโดยอัตโนมัติ 
  (6.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (6.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 (7)  การจัดการขอมูลพนักงาน มีข้ันตอนการทํางานดังนี้ 
  (7.1)  เลือกเมนูพนักงาน จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป 
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รูป ข 12 แสดงหนาจอการจดัการขอมูลพนักงาน 

(7.2)  กดปุม New จะทําการกําหนดรหัสพนักงานโดยอัตโนมัติ 
  (7.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (7.4)  เม่ือดับเบ้ิลคลิก หรือ คลิกขวาท่ีรายการขอมูล จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมา
แกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 (8)  การจัดการขอมูลคาปรับลวงเวลา มีการทํางานดังนี ้

(8.1)  เลือกเมนูคาปรับลวงเวลา จะปรากฎหนาจอยอยดังรูป 

 
รูป ข 13 แสดงหนาจอการจดัการคาปรับลวงเวลา 
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  (7.2)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
  (7.4)  เม่ือกดปุม Edit จะทําการเรียกขอมูลข้ึนมาแกไข เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอย
แลว กดปุม Save เพื่อบันทึก 
 
 3)  การจัดการรถยนต 
  การจัดการรถยนต ประกอบดวยเมนูการทํางานยอย ดังนี ้บันทึกรถยนต และ 
รายการรถยนต 
 (1)  บันทึกรถยนต มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (1.1) เลือกเมน ูบันทึกขอมูลรถยนต จะปรากฎหนาจอ ดงัรูป 

 
รูป ข 14 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลรถยนต 

  (1.2)  เม่ือกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว กดปุม บันทึกรถยนต 
 
 (2)  แกไขขอมูลรถยนต มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (2.2) เลือกเมน ูรายการรถยนต จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 15 แสดงหนาจอ รายการรถยนต 

 
  (2.1)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการแกไข ลบ หรือ ดูขอมูล  
  (2.3)  จะปรากฎขอมูล ดังรูป ข 13 
  (2.4)  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอย กดปุม บันทึกขอมูลรถยนต 
 
 (4)  การจัดการขอมูลลูกคา 
  การจัดการขอมูลลูกคา ประกอบดวยเมนยูอย คือ บันทึกขอมูลลูกคา และ รายการ
ลูกคา 
 (1)  บันทึกขอมูลลูกคา 
  (1.1)  เลือกเมนู บันทึกขอมูลลูกคา จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 16 แสดงหนาจอ บันทึกขอมูลลูกคา 

  (1.2)  เม่ือกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว กดปุม บันทึกขอมูลลูกคา 
 
 (2)  แกไขขอมูลลูกคา มีการทํางานดังนี ้
  (2.1)  เลือกเมนู รายการลูกคา จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 

 
รูป ข 17 แสดงหนาจอรายการลูกคา 
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(2.1)  เลือกรายการลูกคาท่ีตองการแกไข ลบ หรือ ดูขอมูล  
  (2.3)  จะปรากฎขอมูล ดังรูป ข 15 
  (2.4)  เม่ือแกไขขอมูลเรียบรอย กดปุม บันทึกขอมูลลูกคา 
 
(5)  ระบบซ้ือขายรถยนต 
  ระบบซ้ือขายรถยนต ประกอบดวยเมนยูอย ดังนี้ บันทึกการซ้ือรถยนต บันทึกการ
ขายรถยนต และ รายการสัญญาซ้ือขาย 
 (1)  บันทึกการซ้ือรถยนต มีข้ันตอนการทาํงาน ดังนี ้
  (1.1)  เลือกเมนู บันทึกการซ้ือรถยนต จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 

 
รูป ข 18 แสดงหนาจอรายการรถยนตท่ีซ้ือเขา 

  (1.2)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการทําสัญญาซ้ือ กดปุม บันทึกการซ้ือเขา จะ
ปรากฎ หนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 19 แสดงหนาจอ การบันทึกขอมูลการซ้ือรถยนตเขา 

  (1.3)  ระบบจะกําหนดเลขท่ีสัญญามาใหอัตโนมัติ  
  (1.4)  กดปุม F5 หรือ คลิกท่ีปุม F5 จะปรากฎ ดังรูป  

 
รูป ข 20 แสดงหนาจอคนหาขอมูลลูกคา 

  (1.5)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กดปุม บันทึกสัญญาซ้ือ หรือ กดปุม F10  
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 (2)  การบันทึกการขายรถยนต มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 
  (2.1)  เลือกเมนู บันทึกการขายรถยนต จะปรากฎ ดังรูป 

 
รูป ข 21 แสดงหนาจอ รายการถยนตท่ีขาย 

  (2.2)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการทําสัญญาขาย จะปรากฎดังรูป  

 
รูป ข 22 แสดงหนาจอการทําสัญญาขาย 
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  (2.3)  ระบบจะกําหนดเลขท่ีสัญญาขายมาใหโดยอัตโนมัติ 
  (2.4)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอย กดปุม บันทึกการขาย  
 
 (3)  การแกไขสัญญาซ้ือขาย มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (3.1)  เลือกเมนู รายการสัญญา จะปรากฎ ดังรูป 

 
รูป ข 23 แสดงหนาจอ รายการสัญญาซ้ือขาย 

 
  (3.2)  เลือกรายการสัญญาท่ีตองการแกไข กดปุม แกไข จะปรากฎดังรูป ข 18 หรือ 
ข 21 ตามชนิดสัญญาท่ีตองการแกไข 
  (3.3) เม่ือแกไขขอมูลสัญญาเรียบรอย กดปุม บันทึกสัญญา 
 (6) ระบบเชาซ้ือ 
  ระบบเชาซ้ือ มีเมนูยอยประกอบดวย ทําสัญญาเชาซ้ือ และ รายการสัญญาเชาซ้ือ 
 (1)  ทําสัญญาเชาซ้ือ มีข้ันตอนการทํางานดงันี้ 
  (1.1)  เลือกเมนู ทําสัญญาเชาซ้ือ จะปรากฎ ดังรูป  
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รูป ข 24 แสดงหนาจอ การทําสัญญาเชาซ้ือ 

  (1.2) ระบบกําหนดสัญญาเชาซ้ือมาใหอัตโนมัติ 
  (1.3) กรอกขอมูลจนครบ ระบบจะคํานวณ อัตราผอนชําระใหอัตโนมัติ 
  (1.4)  กดปุมบันทึกขอมูลสัญญา 
 (2) แกไขสัญญาเชาซ้ือ มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (2.1)  เลือกเมนู รายการสัญญาเชาซ้ือ จะปรากฎดังรูป 

 
รูป ข 25 แสดงหนาจอ รายการสัญญาเชาซ้ือ 
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  (2.2)  เลือกรายการสัญญาเชาซ้ือท่ีตองการแกไข ลบ หรือ ดูขอมูล จะปรากฎ
หนาจอดัง รูป ข 23  
  (2.3)  เม่ือแกไขขอมูลสัญญาเรียบรอยแลว กดปุม บันทึกสัญญา 
 
 (7)  ระบบการเงิน 
  ระบบการเงินประกอบดวย เมนูยอย ดังนี้ ยนืยันการซ้ือรถยนตเขา บันทึกคาใชจาย
รถยนต รับชําระคางวด ปดบัญชี รายการสัญญาซ้ือขายรอปดเพื่อรับทะเบียน และ รายงานรายรับ 
รายจาย  
 (1)  ยืนยนัการซ้ือรถยนตเขา มีข้ันตอนการทํางานดังนี ้
  (1.1)  เลือกเมนูยืนยันการซ้ือรถยนตเขา จะปรากฎ ดังรูป 

 
รูป ข 26 แสดงหนาจอรายการรถยนตยืนยนัการซ้ือ 

  (1.2)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการยืนยันการซ้ือเขา จะปรากฎหนาจอดังรูป 
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รูป ข 27 แสดงหนาจอ ยืนยนัการซ้ือรถยนต 

  (1.3)  เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอย กด ยืนยันการซ้ือเขา 
 
 (2)  บันทึกขอมูลคาใชจายรถยนต มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (2.1)  เลือกเมนู บันทึกคาใชจายรถยนต จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 
รูป ข 28 แสดงหนาจอรถยนตท้ังหมดท่ีอยุในสตอก 
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  (2.2)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการจะบันทึกคาใชจาย จะปรากฎดังรูป 

 
รูป ข 29 แสดงหนาจอ บันทึกคาใชจายรถยนต 

  (2.3)  เม่ือเพิ่มรายการคาใชจายเรียบรอยแลว กดปุมบันทึกขอมูลคาใชจาย 
 
 (3)  รับชําระคางวด มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (3.1)  เลือกเมนู รับชําระคางวด จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 30 แสดงหนาจอการรับชําระคางวด 

  (3.2)  กรอกรหัสสัญญาเชาซ้ือ จากนั้นระบบจะดึงขอมูลของสัญญาเชาซ้ือข้ึนมา 
  (3.3)  กรอกวนัท่ีรับชําระ ในชอง วันท่ีรับชําระ ระบบจะทําการคํานวน อัตรา
คาปรับกรณีชําระลาชา มาให 
  (3.4) กรอกจํานวนเงินท่ีรับ ระบบจะทําการคํานวณเงินทอนให 
  (3.5)  กดปุมการรับชําระคางวด ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินมาให 
 
 (4)  ปดบัญชี มีข้ันตอนการทํางาน ดังนี ้
  (4.1)  เลือกเมนู ปดบัญชี จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 31 แสดงหนาจอการปดบัญชี 

  (4.2)  กรอกเลขที่สัญญาเชาซ้ือ ระบบจะดึงขอมูลสัญญา พรอมท้ังคํานวน สวนลด
มาใหอัตโนมัติ 
  (4.3)  กรอกจํานวนยอดเงินรับ ระบบจะคํานวนเงินทอนให 
  (4.4)  กดปุม บันทึกการปดบัญชี จากนั้นระบบจะออกใบเสร็จรับเงินมาให 
 
 (5)  รายการสัญญาซ้ือรอปดรับทะเบียน มีข้ันตอนทํางานดังนี ้
  (5.1)  เลือกเมนู รายการสัญญาซ้ือรอปดรับทะเบียน จะปรากฎหนาจอ ดังรูป 
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รูป ข 32 แสดงหนาจอรายการรถยนตรอการปดเพื่อรับทะเบียน 

  (5.2)  เลือกรายการรถยนตท่ีตองการปด จะปรากฎ หนาจอดังรูป 

 
รูป ข 33 แสดงหนาจอการปดเพื่อรับทะเบียน 

  (5.3) กรอกจํานวนเงิน แลวกด บันทึกสัญญา 
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 (8) ระบบรายงานสารสนเทศ 
  (1) เลือกเมนู รายงานรถยนตในราน จะปรากฎหนาจอดงัรูป 

 
รูป ข 34 แสดงหนาจอรายงานรถยนตในสตอก 

 จากรูป ข 34 จะแสดงขอมุลรถท่ีอยูในสตอกท้ังหมด โดยจะมีรายละเอยีดของรถ จํานวน
วันท่ีถือครอง วันท่ีซ้ือเขา ราคาซ้ือเขา ยอดคาใชจายของรถแตละคัน  
  (2) เลือกเมนูรายงานสรุปรถยนตท่ีขายแลว จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 
รูป ข 35 แสดงหนาจอรายงานรถยนตท่ีขายแลว 
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  จากรูปท่ี ข 35 จะแสดงขอมูลของรถยนตท่ีขายไปแลวโดยจะสรุปเปน ราคาซ้ือ 
ราคารวมคาใชจาย ราคาขาย แลว คํานวณ เปน เปอรเซ็นตของกําไรออกมาให 
  (3) เม่ือเลือกเมนู รายงานยอดซ้ือ ยอดขาย รถยนต จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 
รูป ข 36 แสดงหนาจอเง่ือนไขการออกรายงาน 

  จากรูป ข 36 เม่ือกําหนดเง่ือนไขของรายงาน คือ วันท่ีเร่ิม และวนัท่ีส้ินสุดของการ
ออกรายงาน แลวเลือก ชนิดของรายงาน ซ่ึงมีใหเลือกอยู 4 ตัวเลือก คือ รายงานยอดซ้ือแยกตาม
ชนิดรถ รายงานยอดซ้ือแยกตามยี่หอรถ รายงานยอดขายแยกตามประเภทรถ และ รายงานยอดขาย
แยกตามยีห่อรถ จะปรากฎ รายงานดังรูป 

 
รูป ข 37 แสดงรายงายยอดซ้ือรถแยกตามประเภทรถ 
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รูป ข 38 แสดงรายงานยอดซ้ือแยกตามยีห่อรถ 

 

 
รูป ข 39 แสดงรายงานยอดขายแยกตามประเภทรถ 
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รูป ข 40 แสดงรายงานยอดขายแยกตามย่ีหอรถ 

 
  (4) เม่ือเลือกเมนู รายงานรถซ้ือ จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 
รูป ข 41 แสดงหนาจอเง่ือนไขรายงานรถซ้ือ 
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  จากรูป ข 41 เม่ือกําหนดเง่ือนไข วันท่ีเร่ิม และวนัท่ีส้ินสุดท่ีจะใหออกรายงานแลว 
กดปุม ออกรายงาน จะปรากฎรายงาน ดังนี ้
 

 
รูป ข 42 แสดงรายงานซ้ือรถยนต 

 
(5) เม่ือเลือกเมนู รายงานรถขาย จะปรากฎหนาจอดังรูป 

 
รูป ข 43 แสดงหนาจอเง่ือนไขรายงานรถขาย 
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  จากรูป ข 43 เม่ือกําหนดเง่ือนไข วันท่ีเร่ิม และวนัท่ีส้ินสุดท่ีจะใหออกรายงานแลว 
กดปุม ออกรายงาน จะปรากฎรายงาน ดังนี ้

 
รูป ข 44 แสดงรายงานรถขาย 

 



ภาคผนวก  ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
การใชงานระบบการจัดการรถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบผลของการใชงานระบบการจัดการ

รถยนตและระบบเชาซ้ือของรานเชียรอนันตยานยนต และเพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. แบบสอบถามนี้ไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามใดๆ 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน  หนาขอความซ่ึงตรงกับระดับตําแหนงงานของทาน

ตามความเปนจริง 
 

 พนักงานฝายจัดซ้ือ 
  พนักงานฝายสินเช่ือ 
 พนักงานฝายการเงิน 
  ผูจัดการ



ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 

โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย    ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

ปา
นก

ลา
ง 

คว
รป

รับ
ปรุ

ง 

1. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม      
2. ความรวดเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม      
3. การใชงานระบบล็อกอินเพื่อเขาสูระบบ      
4. การกําหนดสิทธิในการเขาใชแตละหนาจอ      
5. ความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน      
6. การจัดเก็บขอมูลเปนระบบมากข้ึนงายตอการเรียกดูขอมูล      
7. การแสดงผลทางจอภาพงายตอการใชงาน      
8. คูมือการใชงานโปรแกรมมีความชัดเจนและสะดวกตอการใช
งาน 

     

9. ความสมบูรณของการออกรายงานตางๆ      
10. ขอมูลสารสนเทศท่ีไดตรงตามความตองการตอผูใช      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ   นายกฤษฎา  ปญโญ 
 
วัน เดือน ปเกดิ  2   พฤศจิกายน 2521 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศกึษา 2545 
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศวิชาชีพ ช้ันสูง จาก โรงเรียนพาณิชยการ
เชียงใหม ปการศึกษา 2542 

 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน ประกอบธุรกิจสวนตัว รานเชียรอนันตยานยนต

จังหวัดลําพูน 
พ.ศ. 2548-2550 โปรแกรมเมอร บริษัท ออฟฟศเมท จํากัด จังหวดั 
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  2546-2548 โปรแกรมเมอร บริษัท แอดดา ประเทศไทย (มหาชน) 
จํากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 


