
 

 

 

 
 

 

บทที ่5 
การออกแบบหน้าจอ โครงสร้างเวบ็ไซต์ และเทคนิคการพฒันาโปรแกรม 

 
ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั  เป็นการพฒันาในรูปแบบเว็บไซต์  ดงันั้นการออกแบบหน้าจอ
แสดงผลจะประกอบดว้ย การออกแบบหน้าจอ และการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 
5.1 การออกแบบหน้าจอ 

การออกแบบโครงสร้างหน้าจอในการแสดงผล ให้มีเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของระบบโดยแต่ละหนา้จอมีรายละเอียดของการออกแบบดงัน้ี 

1) โครงสร้างหนา้จอแรกของการเขา้ระบบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 5.1 แสดงโครงสร้างหนา้จอแรกของการเขา้ระบบ 
 
จากรูป 5.1 หนา้จอล็อกอินเป็นหนา้จอแรกของการใชง้านระบบ ซ่ึงผูใ้ชง้านระบบจะตอ้ง

ท าการระบุช่ือผูใ้ช้งานและรหัสผ่านให้ถูกตอ้งเพื่อเขา้สู่หน้าจอหลกัของระบบต่อไป ซ่ึงสามารถ
แสดงโครงสร้างของหนา้จอดงัน้ี 
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หมายเลข 1 คือส่วนแสดงช่ือของระบบ 
หมายเลข 2 คือส่วนป้อนขอ้มูลช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
หมายเลข 3 คือส่วนป้อนขอ้มูลรหสัผา่น 
หมายเลข 4 คือส่วนเลือกการล็อกอินเพื่อตรวจสอบรหสัผา่น 
หมายเลข 5 คือปุ่มล็อกอินเพื่อเขา้ระบบ 
หมายเลข 6 คือปุ่มลืมรหสัผา่น 
หมายเลข 7 คือปุ่มใหเ้คร่ืองจดจ ารหสัผา่น 
หมายเลข 8 คือรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเลข 9 แสดงขอ้ความเก่ียวกบัระบบ 

 
2) โครงสร้างหนา้จอหลกัของระบบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
รูป 5.2 แสดงโครงสร้างหนา้จอหลกัของระบบ 

 
เม่ือผา่นการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ชง้านถูกตอ้งและไดสิ้ทธ์ิในการเขา้ใชง้าน ผูใ้ชง้านจะเขา้

สู่หนา้จอหลกัของระบบ จากรูป 5.2 เป็นหนา้จอหลกัของระบบสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
หมายเลข 1 คือส่วนแสดงวนัท่ี ช่ือระบบ และช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
หมายเลข 2 คือส่วนท่ีเป็นรูปตรามหาวทิยาลยั 
หมายเลข 3 คือส่วนแสดงรายการเมนูหลกัของโปรแกรมประกอบดว้ย 6 เมนูหลกัดงัน้ี

หน้าหลกั, จดัการทรัพยสิ์น, ซ่อมบ ารุง, รายงาน,ขอ้มูลผูใ้ช้, ขอ้มูลเบ้ืองตน้
และออกจากระบบ 
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หมายเลข 4 คือส่วนท่ีใชแ้สดงรายงานในภาพรวมทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หมายเลข 5 คือส่วนแสดงขอ้มูลผูพ้ฒันาระบบ 
 

3) โครงสร้างหนา้จอเมนูยอ่ยของระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูป 5.3 แสดงโครงสร้างหนา้จอเมนูยอ่ยของระบบ 
 

จากรูป 5.3 แสดงโครงสร้างหนา้จอเมนูยอ่ยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
หมายเลข 1 คือส่วนแสดงวนัท่ี ช่ือระบบ และช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
หมายเลข 2 คือส่วนท่ีเป็นรูปตรามหาวทิยาลยั 
หมายเลข 3 คือส่วนแสดงรายการเมนูหลกัของโปรแกรม 
หมายเลข 4 คือส่วนแสดงรายการเมนูยอ่ย 
หมายเลข 5 คือแสดงหวัขอ้รายการเมนูยอ่ยท่ีเลือก 
หมายเลข 6 คือส่วนแสดงการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เช่น การเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูล เป็นตน้ 
หมายเลข 7  คือส่วนแสดงขอ้มูลผูพ้ฒันาระบบ 
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4) โครงสร้างหนา้จอการมอบหมายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 5.4 แสดงโครงสร้างหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน 
 

หลงัจากท่ีไดรั้บการแจง้ซ่อม เจา้หนา้ท่ีส านกังานจะเป็นผูก้  าหนดผูรั้บผิดชอบแต่ละงาน 
จากรูป 5.4 เป็นโครงสร้างหนา้จอบนัทึกขอ้มูลการมอบหมายงาน อธิบายไดด้งัน้ี 

หมายเลข 1 แสดงเลขท่ีใบแจง้ซ่อมและวนัท่ีแจง้ซ่อม 
หมายเลข 2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูแ้จง้ซ่อม 
หมายเลข 3 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีตอ้งการใหซ่้อม 
หมายเลข 4 เป็นปุ่มตรวจสอบปริมาณงานท่ีเจา้หนา้ท่ีบริการไดรั้บมอบหมายงาน 
หมายเลข 5 เป็นส่วนบนัทึกการมอบหมายงาน 
 

5) โครงสร้างหนา้จอส่วนของการออกรายงาน 
การออกรายงานจะมีสองส่วนคือ การออกรูปแบบกราฟ  และการออกรายรูปแบบตาราง

ซ่ึงจะใชโ้ครงสร้างหนา้จอดงัรูป 5.5  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
หมายเลข 1 คือส่วนแสดงวนัท่ี ช่ือระบบ และช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
หมายเลข 2 คือส่วนท่ีเป็นรูปตรามหาวทิยาลยั 
หมายเลข 3 คือส่วนแสดงรายการเมนูหลกัของโปรแกรม 
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หมายเลข 4 คือส่วนแสดงรายการเมนูยอ่ย 
หมายเลข 5 คือแสดงช่ือรายงานท่ีเลือก 
หมายเลข 6 คือส่วนแสดงตวัเลือก 
หมายเลข 7 คือส่วนแสดงรายงาน 
หมายเลข 8 คือส่วนแสดงขอ้มูลผูพ้ฒันาระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป 5.5 แสดงโครงสร้างหนา้จอเมนูหลกัรายงาน 
 

6) โครงสร้างหนา้จอเมนูขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 

หลงัจากเลือกเมนูขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่การบนัทึกขอ้มูลในแต่ละเมนูยอ่ย 
โดยใชโ้ครงสร้างหนา้จอดงัรูป 5.6 อธิบายไดด้งัน้ี 

หมายเลข 1 คือส่วนแสดงวนัท่ี ช่ือระบบ และช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
หมายเลข 2 คือส่วนท่ีเป็นรูปตรามหาวทิยาลยั 
หมายเลข 3 คือส่วนแสดงรายการเมนูหลกัของโปรแกรม 
หมายเลข 4 คือส่วนแสดงรายการเมนูยอ่ยของระบบ 
หมายเลข 5 คือแสดงรายการเมนูยอ่ยท่ีเลือก 
หมายเลข 6 คือส่วนท่ีเป็น ปุ่มบนัทึก เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูล 
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หมายเลข 7 คือส่วนบนัทึกรายละเอียดขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น 
ขอ้มูลอาคารสถานท่ี, การก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน, ประเภทอุปกรณ์ต่อพ่วง, 
ประเภทเคร่ืองพิมพ ์ฯลฯ 

หมายเลข 8 คือส่วนแสดงขอ้มูลผูพ้ฒันาระบบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
รูป 5.6 แสดงโครงสร้างหนา้จอบนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้เมนูหลกัขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 
5.2 โครงสร้างเวบ็ไซต์ 

โครงสร้างเว็บไซต์ของระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพัสามารถแสดงโครงสร้างการเช่ือมโยงระบบ
ยอ่ยต่างๆ ของระบบแบบล าดบัชั้น แสดงดงัรูป 5.7  
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การเขา้ถึงระบบเป็นกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลผูใ้ช้งาน โดยอา้งอิงจากฐานขอ้มูล
ตารางขอ้มูลผูใ้ช ้เพื่อใหสิ้ทธ์ิในการเขา้ถึงระบบ โดยมีผูเ้ก่ียวขอ้งระบบไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูจ้ดัการ
ระบบ ฝ่ายปฏิบติัการ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความสามารถแตกต่างกนัดัง
ตาราง 5.1 

ตาราง 5.1 ความสามารถต่างๆของแต่ละสิทธ์ิ 

ความสามารถ 
ผู้ดูแล
ระบบ 

ผู้จัดการ
ระบบ 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

บุคลากรใน
มหาวทิยาลยั 

ผู้บริหาร 

1. ส่วนจดัการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ      
 บนัทึก แกไ้ข คน้หาขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
     

 บนัทึก แกไ้ขขอ้มูลการโอนยา้ย      

 บนัทึก แกไ้ขขอ้มูลการส่งคืนฝ่าย
ทรัพยสิ์น 

     

 บนัทึก แกไ้ขการยมืคืนอุปกรณ์      

2. ส่วนจดัการข้อมูลซ่อมบ ารุง      
 สร้างใบรายการแจง้ซ่อม      

 ตรวจสอบสถานการณ์ด าเนินการซ่อม      

 ก าหนดผูรั้บผิดชอบงานซ่อมบ ารุง      

 บนัทึก แกไ้ข ผลด าเนินงานซ่อมบ ารุง      

 บนัทึกการร้องขอติดตั้งซอฟตแ์วร์      

 บนัทึก แกไ้ข ขอ้มูลการส่งซ่อม/ส่งเคลม      

 ดูประวติัการซ่อมบ ารุง      

3. ส่วนส าหรับออกรายงาน      

 รายงานทัว่ไป     

 รายงานเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุง     

 รายงานสนบัสนุนการบริหาร     

4. ส่วนจดัการข้อมูลผู้ใช้ระบบ      
 ก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน      

5. ส่วนจดัการข้อมูลเบือ้งต้น      
 เพ่ิม แกไ้ข ลบขอ้มูลเบ้ืองตน้      
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ตาราง 5.2 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

1 Login.aspx หนา้จอตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้สู่ระบบ 
2 Main.aspx หนา้จอหลกัของโปรแกรม 
3 ComputerList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) 
4 ComputerPYU.aspx เพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) 
5 ComputerRentList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (เช่า) 
6 ComputerRentPYU.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (เช่า) 
7 MonitorList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลจอคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) 
8 MonitorManage.aspx เพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลจอคอมพิวเตอร์ (ม.พ.ย.) 
9 MonitorRentList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลจอคอมพิวเตอร์ (เช่า) 

10 MonitorRentManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลจอคอมพิวเตอร์ (เช่า) 
11 PrinterList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์
12 PrinterManage.aspx เพิ่ม  แกไ้ขขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์
13 AccessoriesList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์เสริม 
14 AccessoriesManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์เสริม 
15 NetworkDeviceList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย 
16 NetworkDeviceManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์เครือข่าย 
17 TransferDevices.aspx หนา้จอบนัทึกขอ้มูลการโอนยา้ย 
18 ReleaseDevicesList.aspx หนา้จอขอ้มูลการส่งคืน 
19 ReleaseDevices.aspx บนัทึกขอ้มูลส่งคืนฝ่ายทรัพยสิ์น 
20 BorrowDevices.aspx บนัทึกขอ้มูลการยมือุปกรณ์ 
21 BorrowList.aspx หนา้จอแสดงรายการการยมืคืนอุปกรณ์ 
22 RepairOrderList.aspx หนา้จอรายการใบแจง้ซ่อม 
23 Assignment.aspx หนา้จอมอบหมายงาน 
24 RepairOrderCreate.aspx หนา้จอสร้างใบแจง้ซ่อม 
25 AssetDetailManage.aspx หนา้จอบนัทึกขอ้มูลทรัพยสิ์นท่ีแจง้ซ่อม 
26 RepairOrderListProcess.aspx หนา้จอแสดงรายการด าเนินการ 
27 RepairHistory.aspx หนา้จอแสดงประวติัการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
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ตาราง 5.2 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

28 SoftwareRequestList.aspx หนา้จอแสดงรายการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ือง
ส่วนบุคคล 

29 SoftwareRequestManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลรายการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ือง
ส่วนบุคคล 

30 UserList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
31 ClaimDeviceList.aspx หนา้จอแสดงรายการส่งซ่อมภายนอก 
32 ClaimDeviceManage.aspx หนา้จอบนัทึกการส่งซ่อมภายนอก 
33 UserManage.aspx เพิ่ม แกไ้ข ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
34 RepairOrderCreate.aspx หนา้จอสร้างใบแจง้ซ่อม 
35 FindRepairOrder.aspx ตรวจสอบสถานะการด าเนินการซ่อม 
36 VendorList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทั 
37 VendorManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลบริษทั 
38 BrandManage.aspx เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้อุปกรณ์ 
39 MonitorTypeManage.aspx เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลประเภทจอคอมพิวเตอร์ 
40 PrinterTypeManage.aspx เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลประเภทเคร่ืองพิมพ ์
41 NetworkDeviceTypeManage.aspx เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์เครือข่าย 
42 ZoneManage.aspx เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลเขต 
43 BuildingList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลอาคาร 
44 BuildingManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลอาคาร 
45 RoomList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลห้อง 
46 RoomManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลหอ้ง 
47 SoftwareTypeManage.aspx เพิ่ม ลบขอ้มูลประเภทซอฟตแ์วร์ 
48 SoftwareList.aspx หนา้จอจดัการขอ้มูลซอฟตแ์วร์ 
49 SoftwareManage.aspx เพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลซอฟตแ์วร์ 
50 ComputerReportAll.aspx รายงานสรุปขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
51 AssetListDepart.aspx รายงานสรุปทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยตีาม

สถานท่ีติดตั้งและสภาพการใชง้าน 
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ตาราง 5.2 แสดงค าอธิบายหนา้ท่ีของไฟลใ์นระบบ (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือไฟล ์ ค าอธิบาย 

51 AssetListDepart.aspx รายงานสรุปทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยตีาม
สถานท่ีติดตั้งและสภาพการใชง้าน 

52 AsstReturnDevice.aspx รายงานสรุปการยมืคืน 
53 AssTranferReport.aspx รายงานสรุปการโอนยา้ย 
54 ComputerAgeSummaryReport.aspx รายงานประสิทธิภาพการใชง้านโดยรวม 
55 DeviceReplacement.aspx รายงานล าดบัทรัพยสิ์นท่ีควรไดรั้บการทดแทน 
56 AssetReleaseSummary.aspx รายงานการส่งคืนทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศใหห้น่วยงานฝ่ายทรัพยสิ์น 
57 LabComBreakEventPoint.aspx การวเิคราะห์ความคุม้ทุนการใชห้อ้งปฏิบติัการ

คอมพิวเตอร์ 
58 AssetTenor.aspx แนวโนม้การใชง้านทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
59 SoftwareLicenseInstalled.aspx จ านวนซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งเปรียบเทียบกบั

ลิขสิทธ์ิท่ีมีในมหาวทิยาลยั 
60 ComputerRentReport.aspx รายงานสรุปอุปกรณ์ท่ีไดท้  าการเช่า 
61 RepairSummary.aspx รายงานสรุปการบ ารุงรักษา 
62 CountWorkRepair.aspx รายงานสรุปการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
63 SoftwareInstalledSummary.aspx รายงานการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองส่วนบุคคล 

 
5.3 เทคนิคการพฒันาโปรแกรม 

พัฒนาโปรแกรมของระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั เป็นการพฒันาระบบเพื่อใช้งานในรูปแบบ
แอพพลิ เคชัน  ดังนั้ นภาษา ท่ีจะใช้ในการพัฒนาจะต้อง เ ป็นภาษา ท่ีสามารถท างานบน                
ระบบอินเทอร์เน็ต  ผูเ้ขียนไดใ้ช้ภาษาเอเอสพีด็อท ร่วมกบัภาษาซีชาร์ปในการพฒันาระบบ ได้มี
การน าเทคนิคการพฒันาโปรแกรมมาประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 
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1) เทคนิคการสร้างแผนภูมิกราฟ 
 ในการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัเทคโนโลยี
และสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั ผูเ้ขียนไดเ้ลือกใช้เคร่ืองมือในการสร้างแผนภูมิกราฟท่ีมีช่ือว่า 
ไฮชาร์ท (Highcharts) ซ่ึงพฒันามาจาก Jquery เป็นเคร่ืองมือฟรีแวร์ (Freeware) ส าหรับสร้าง
แผนภูมิกราฟของภาษาเอเอสพีด็อทเน็ต โดยสามารถสร้างแผนภูมิกราฟไดห้ลายรูปแบบ เหมาะกบั
การใชง้าน 
 ตวัอย่างการเขียนชุดค าสั่งภาษาเอเอสพีด็อทเน็ต ในการสร้างแผนภูมิกราฟ ดงัตวัอย่าง
จากไฟล ์HighCharts.cs เป็นไฟลท่ี์แสดงรายงานสรุปขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
 

        public static string PieChart(string container, string title,string subtitle, ArrayList series) 
        { 
            string result = ""; 
            result += "var chart; "; 
            result += "$(document).ready(function() { "; 
            result += "    chart = new Highcharts.Chart({ "; 
            result += "        chart: { "; 
            result += "            renderTo: '" + container + "', "; 
            result += "            plotBackgroundColor: null, "; 
            result += "            plotBorderWidth: null, "; 
            result += "            plotShadow: false "; 
            result += "        }, "; 
            result += "        title: { "; 
            result += "            text: '" + title + "' "; 
            result += "        }, "; 
            result += "  subtitle: { "; 
            result += "   text: '" + subtitle + "' "; 
            result += "  }, "; 
            result += "        tooltip: { "; 
            result += "            formatter: function() { "; 
            result += "                return this.point.name + ': ' + this.percentage.toFixed(2) + ' %'; "; 



 

 

 

88 
 

 

            result += "            } "; 
            result += "        }, "; 
            result += "        plotOptions: { "; 
            result += "            pie: { "; 
            result += "                allowPointSelect: true, "; 
            result += "                cursor: 'pointer', "; 
            result += "                dataLabels: { "; 
            result += "                    enabled: true, "; 
            result += "                    color: '#000000', "; 
            result += "                    connectorWidth: 1, "; 
            result += "                    connectorColor: 'grey', "; 
            result += "                    formatter: function() { "; 
            result += "                        return this.point.name + ': ' + this.percentage.toFixed(2) + ' %'; "; 
            result += "                    }, "; 
            result += "                    softConnector: false "; 
            result += "                } "; 
            result += "            } "; 
            result += "        }, "; 
            result += "        series: [{ "; 
            result += "            type: 'pie', "; 
            result += "            name: 'Browser share', "; 
            result += "            data: [  "; 
         } 
 ตวัอยา่งการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีชาร์ป เพื่อดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงในแผนภูมิ
กราฟ ตวัอยา่งจากไฟล ์ComputerReportAll.aspx.cs ดงัน้ี 
        protected void ddlRptDate_Select(object sender, DirectEventArgs e) 
        { 
            int rpt_id = int.Parse(e.ExtraParams["rpt_id"]); 
            DataTable dt = RptComSumDA.SelectDataTable("where ID=" + rpt_id); 
                lblComOffice.Text = dt.Rows[0]["COM_OFFICE"].ToString(); 
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                lblComOfficeRent.Text = dt.Rows[0]["COM_OFFICE_RENT"].ToString(); 
                lblNoRoom.Text = dt.Rows[0]["COM_NO_ROOM"].ToString(); 
                lblComLab.Text = dt.Rows[0]["COM_LAB"].ToString(); 
                lblComLabRent.Text = dt.Rows[0]["COM_LAB_RENT"].ToString(); 
                lblComStdService.Text = dt.Rows[0]["COM_STD_SERVICE"].ToString(); 
                lblComStdRoom.Text = dt.Rows[0]["COM_STD_ROOM"].ToString(); 
                lblComServer.Text = dt.Rows[0]["COM_SERVER"].ToString(); 
                lblComTotal.Text = dt.Rows[0]["TOTAL"].ToString(); 
 
                ArrayList series = new ArrayList(); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("คอมพิวเตอร์ประจ า<br />ส านกังาน", 
dt.Rows[0]["COM_OFFICE"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("คอมพิวเตอร์ประจ า<br />ส านกังาน (เช่า)", 
dt.Rows[0]["COM_OFFICE_RENT"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("หอ้งปฎิบติัการ<br />คอมพิวเตอร์", 
dt.Rows[0]["COM_LAB"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("หอ้งปฎิบติัการ<br />คอมพิวเตอร์ (เช่า)", 
dt.Rows[0]["COM_LAB_RENT"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("เคร่ืองคอมพิวเตอร์<br />บริการทัว่ไปส าหรับ
นกัศึกษา", dt.Rows[0]["COM_STD_SERVICE"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("เคร่ืองคอมพิวเตอร์<br />ส าหรับห้องเรียน", 
dt.Rows[0]["COM_STD_ROOM"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("Server", 
dt.Rows[0]["COM_SERVER"].ToString())); 
                series.Add(new Ext.Net.ListItem("ไม่ระบุหอ้ง", 
dt.Rows[0]["COM_NO_ROOM"].ToString())); 
                X.Js.AddScript(HighCharts.PieChart("container", "แผนภูมิ : แสดงขอ้มูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัพายพั", "",series)); 
                X.Js.AddScript("document.getElementById(\"tblReport\").style.display='';"); 
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2) เทคนิคการสร้างรายงาน  
ในส่วนของการออกรายงานผู้เ ขียนได้ใช้ เทคนิคการส่งออกฐานข้อมูลไปย ัง

ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล โดยใชค้ริสตลั รีพอร์ท (Crystal Report) ร่วมกบัดาตาเซ็ต (DataSet) และ  
เอดีโอด็อทเน็ต (ADO.NET) เพื่อให้ผูใ้ช้งานระบบง่ายต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย สามารถน าไปจดัรูปแบบการน าเสนอเองไดต้ามความตอ้งการ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

(1) ท าการเพิ่มไอเทมดาตาเซ็ต 
 

 
รูป 5.8 เพิ่มไอเทมดาตาเซ็ต 

 
(2) คลิกขวาเลือก Add -> DataTable 

 

รูป 5.9 เพิ่มดาตาเทเบิล 
 

(3) คลิกขวา Add - > Column และก าหนดชนิดของขอ้มูลตามตอ้งการ 

 

รูป 5.10 เพิ่มคอลมัน์และก าหนดชนิดของขอ้มูล 
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(4) จากนั้นท าการเพิ่มไอเทมคริสตลั รีพอร์ท 

 รูป 5.11 เพิ่มไอเทมคริสตลั รีพอร์ท 
 

(5) คลิกขวาท่ี Database Fields -> Database Expert  จากนั้นให้ท าการเพิ่มดาตาเทเบิลท่ีอยู่
ในดาตาเซ็ต โดยท าการเลือก Project Data -> ADO.NET DataSets  

 

 
 

รูป 5.12 เพิ่มดาตาเทเบิลท่ีอยูใ่นดาตาเซ็ต 
 

(6) ท าการออกแบบรายงานตามตอ้งการ 
 

 
รูป 5.13 ออกแบบรายงานในคริสตลั รีพอร์ท 
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(7) ตวัอยา่งการเขียนชุดค าสั่งภาษาซีชาร์ป เพื่อดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ตวัอยา่งจากไฟล ์
AssetListDepart.aspx.cs ดงัน้ี 
 //ส่วนของการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
  System.Data.DataTable dt = new System.Data.DataTable("DataTable1"); 
            dt.Columns.Add("ASSET_TYPE", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("PYU_CODE", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("BRAND", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("MODEL", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("ROOM", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("AGE", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("W_EXPIRE_DATE", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("DEPART_NAME", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("REPORT_DATE", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("REPORT_DESCRIPT", typeof(string)); 
            dt.Columns.Add("PRINT_DATE", typeof(string)); 
    this.CreateComputerData(ddlDepart.SelectedItem.Value, ref dt); 
    this.CreateMonitorData(ddlDepart.SelectedItem.Value, ref dt); 
    this.CreatePrinterData(ddlDepart.SelectedItem.Value, ref dt); 
            if (dt.Rows.Count == 0) 
            { 
                Function.Alert("ไม่มีขอ้มูล", 1); 
                return; 
            } 
     dt.AcceptChanges();  
//ส่วนของการเรียกใชข้อ้มูลรายงานจากคริสตลั รีพอร์ท 
                    

      myReport.Load(Server.MapPath("Files/rptAssetListDepart.rpt")); 

      myReport.SetDataSource(dt); 

 

     CrystalReportViewer1.ReportSource = myReport; 


