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บทคัดย่อ 
 

รายงานการศึกษาอิสระนี้เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าที่มีสถาปัตยกรรม
แบบ Web based เพ่ือให้บริษัท Pagoda Leasing น าไปช่วยสนับสนุนการท างานด้านการเช่ารถของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบบริหารจัดการรถเช่าที่พัฒนามีขอบเขตครอบคลุมงานด้าน
การเช่ารถทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่เริ่มค้นหารถที่ลูกค้าต้องการ จนกระทั่งคืนรถ และจัดท า
ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการ  

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า ผู้พัฒนาได้ใช้แนวคิดการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงอ๊อบเจ็ค (Object Oriented Analysis and Design) ในการจัดท าตัวแบบระบบทั้งหมด 
(System Models) และใช้หลักการของ Model View Controller (MVC) ในการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมภายใต้ ASP.NET 4.2 Framework ด้วยการใช้โปรแกรม Visual Studio 2013 และ
ใช้ภาษา C# ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL 2008 Server เป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดย
ด าเนินการภายใต้ระเบียบวิธีสไปรัล (Spiral) 
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ABSTRACT 

 
This development project, Rent car management system, has a system 

architect as Web based application which aims to supporting and enhancing rental 
cal related work process of Pagoda Leasing. 

The concept of Model-View-Controller (MVC) and based on ASP.NET 4.2 
Framework and Visual Basic Studio 2013 intergrated with Microsoft SQL Server 2008 
was used as tools to development. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท ารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้ได้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความ
กรุณาจากบรรดาคณาจารย์ทุกท่าน ตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ปัญจราศี ปุณณชัยยะ ที่ได้รับเป็นที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และได้อุทิศเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ชี้แนะจัดท า และได้ช่วย
ตรวจทานรายงานฉบับนี้ให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน และท่านต่อมาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ลัดดาวัลย์ แก้วกิตติพงษ์ กรรมการค้นคว้าอิสระ ผู้ได้ร่วมตรวจสอบ ให้ค าแนะน าและข้อเสนออันเป็น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ผู้จัดท าขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท Pagoda Leasing โดยเฉพาะ คุณศิวกร พณิช
ไพโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บ.โตโยต้าท่าจีน ที่ได้สนับสนุนการศึกษาอิสระครั้งนี้ ทั้งอ านวยความ
สะดวก และผลักดันให้การศึกษาอิสระส าเร็จได้ด้วยดี และขอขอบคุณทีมงานบริษัท Miniit co,.ltd. 
คุณยุทธศักดิ์ วุฒิกร ผู้เป็นทั้งพ่ีและอาจารย์คอยให้ค าปรึกษาการศึกษาอิสระครั้งนี้ 

ท้ายที่สุดผู้จัดท าขอขอบคุณครอบครัว เพ่ือนๆ ที่คอยดูแลห่วงใย คอยให้ค าปรึกษาใน
ทุกๆเรื่อง จนท าให้การศึกษาอิสระครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
 

 นายกฤษฎา จินดานวกุล 
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บทที่ 1 
ที่มาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
บริษัท พาโกด้า ลีสซิ่ง (Pagoda Leasing) คือบริษัทลูกของโตโยต้า ท่าจีน ที่ให้บริการ

ด้านการเช่ายานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรวมทั้ง ท าจ านองและขายฝาก ลูกค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นลูกค้าในรูปแบบบริษัทต่างๆซึ่งลักษณะการเช่ารถจะเป็นแบบระยะยาว ปัจจุบันการ
ด าเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการประมวลผลด้วยมือ ใช้การเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและ
แฟ้มคอมพิวเตอร์ เช่น excel word เป็นต้น เมื่อด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลานานเริ่มก่อปัญหาสะสม
อย่างต่อเนื่อง เอกสารจัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบท าให้การค้นเอกสารต่างๆเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้การ
ให้บริการลูกค้าบางครั้งใช้เวลานาน เพราะต้องเสียเวลามากกับการค้นหาข้อมูลประวัติเก่า ในส่วนของ
การน าเสนอรายงานแก่ผู้บริหารมีความล่าช้า มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ท าให้รายงานต่างๆไม่มีความ
น่าเชื่อถือ อีกทั้งในปี พ.ศ.2558 นี้ บริษัทพาโกด้ามีความต้องการต่อยอดธุรกิจเดิมโดยเพ่ิมบริการเช่า
รถแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไปเพ่ือการบริการที่หลากหลายและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
ได้หลายกลุ่ม ท าให้บริษัท Pagoda Leasing ต้องการระบบบริหารจัดการรถเช่ามาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการรถเช่าโดยเฉพาะ โดยระบบนี้ต้องสามารถท างานเข้ากับขั้นตอนการท างานของบริษัทได้เป็น
อย่างดี 

 
1.1 การจัดผังองค์กร 

 
กลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรถเช่าของ บริษัท Pagoda Leasing มี

หลายกลุ่มดังแสดงในภาพที่ 1.1 โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
 

1.1.1 ผู้จัดการ มีหน้าที่ตัดสินใจด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงวางแผนกลยุทธ์
เป้าหมายและรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม โดยบริหารผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของบริษัท
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

1.1.2 ฝ่ายขาย มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อลูกค้ามีความ
ต้องการเช่ารถ จองรถเช่าที่ลูกค้าต้องการ บริการลูกค้าในการจองรถเช่าและคืนรถเช่า รวมไปถึงหา
ลูกค้าในการเช่ารถ 

1.1.3 ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับด้านการเงิน ตรวจสอบรายได้ของบริษัท การ
ซ่อมบ ารุงรถเช่า รวมไปถึงจัดการด้านภาษีต่างๆในบริษัท  
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1.1.4 ฝ่ายซ่อมบ ารุง มีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพรถเช่าก่อนลูกค้าเช่ารถ และหลังจาก
ลูกค้าคืนรถเช่า 

ภาพที่ 1.1 แผนผังโครงสร้างองค์กรบริษัท Pagoda Leasing 
 

1.2 ขั้นตอนและเงื่อนไขการท างานในปัจจุบัน 
 

1.2.1 ลักษณะงาน และข้ันตอนการท างานในปัจจุบันของบริษัท Pagoda Leasing 
ในปัจจุบัน ขั้นตอนการท างานของกระบวนการจองรถเช่าสามารถแสดงได้ดัง

ภาพที่ 1.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.2.1.1 พนักงานสอบถามความต้องการลูกค้าของรายละเอียดการเช่า  เช่น 

ระยะเวลาที่ต้องการเช่ารถ ชนิดของรถ เป็นต้น จากนั้นตรวจสอบรถเช่าจากแฟ้มคอมพิวเตอร์ว่ามีรถ
ให้เช่าตามความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการหรือไม ่

1.2.1.2 เม่ือมีรถที่ลูกค้าต้องการ พนักงานจะแสดงแบบฟอร์มสัญญาเช่ารถดัง
แสดงตัวอย่างในภาพที่ 1.3 และภาพที่ 1.4 และให้ลูกค้ากรอกข้อมูล จากนั้นพนักงานจะท าการจอง
รถเช่าที่ลูกค้าต้องการ  

1.2.1.3 ฝ่ายซ่อมบ ารุงท าการตรวจเช็คสภาพ ท าความสะอาดรถเช่าและบันทึก
รายละเอียดต่างๆของรถลงในใบตรวจเช็คสภาพรถ ดังแสดงในภาพที่ 1.5 

1.2.1.4 เม่ือถึงเวลารับรถ พนักงานจะเก็บหลักฐานส าคัญจากลูกค้าได้แก่ ใบ
ตรวจเช็คสภาพรถ เอกสารสัญญาเช่า ใบขับข่ี บัตรประชาชน จากนั้นให้ลูกค้าช าระค่าบริการ 

1.2.1.5 เม่ือถึงเวลาคืนรถ ฝ่ายซ่อมบ ารุงท าการตรวจสอบสภาพรถและบันทึก
รายละเอียดต่างๆของรถลงในใบตรวจเช็คสภาพรถ และพนักงานรับคืนรถเช่าจากลูกค้า 

1.2.1.6 กรณีรถเช่าเสียหาย ให้ลูกค่าช าระค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา  
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ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนการจองรถเช่า  
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ภาพที่ 1.3 แบบฟอร์มสัญญาเช่ารถ  
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ภาพที่ 1.4 แบบฟอร์มสัญญาเช่ารถ 
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ภาพที่ 1.5 ใบตรวจเช็คสภาพรถ
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บทที่ 2 
ภาพรวมของระบบสารสนเทศ 

 
2.1 ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัท พาโกด้า ลีซซิ่ง เป็นระบบที่ครอบคลุมการท างาน 

ของพนักงานบริษัทตั้งแต่ลูกค้าจองรถเช่าไปจนถึงการคืนรถเช่า เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 2.1 รวมถึงการจัดการข้อมูลหลัก
ต่างๆ (master data) ที่ใช้ในการอ้างอิงเพ่ือท ารายการ เช่นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถเช่า ข้อมูลพนักงาน 
เป็นต้น ตลอดจนจัดท าเอกสาร รายงาน และให้สารสนเทศต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการท างานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พาโกด้า ลีซซิ่ง ในส่วนการเช่า โดยภายในระบบนี้มีฟังก์ชันการท างาน
ทัง้หมด 15 ฟังก์ชัน แบ่งเป็น 3 ระบบย่อย ดังภาพที่ 2.2  

 

ภาพที่ 2.1 Context Diagram แสดงขอบเขตชองระบบบริหารจัดการรถเช่า 
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ภาพที่ 2.2 Use case diagram ภาพรวมระบบบริหารจัดการรถเช่า 
 

2.2 ขอบเขตการท างานของระบบย่อยแต่ละระบบ 
 

แต่ละระบบย่อยของระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัทพาโกด้า ลีซซิ่ง มีขอบเขตการ
ท างานดังนี ้

 
2.2.1 ระบบขาย (sales) 

ระบบขาย (sales) ท าหน้าที่เก่ียวกับการท างานด้านจองรถเช่า ทั้งการจองรถเช่า
ระยะสั้นและการจองรถเช่าระยะยาวของระบบเช่ารถ ภายในระบบประกอบด้วย ฟังก์ชันจองรถเช่า
ระยะสั้น ฟังก์ชันจองรถเช่าระยะยาว ฟังก์ชันตรวจสอบรถเช่า ฟังก์ชันรับรถ ฟังก์ชันคืนรถ ฟังก์ชัน
ยกเลิกการจอง ฟังก์ชันคืนรถ และ ฟังก์ชันเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน  
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2.2.2 ระบบจัดการทรัพย์สิน (asset management) 
ระบบจัดการทรัพย์สิน (asset management) ท าหน้าที่เกี่ยวกับบริหารด้าน

ทรัพย์สินและข้อมูลหลักต่างๆที่ใช้อ้างอิงเพ่ือท ารายการเช่าภายในระบบ ประกอบด้วย ฟังก์ชันจัดการ
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า ฟังก์ชันจัดการรถเช่า และ ฟังก์ชันจัดการพนักงาน 

2.2.3 ระบบจัดการหลังร้าน (bank office management) 
ระบบจัดการหลังร้าน (bank office management) ท าหน้าที่เกี่ยวกับรายการ

ทางการเงินอ่ืนๆที่สนับสนุนการท างานและการจัดท ารายงานต่างๆของระบบบริหารจัดการรถเช่าและ
การจัดท ารายงานต่างๆ ภายในระบบประกอบด้วย ฟังก์ชันจัดการใบก ากับภาษีและใบเสร็จ ฟังก์ชัน
เรียกดูรายงาน ฟังก์ชันก าหนดราคาเช่ารถ และฟังก์ชันค านวณผลตอบแทนพนักงาน 

 
2.3 หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัทพาโกด้า ลีซซิ่ง มีผู้ที่เกี่ยวกับในบทบาทต่างๆ ดังภาพ

ที่ 2.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.3.1 พนักงาน SA 

เป็นพนักงานฝ่ายขายในบริษัท ซึ่งมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
ในด้านการเช่ารถ โดยระบบช่วยสนับสนุนการท างานแก่ พนักงาน SA ในด้านต่างๆดังนี้ การจองรถ
เช่าระยะยาวและระยะสั้น การตรวจสอบรถเช่า การรับรถ การคืนรถ การยกเลิกการจอง และเรียกดู
ปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 

2.3.2 ผู้ดูแลระบบ 
เป็นผู้จัดการสาขาและหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการและ

ดูแลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง และปลอดภัย ระบบจะ
ช่วยสนับสนุนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.3.3 บัญชี 
เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีในบริษัท ซึ่งมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับด้านการเงิน ตรวจสอบ

ยอดเงินและจัดการด้านภาษีต่างๆ ในบริษัท ระบบจะช่วยให้บัญชีท างานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
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2.3.4 ผู้จัดการ 
เป็นระดับผู้บริหารขององค์กร ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจ วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ระบบจะช่วยให้ผู้บริหารมีรายงานสรุปผลในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจได้ดีข้ึน 

 
2.4 รายละเอียดขั้นตอนการท างานใหม่ 

 
เมื่อมีการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัทพาโกด้า ลีซซิ่ง ขั้นตอนการท างาน

ของการเช่ารถจะ มีล าดับการท างานดังแสดงรวมในภาพ 2.3 และรายละเอียดดังนี้  
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ภาพ 2.3 ขั้นตอนการจองรถเช่าเมื่อใช้ระบบ  



12 

2.4.1 เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการท างานดังแสดงในภาพ 2.4 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเรียกดูรถออกปฏิบัติงาน 
2) ระบบแสดงปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
3) ผู้ใช้งานเลือกดูรายละเอียดปฏิทินตามเงื่อนไขที่ต้องการ 

 

ภาพที่ 2.4 Activity Diagram แสดงการเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน  
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2.4.2 สร้างรายการจองรถเช่า มีขั้นตอนการท างานดังแสดงในภาพ 2.5 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพ่ือท ารายการจองรถเช่า 
2) ระบบแสดงรายการจองรถเช่า 
3) ผู้ใช้งานสร้างรายการจองรถเช่า กรอกและบันทึกรายละเอียดการจองรถเช่า

ลงระบบ ถ้าส าเร็จระบบจะบันทึกรายการจองรถเช่า ถ้าไม่ส าเร็จระบบจะแจ้งเตือนรายละเอียดที่
จ าเป็นต้องกรอก และให้กรอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

 

ภาพที่ 2.5 Activity Diagram แสดงการสร้างรายการจองรถเช่า   
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2.4.3 ตรวจสอบรถเช่ารายการจองรถเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว) มีขั้นตอนการ
ท างานดังแสดงในภาพ 2.6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเข้าระบบเพ่ือท ากระบวนการตรวจสอบรถเช่า 
2) ระบบแสดงรายการจองรถเช่า 
3) ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถเช่าที่ต้องการตรวจสอบรถเช่า 
4) ระบบแสดงรายละเอียดรายการจองรถเช่า 
5) ผู้ใช้งานท ากระบวนการตรวจสอบรถเช่า กรอกและบันทึกรายละเอียดที่

ต้องการ ลงระบบ ถ้าส าเร็จระบบจะบันทึกกระบวนการตรวจสอบรถเช่า ถ้าไม่ส าเร็จระบบจะแจ้ง
เตือนรายละเอียดที่จ าเป็นต้องกรอก และให้กรอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

 

 
ภาพที ่2.6 Activity Diagram แสดงการตรวจสอบรถเช่ารายการจองรถเช่า  
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2.4.4 ลูกค้ารับรถรายการจองรถเช่า (ระยะสั้นและระยะยาว) มีขั้นตอนการท างานดัง
แสดงในภาพ 2.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเข้าระบบเพ่ือท ากระบวนการลูกค้ารับรถ 
2) ระบบแสดงรายการจองรถเช่า 
3) ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถเช่าที่ต้องการรับรถ 
4) ระบบแสดงรายละเอียดรับรถ 
5) ผู้ใช้งานท ากระบวนการลูกค้ารับรถ กรอกและบันทึกรายละเอียดลงระบบ ถ้า

ส าเร็จระบบจะบันทึกกระบวนการลูกค้ารับรถ ถ้าไม่ส าเร็จระบบจะแจ้งเตือนรายละเอียดที่จ าเป็นต้อง
กรอก และให้กรอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

ภาพที่ 2.7 Activity Diagram แสดงการลูกค้ารับรถรายการจองรถเช่า  
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2.4.5 ลูกค้าคืนรถรายการจองรถเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว) มีขั้นตอนการท างานดัง
แสดงในภาพ 2.8 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานเข้าระบบเพ่ือท ากระบวนการลูกค้าคืนรถ 
2) ระบบแสดงรายการจองรถเช่า 
3) ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถเช่าที่ต้องการคืนรถ 
4) ระบบแสดงรายละเอียดรายการคืนรถเช่า 
5) ผู้ใช้งานท ากระบวนการลูกค้าคืนรถ กรอกและบันทึกรายละเอียดที่ต้องการลง

ระบบ ถ้าส าเร็จระบบจะบันทึกข้อมูลลูกค้าคืนรถ ถ้าไม่ส าเร็จระบบจะแจ้งเตือนรายละเอียดที่
จ าเป็นต้องกรอก และให้กรอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

6) ถ้ารถเช่าเสียหาย ระบบบันทึกค่าเสียหายเข้าสู่ระบบ และบันทึกรายการ
ค่าเสียหายที่เกิดจากลูกค้าส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสเป็น Blacklist 
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ภาพที่ 2.8 Activity Diagram แสดงการคืนรถรายการจองรถเช่า 
 
2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่าท าให้บริษัทได้รับประโยชน์ดังนี้ 

 
1) บริษัทได้มาซึ่งการรวมศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการจองรถเช่าไว้เป็นส่วนกลาง เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการการจัดการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ และในการใช้งานข้อมูลต่างสาขาได้ 
2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ลดเวลาในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

พนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการท างานเดิมลงเพราะข้อมูลรายละเอียดต่างๆถูกจัดเก็บไว้
แล้วภายในระบบ ส่งผลให้พนักงานท างานได้ดีขึ้น  
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3) ให้บริการได้ดีและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น 
4) ลดทรัพยากรที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานฝ่าย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นกระดาษ ท าให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทลดลง 
ระบบบริหารจัดการรถเช่าท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ดังนี้ 
1) ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น เพราะระบบมีความสามารถในการค้นหารถยนต์

ที่ต้องการจอง อีกท้ังยังสามารถออกใบก ากับภาษีให้ลูกค้าได้ 
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บทที่ 3 
ข้อก าหนดความต้องการระบบ 

 
3.1 ความต้องการด้านหน้าที่ (Functional Requirement)  

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่า บริษัทพาโกด้า ลีซซิ่งต้องมีความสามารถในหน้าที่งานดัง

แสดงในภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ภาพที่ 3.1 Use case diagram ภาพรวมระบบบริหารจัดการรถเช่า  
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3.1.1 ระบบขาย สามารถท าฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได ้
1) จองรถเช่าระยะสั้น เมื่อพนักงาน SA ที่ได้รับรายละเอียดการจองรถเช่าระยะ

สั้น พนักงาน SA สามารถสร้างรายการจองรถเช่าระยะสั้น ที่มรีายละเอียดลูกค้า และรายละเอียดการ
จองรถได้ โดยระบบจะจัดเก็บบันทึกการจองรถระยะสั้นเข้าระบบและปรับปรุงสถานะของรถเช่าที่
จองไว้เป็น Reserve ซึ่งสามารถแก้ไข หรือลบรายการการจองรถเช่าเหล่านี้ไดใ้นภายหลัง 

2) จองรถเช่าระยะยาว เมื่อพนักงาน SA ที่ได้รับข้อมูลการจองรถเช่าระยะยาว 
พนักงาน SA สามารถสร้างรายการจองรถเช่าระยะยาว ที่มีรายละเอียดลูกค้า และรายละเอียดการ
จองรถได้ โดยระบบจะจัดเก็บรายการจองรถระยะยาวเข้าระบบและปรับปรุงสถานะของรถเช่าที่จอง
ไว้เป็น Reserve ซึ่งสามารถแก้ไข หรือลบบันทึกการจองรถเช่าเหล่านี้ได้ในภายหลัง 

3) ตรวจสอบรถเช่า พนักงาน SA ต้องตรวจสอบรถเช่าที่จะให้บริการแก่ลูกค้า 
เมื่อพนักงาน SA ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถระบรุายละเอียดการตรวจสอบรถเช่าและอัพโหลด
เอกสารใบตรวจเช็คสภาพรถเข้าระบบได้ โดยระบบจะปรับปรุงสถานะของรถเช่าที่จองไว้เป็นสถานะ 
Ready และจะจัดเก็บบันทึกรายละเอียด เอกสารและผู้ที่ท าการตรวจสอบเข้าระบบ ซึ่งเอกสาร
เหล่านี้สามารถลบออกได้ในภายหลัง 

4) รับรถ เมื่อลูกค้ามารับรถเช่าที่จองไว้ พนักงาน SA สามารถท ารายการรับรถ
ได ้โดยระบรุายละเอียดการรับรถและอัพโหลดเอกสารใบตรวจเช็คสภาพรถเข้าระบบได้ โดยระบบจะ
ปรับปรุงสถานะของรถเป็นสถานะ Use และจะจัดเก็บบันทึกรายละเอียด เอกสารและผู้ที่ท าการ
ตรวจสอบเข้าระบบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้สามารถลบออกได้ในภายหลัง 

5) คืนรถ เมื่อลูกค้าน ารถเช่ามาคืน พนักงาน SA สามารถท ารายการคืนรถได้โดย 
ระบุรายละเอียดการรับรถและอัพโหลดเอกสารใบตรวจเช็คสภาพรถเข้าระบบได้ โดยระบบจะ
ปรับปรุงสถานะของรถเป็นสถานะ Avaliable และจะจัดเก็บบันทึกรายละเอียด เอกสารและผู้ที่ท า
การตรวจสอบเข้าระบบ ซึ่งเอกสารเหล่านี้สามารถลบออกได้ในภายหลัง 

6) ยกเลิกการจอง เมื่อพนักงาน SA ได้รับข้อมูลการยกเลิกการจองรถเช่า 
พนักงาน SA สามารถค้นหาข้อมูลการจองได้จากหมายเลขสัญญาเช่า เพ่ือเลือกรายการจองที่ต้องการ
ยกเลิกและยกเลิกการจองรถเช่าได้ โดยระบบจะบันทึกและจัดเก็บรายการยกเลิกการจองรถเช่าเข้า
ระบบ 

7) เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน พนักงาน SA สามารถเรียกดูปฏิทินรถออก
ปฏิบัติงาน โดยเลือกดูได้ทั้งหมดและมีรายละเอียดการใช้งานรถนั้นๆประกอบ โดยที่ระบบจะจัดการ
ปฏิทินรถออกปฎิบัติงานเมื่อมีการจองรถให้โดยอัตโนมัติโดยใช้วันเวลาที่รถนั้นถูกใช้งานจากบันทึก
การจองรถเช่าระสั้นและระยะยาว  
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3.1.2 ระบบจัดการทรัพย์สิน สามารถท าฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได ้
1) จัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า พนักงาน SA สามารถสร้างรายการ

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาให้กับรถเช่าแต่ละคันได้ โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาที่สามารถระบุได้ 
ได้แก่ค่าใช้จ่าย ชื่อรายการ ซึ่งระบบจะจัดเก็บค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเหล่านี้ไว้ในระบบ โดยพนักงาน SA 
สามารถแก้ไขหรือลบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ในภายหลัง 

2) จัดการรถเช่า ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลรถเช่าได้ โดย
ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรถเช่าเหล่านี้ไว้ในระบบ 

3) จัดการพนักงาน ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลพนักงานได้ 
โดย ระบบจะจัดเก็บข้อมูลพนักงานเหล่านี้ไว้ในระบบ 

3.1.3 ระบบจัดการหลังร้าน สามารถท าฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได ้
1) จัดการลูกค้า ระบบสามารถให้ผู้ดูแลระบบ สร้าง แก้ไข และลบข้อมูลลูกค้า

ไดโ้ดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบ 
2) จัดการลูกค้า Blacklist  ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายการลูกค้า Blacklist 

และเพ่ิมลูกค้ารายที่เข้าข่ายเป็น Blacklist ให้เป็น Blacklist ได ้
3) ท าใบก ากับภาษี ใบเสร็จ ฝ่ายบัญชีสามารถสั่งพิมพ์ใบก ากับภาษี จากระบบ

ได ้ 
4) ก าหนดราคารถเช่า ผู้จัดการสามารถก าหนดราคารถเช่า และรายได้ที่

ต้องการได้รับ เพ่ือให้ระบบค านวณราคาเช่ารถตามเงื่อนไขของรถแต่ละคันให้พิจารณาได้ 
5) เรียกดูรายงาน ระบบสามารถแสดงรายงานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

ให้แก่ผู้จัดการได้ 
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ตารางที่ 3.1  
 
แสดงรายงานของระบบบริหารจัดการรถเช่า 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร/
รายงาน 

เงื่อนไขจัดท ารายงาน 

ใบก ากับภาษี / ใบเสร็จ เพ่ือเป็นหลักฐานการรับช าระค่าบริการ
จากลูกค้า 
โดยข้อมูลในเอกสารนี้ประกอบด้วย  
1.ชื่อจริงนามสกุลจริงลูกค้า  
2.วันที่ออกเอกสาร  
3.ชื่อรายการที่เช่า  
4.จ านวนรถ  
5.จ านวนเงินไม่รวม VAT  
6.จ านวนเงินรวม VAT 

 

รายงานรถยอดนิยม เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยในประกอบการ
ตัดสินใจ เพิ่มหรือลดจ านวนรถเช่า 
โดยข้อมูลในรายงานนี้แสดงในรูปแบบ
กราฟแท่งระหว่าง รถเช่า และ จ านวน
ครั้งที่ถูกเช่า 
 

เงื่อนไขการแสดง
รายงานมีดังนี้ 
1.ประเภทรถเช่า 
2.ช่วงเวลาที่เช่า 
3.จ านวนรถ 

รายงานรายได้ค่าเช่า เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยในการวางแผลกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยข้อมูลในรายงานนี้ประกอบด้วย 
1.ชื่อเดือน 
2.รายได้ 
3.จ านวนครั้งการเช่า 

เงื่อยไชการแสดง
รายงานมีดังนี้ 
1.ปีพ.ศ. 
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ตารางที่ 3.1  
 
แสดงรายงานของระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

เอกสาร/รายงาน วัตถุประสงค์และเนื้อหาของเอกสาร/
รายงาน 

เงื่อนไขจัดท ารายงาน 

รายงานการเช่าของลูกค้า เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆที่เกีย่วข้องกับลูกค้าเช่น การให้
สิทธิเศษแก่ลูกค้าเป็นต้น 
โดยข้อมูลในรายงานนี้ประกอบด้วย 
1. ชื่อลูกค้า 
2. จ านวนครั้งการเช่า 
3. ค่าเช่าเฉลี่ยต่อวัน 
4. จ านวนวันที่เช่าเฉลี่ยต่อครั้ง 
5. รายการที่เคยเช่า 

 

รายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม เพ่ือน าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ
ปรับราคารถเช่าหลังจากเกิดการใช้งาน
จริง 
โดยข้อมูลในรายงานนี้ประกอบด้วย 
1. รายละเอียดรถเช่า 
2. ค่าใช้จ่ายที่ประมาณการ 
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
4. สถานะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 

 
3.2 ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirement) 

 
3.2.1 ค าอธิบายข้อมูล 

ระบบบริหารจัดการรถเช่าต้องจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่
งาน(Function) ตามท่ีกล่าวข้างต้นได ้  
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1) ข้อมูลรถ (Car) เป็นข้อมูลรถเช่าที่บริษัทมีไว้ให้บริการ ข้อมูลนี้ประกอบด้วย 
ยี่ห้อ ชนิดของรถ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง ทะเบียนรถ สี ราคาเช่าต่อวัน สถานะของ
รถ ราคาเช่าต่อวัน 

2) ข้อมูลลูกค้าระยะสั้น (Customer) เป็นข้อมูลลูกค้าทั่วไปของบริษัท ซึ่งข้อมูล
นี้ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ อายุ วันเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่
ตามบัตรปัจจุบัน สัญชาติ อาชีพ เงินเดือน 

3) ข้อมูลเอกสารลูกค้าระยะสั้น เป็นข้อมูลเอกสารของลูกค้าทั่วไปของบริษัท 
ข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อเอกสาร ที่อยู่เอกสาร (Path file) 

4) ข้อมูลลูกค้า Blacklist เป็นข้อมูลลูกค้า Blacklist ข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัส
ลูกค้า รหัสรายการจองรถเช่าระยะสั้น รหัสรายการจองรถเช่าระยะยาว รายละเอียด 

5) ข้อมูลลูกค้าระยะยาว (Customer Company) เป็นข้อมูลลูกค้าเช่ารถระยะ
ยาว ข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย รหัสลูกค้า ชื่อองค์กร โทรศัพท์องค์กร ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ผู้ติดต่อ ที่อยู่
องค์กร 

6) ข้อมูลเอกสารลูกค้าระยะยาว เป็นข้อมูลเอกสารของลูกค้าระยะยาวของ
บริษัท ข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสลูกค้า ชื่อเอกสาร ที่อยู่เอกสาร (Path file) 

7) ข้อมูลพนักงาน เป็นข้อมูลของพนักงานที่ใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า 
ข้อมูลนี้ประกอบด้วย ชื่อยูสเซอร์ รหัสผ่าน ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ์

8) ข้อมูลรายการเช่าระยะสั้น เป็นข้อมูลการเช่ารถระยะสั้นของบริษัท ข้อมูลนี้
ประกอบด้วย หมายเลขสัญญาเช่า รหัสลูกค้า รหัสรถเช่า วันที่ท ารายการจองรถเช่า วันที่เริ่มเช่ารถ 
วันที่คืนรถ ค่าประกันภัยรถเช่าต่อวัน สถานะรายการเช่า รายละเอียด พนักงานสร้างรายการจองรถ
เช่า วันที่ตรวจสอบรถเช่า พนักงานรับเรื่องตรวจสอบรถเช่า วันที่ลูกค้ารับรถเช่า พนักงานรับเรื่อง
ลูกค้ารับรถเช่า วันที่ลูกค้าคืนรถเช่า พนักงานรับเรื่องลูกค้าคืนรถเช่า วันที่ยกเลิกการจองรถเช่า หมาย
เหตุ(ยกเลิก) พนักงานรับเรื่องยกเลิกการจองรถเช่า 

9) ข้อมูลเอกสารรายการเช่าระยะสั้น เป็นข้อมูลเอกสารของรายการเช่าระยะสั้น 
ข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการเช่าระยะสั้น ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร ที่อยู่เอกสาร (Path file) 
รายละเอียด วันที่สร้างเอกสาร พนักงานที่สร้างเอกสาร 

10) ข้อมูลรายการเช่าระยะยาว เป็นข้อมูลการเช่ารถระยะยาวของบริษัท ข้อมูล
นี้ประกอบด้วย หมายเลขสัญญาเช่า รหัสลูกค้า วันที่ท ารายการจองรถเช่า วันที่เริ่มเช่ารถ วันที่คืนรถ 
ค่าประกันภัยรถเช่าต่อวัน สถานะรายการเช่า รายละเอียด พนักงานสร้างรายการจองรถเช่า วันที่
ตรวจสอบรถเช่า พนักงานรับเรื่องตรวจสอบรถเช่า วันที่ลูกค้ารับรถเช่า พนักงานรับเรื่องลูกค้ารับรถ
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เช่า วันที่ลูกค้าคืนรถเช่า พนักงานรับเรื่องลูกค้าคืนรถเช่า วันที่ยกเลิกการจองรถเช่า หมายเหตุ
(ยกเลิก) พนักงานรับเรื่องยกเลิกการจองรถเช่า รหัสรถเช่า (มีได้หลายรายการ) 

11) ข้อมูลเอกสารรายการเช่าระยะยาว เป็นข้อมูลเอกสารจองรายการเช่าระยะ
ยาว ข้อมูลนี้ประกอบด้วย รหัสรายการเช่าระยะยาว ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร ที่อยู่เอกสาร (Path 
file) รายละเอียด วันที่สร้างเอกสาร พนักงานที่สร้างเอกสาร  

ข้อมูลน าเข้าระบบมีวิธี เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และน าเข้าระบบดัง
รายละเอียดในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2  
 
แหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลรถ 1.ไฟล์ excel ข้อมูล
รถ 
2.สมุดทะเบียนรถ 

1.ข้อมูลรถที่มีอยู่เดิมก่อนใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ 
น าเข้าระบบจากไฟล์ excel ตอนเริ่มแรกท่ีใช้ระบบ 
2.ข้อมูลรถใหม่ ผู้ดูแลระบบน าข้อมูลรถจากสมุด
ทะเบียนรถเข้าระบบทันทีที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อมูลลูกค้า 1.ไฟล์ excel ข้อมูล
ลูกค้า 
2.ลูกค้า  

1.ข้อมูลลูกค้าท่ีมีอยู่เดิมก่อนใช้ระบบ พนักงาน SA 
น าเข้าระบบจากไฟล์ excel ตอนเริ่มแรกท่ีใช้ระบบ 
2.ข้อมูลลูกค้าใหม่ น าเข้าระบบรทันทีโดยพนักงาน 
SA เมื่อมีลูกค้ามาท าการเช่ารถของบริษัท 

ข้อมูลรายการ
เช่ารถ 

ลูกค้า น าเข้าระบบทันทีโดยพนักงาน SA เมื่อลูกค้าท าการ
เช่ารถของบริษัท 

ข้อมูลลูกค้า 
Blacklist 

รายการลูกค้าคืนรถ น าเข้าระบบโดยผู้ใช้งาน SA เมื่อพบว่ารถเช่าเกิด
ความเสียหายในคอบรับคืนรถจากลูกค้าที่ท าการเช่า
รถ 
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ตารางที่ 3.2  
 
แหล่งข้อมูลและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 

ข้อมูล แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลพนักงาน 1.ไฟล์ excel ข้อมูล

พนักงาน 
2.เอกสารตอบรับเข้า
เป็นพนักงาน 

1.ข้อมูลพนักที่มีอยู่เดิมก่อนใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ 
น าเข้าระบบจากไฟล์ excel ตอนเริ่มแรกท่ีใช้ระบบ 
2.ข้อมูลพนักงานใหม่ ผู้ดูแลระบบน าข้อมูลจาก
เอกสารตอบรับเข้าเป็นพนักงานเข้าระบบ เมื่อ
ต้องการสร้าง account ให้กับพนักงาน 

 
3.2.3 ข้อจ ากัดด้านข้อมูล 

ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบมีข้อจ ากัดดังนี้ 
1) ลูกค้า 1 รายสามารถมีรายการเช่ารถได้มากกว่า 1 รายการ 
2) ลูกค้า 1 รายสามารถมีข้อมูลเอกสารลูกค้าได้มากกว่า 1 รายการและมีได้

มากกว่า 1 ประเภทเอกสาร 
3) รายการเช่ารถระยะสั้น 1 รายการสามารถมีรถเช่าได้ 1 คัน 
4) รายการเช่ารถระยะสั้น 1 รายการสามารถมีเอกสารเกี่ยวข้องกับการเช่าได้

มากกว่า 1 รายการ 
5) รายการเช่ารถระยะยาว 1 รายการสามารถมีรถเช่าได้มากว่า 1 คัน 
6) รายการเช่ารถระยะยาว 1 รายการสามารถมีเอกสารเกี่ยวข้องกับการเช่าได้

มากกว่า 1 รายการ 
7) ทุกรายการเช่ารถ ต้องมีสถานะของรายการเช่าก ากับเสมอ 
8) รถเช่า 1 คันสามารถมียี่ห้อได้ 1 ยี่ห้อ และมีรุ่นได้ 1 รุ่น และมีประเภทรถได้ 

1 ประเภท 
9) รถเช่าทุกคันต้องมีสถานะของรถเช่าก ากับเสมอ 
 

3.3 ความต้องการด้านอ่ืนๆ 
 
นอกจากความต้องการด้านหน้าที่ดังที่กล่าวข้าวต้นแล้ว ระบบยังต้องมีคุณสมบัติ

อ่ืนๆ อีกดังนี้  
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3.3.1 ความต้องการทางด้านเทคนิคที่รองรับการท างานของระบบ 
ต้องมีความสามารถดังนี้ 
3.3.1.1 รองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 ขึ้นไป 
3.3.1.2 Server ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ window server 2008 
3.3.1.2 Server รองรับการใช้งาน SQL Server 2008 

3.3.2 การควบคุมการเข้าถึงระบบ 
ต้องมีระบบจัดการผู้ใช้ที่สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบผู้ใช้งานได้ รวมทั้งมีการ

ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในตาราง 3.3 
3.3.3 ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

ต้องเป็นระบบที่มีหน้าจอการใช้งานที่ท าให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย โดยจะต้องให้ผู้ใช้งาน
สามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องภายในเวลา 1–2 วัน 

3.3.4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ 
ต้องเป็นระบบที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลก่อน

น าเข้าสู่ระบบทุกครั้ง และถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งาน
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวก่อนการบันทึกลงสู่ระบบได้ 
 
ตาราง 3.3  
 
แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า 

หน้าจอระบบ พนักงาน SA บัญชี ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ 

สร้าง แก้ไข ลบ รายการจองรถเช่าระยะ
สั้น / ระยะยาว 

    

ตรวจสอบรถเช่า รายการจองรถเช่าระยะ
สั้น / ระยะยาว 

    

รับรถ รายการจองรถเช่าระยะสั้น / ระยะ
ยาว 

    

คืนรถ รายการจองรถเช่าระยะสั้น / ระยะ
ยาว 
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ตาราง 3.3  
 
แสดงสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

หน้าจอระบบ พนักงาน 
SA 

บัญชี ผู้จัดการ ผู้ดูแลระบบ 

ยกเลิกการจอง รายการจองรถเช่าระยะสั้น / 
ระยะยาว 

    

ก าหนดราคาเช่ารถ     
เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน     

สร้าง แก้ไข ลบ ค่าบ ารุงรักษารถเช่า     

ลูกค้า Blacklist     
ปรับปรุงสถานะรถซ่อม     

ใบก ากับภาษี ใบเสร็จ     

รายงานรถยอดนิยม     
รายงานรายได้ค่าเช่า     

รายงานการเช่าของลูกค้า     
รายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม     

สร้าง แก้ไข ลบ ลูกค้า(ทั่วไป และระยะยาว)     

สร้าง แก้ไข ลบ รถเช่า     
สร้าง แก้ไข ลบ รุ่นรถยนต์     

สร้าง แก้ไข ลบ ยี่ห้อรถยนต์     

สร้าง แก้ไข ลบ ประเภทรถยนต์     
สร้าง แก้ไข ลบ พนักงาน     
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บทที่ 4  
ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 
4.1 ล าดับ (Flow) การใช้งานระบบ 

 
การใช้งานระบบควรมาล าดับตามแผนภาพที่ 4.1 เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการระบบเช่า

สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
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ภาพที่ 4.1 แผนภาพแสดงล าดับการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า 
 
4.2 Common Key/button/icon 

 
ปุ่มที่ใช้ในหน้าจอต่างๆ ของระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 
 
ปุ่มต่างๆ ในระบบบริหารจัดการรถเช่า 

Command 
button/icon 

ชื่อปุ่ม หน้าที่ 

 

ปุ่มเพ่ิม เพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

ปุ่มแก้ไข แก้ไขรายการที่เลือก 

 

ปุ่มลบ ลบรายการที่เลือก 

 

ปุ่มบันทึก บันทึกข้อมูลที่ก าลังท ารายการ 

 

ปุ่มตรวจสอบรถเช่า ท าการตรวจสอบรถเช่าของรายการจอง
รถเช่านั้นๆ 

 

ปุ่มลูกค้ารับรถ ท าการรับรถของรายการจองรถเช่านั้นๆ 

 

ปุ่มลูกค้าคืนรถ ท าการคืนรถของรายการจองรถเช่านั้นๆ 

 

ปุ่มยกเลิกการจอง ท าการยกเลิกการจองของรายการจองรถ
เช่านั้นๆ 

 
ปุ่ม Download ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

ปุ่มย้อนกลับ ย้อนกลับไปที่หน้าที่แล้ว 
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4.3 การเข้าออกระบบ 
 

4.3.1 การเข้าสู่ระบบ 
การเข้าสู่ระบบบริหารจัดการรถเช่า มีข้ันตอนการเข้าใช้งานดังนี้ 
4.3.1.1 เปิดโปรแกรม web browser จากนั้นเข้าไปยัง URL http:// 

http://admin.pagoda.yut.yt 
4.3.1.2 ใส่ username และ password ดังภาพที ่4.2 

ภาพที่ 4.2 หน้าจอส าหรับใส่ Username และ Password 
 

4.3.1.3 หากเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิการใช้งานต่างกัน ดังภาพที่ 4.3 ถึง ภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ admin 

ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ SA 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ SA  
 

 
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ Account  
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ Manager 

 

 
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ Manager 
 

4.3.2 การออกจากระบบ 
การออกจากระบบบริหารจัดการรถเช่า สามารถท าได้โดยกดปุ่ม Logout ที่มุม

ขวาบนของระบบดังภาพท่ี 4.9  
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างหน้าจอการ logout
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บทที่ 5 
การใช้งานของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

 
5.1 กลุ่มผู้ใช้ระบบ 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่า แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้ 4 กลุ่มดังนี้ 
 
5.1.1 พนักงาน SA 

สามารถจัดการรายการเช่ารถทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดการค่าบ ารุงรักษา 
รวมทั้งเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน และจัดการลูกค้า Blacklist ได้  

5.1.2 ผู้จัดการ 
สามารถจัดการรายการเช่ารถทั้งระยะสั้นและระยะยาว ก าหนดราคาเช่ารถ 

รายงานรถยอดนิยม รายงานรายได้ค่าเช่า รายงานการเช่าของลูกค้า และรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม 
ได ้

5.1.3 บัญชี 
สามารถออกใบก ากับภาษี ใบเสร็จ ของรายการจองรถเช่าทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวได ้
5.1.4 ผู้ดูแลระบบ 

สามารถจัดการข้อมูลรถเช่า รวมทั้งรุ่นรถ ยี่ห้อรถและประเภทรถ ข้อมูลลูกค้า 
และข้อมูลพนักงานได ้ 

 
5.2 วิธีการใช้งานของพนักงาน SA 

 
พนักงาน SA สามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1 การจองรถเช่าระยะสั้น 

พนักงาน SA สามารถท ารายการต่างๆ โดยเลือกเมนูจัดการรถเช่า(ระยะสั้น) จะ
ได้หน้าจอรายการจองรถเช่าดังภาพที่ 5.1 ซึ่งแต่ละรายการประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งปุ่ม 
เพ่ิม แก้ไข และลบ 

1) สัญญาเช่าเลขท่ี หมายเลขสัญญา 
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2) วันที่ท าสัญญา แสดงวันที่ท ารายการจองรถเช่า 
3) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าท่ีท ารายการจองรถเช่า 
4) โทรศัพท์ แสดงเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า 
5) ยี่ห้อ (รุ่น) แสดงรถเช่าของรายการจองรถเช่า 
6) ค่าเช่าตอวัน แสดงค่าบริการค่าเช่าต่อวัน 
7) สถานะรถเช่า แสดงสถานะปัจจุบันของรถเช่าที่อยู่ในรายการจองรถเช่า ซึ่ง

สถานะของรถเช่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน โดยสถานะของรถเช่ามี
ดังต่อไปนี้ 

7.1) Avaliable: รถเช่าสามารถให้จองได้ 
7.2) Reserve: รถเช่าถูกจองส าหรับรายการจองรถเช่า 
7.3) Ready: รถเช่าได้รับการตรวจสภาพพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า 
7.4) Use: รถเช่าก าลังให้บริการแก่ลูกค้า 
7.5) Fix: รถเช่าก าลังซ่อม 

8) สถานะสัญญาเช่า แสดงสถานะปัจจับันของรายการเช่า ซึ่งสถานะของสัญญา
เช่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน โดยสถานะของสัญญาเช่ามีดังต่อไปนี้ 

8.1) Open: สัญญาเช่านี้ถูกสร้างแต่ลูกค้ายังไม่มารับบริการ 
8.2) On Use: สัญญาเช่านี้ลูกค้าก าลังรับบริการ 
8.3) Close: สัญญาเช่านี้ลูกค้าเสร็จสิ้นกระบวนการเช่ารถ 
8.4) Cancel: สัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกการจอง  
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ภาพที่ 5.1 แสดงรายการจองรถเช่าระยะสั้น 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูจองรถเช่าระยะสั้นสามารถท างานได้ดังนี้ 
5.2.1.1 เพิ่มรายการจองรถเช่าระยะสั้น 

การเพ่ิมรายการจองรถเช่าระยะสั้น สามารถท าได้โดยท าตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าจอการจองรถเช่าระยะสั้น กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดง
หน้าจอเพ่ิมรายการจองรถเช่า เพ่ือใส่รายละเอียดการเพ่ิมรายการจองรถเช่าระยะสั้น ดังภาพที่ 5.2 

2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถเช่าระยะสั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 
ชื่อผู้เช่า รถเช่า วันที่ท ารายการ เช่าระหว่างวันที่ ถึงวันที่ เลขไมล์ สถานที่จองรถ ประเภทลูกค้า ค่า
ประกันลดความเสี่ยง และหมายเหตุ 

3) กดปุม่ “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการจองรถเช่าระยะสั้นเข้าระบบ  
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ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าจอ เพ่ิมรายการจองรถเช่าระยะสั้น
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5.2.1.2 แก้ไขรายการจองรถเช่าระยะสั้น  
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแก้ไขรายการจองรถเช่าระยะสั้นได้ก็ต่อเมื่อ

รายการจองรถเช่าระยะสั้นนั้นมีสถานะสัญญาเช่าเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ในหน้ารายการจองรถเช่า เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก 

checkbox ด้านหน้าของรายการที่ต้องการแก้ไขเพียง 1 รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขรายการจองรถเช่าที่มี

รายละเอียดการจองรถเช่าระยะสั้น ดังภาพที่ 5.3 
3) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถเช่าที่ต้องการ 
4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการจองรถเช่าระยะสั้นที่แก้ไขเข้า

ระบบ 
 

 
ภาพที่ 5.3 แสดงหน้าจอ แก้ไขรายการจองรถเช่าระยะสั้น 
 

5.2.1.3 ลบรายการจองรถเช่าระยะสั้น  
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบรายการจองรถเช่าระยะสั้นได้ก็ต่อเมื่อ

รายการจองรถเช่าระยะสั้นนั้นมีสถานะสัญญาเช่าเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
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1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะสั้นเลือกรายการที่ต้องการลบ โดย
เลือก checkbox ด้านหน้าของรายการที่ต้องการลบอย่างน้อย 1 รายการ 

2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ 
3) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบลบรายการจองรถเช่าระยะสั้น 

5.2.1.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า รายการจองรถเช่าระยะสั้น 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า รายการจองรถ

เช่าระยะสั้นได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะสั้นเป็น OPEN และรถยนต์มีสถานะ RESERVE เท่านั้น 
โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะสั้น เลือกรายการจองรถเช่าระยะสั้น
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ต้องการตรวจสอบ ดังภาพที่ 5.4 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.5 

ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติการตรวจสอบรถเช่า  
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ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดรายการจองรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “ตรวจสอบรถเช่า” ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบรถเช่า 
เพ่ือให้กรอกรายละเอียด ตรวจสอบรถเช่า ดังภาพที่ 5.6 

3) ใส่รายละเอียดตรวจสอบรถเช่า ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ
(SA ตรวจรับรถ) และหมายเหตุ  

 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า (ต่อ) 
4) กดปุม่ “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่าเข้าระบบ 
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5.2.1.5 ปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ รายการจองรถเช่าระยะสั้น 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ รายการจองรถเช่า

ระยะสั้นได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะสั้นเป็น OPEN และรถยนต์มีสถานะ READY เท่านั้น โดยท า
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะสั้น เลือกรายการจองรถเช่าระยะสั้น
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ลูกค้าต้องการรับรถ ดังภาพที่ 5.7 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.8 

 

ภาพที่ 5.7 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ  
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ภาพที่ 5.8 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดรายการจองรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “ลูกค้ารับรถ” ระบบจะแสดงหน้าจอลูกค้ารับรถ เพ่ือให้กรอก
รายละเอียด ลูกค้ารับรถ ดังภาพที่ 5.9 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้ารับรถ ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ 
(ตรวจรับจากผู้เช่า) หมายเหตุ (ส าหรับใบตรวจเช็คสภาพรถ) ใบขับข่ี หมายเหตุ (ส าหรับใบขับข่ี) บัตร
ประชาชน หมายเหตุ (ส าหรับบัตรประชาชน)  
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ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้ารับรถเข้าระบบ 
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5.2.1.6 ปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่าระยะสั้น 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่า

ระยะสั้นได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะสั้นเป็น ONUSE และรถยนต์มีสถานะ USE เท่านั้น โดยท า
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าการจองรถเช่าระยะสั้น เลือกรายการจองรถเช่าระยะสั้นโดย
คลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ลูกค้าต้องการคืนรถ ดังภาพที่ 5.10 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.11 

 

ภาพที่ 5.10 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ  
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ภาพที่ 5.11 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดรายการจองรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “ลูกค้าคืนรถ” ระบบจะแสดงหน้าจอลูกค้าคืนรถ เพ่ือให้กรอก
รายละเอียด ลูกค้าคืนรถ ดังภาพที่ 5.12 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้าคืนรถ ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ (คืน
รถ) เลขไมล์คืนรถ และหมายเหตุ หากกรณีรถเสียหาย จะเพ่ิมรายละเอียดรถเสียหาย ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าปรับ หมายเหตุ (การซ่อม)  
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ภาพที่ 5.12 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถเข้าระบบ 
5.2.1.7 ปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง รายการจองรถเช่าระยะสั้น 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง รายการจอง
รถเช่าระยะสั้นได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะสั้นเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะสั้น เลือกรายการจองรถเช่าระยะสั้น
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ ที่ต้องการยกเลิก ดังภาพที่ 5.13 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.14 
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ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง 
 

 
ภาพที่ 5.14 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดรายการจองรถเช่า  
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2) กดปุ่ม “ยกเลิกการจอง” ระบบจะแสดงหน้าจอยกเลิกการจองเพ่ือ ให้
กรอกรายละเอียด ยกเลิกการจอง ดังภาพที่ 5.15 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้าคืนรถ ซึ่งประกอบด้วย หมายเหตุ  
 

ภาพที่ 5.15 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะสั้น ปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง(ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจองเข้า
ระบบ 
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5.2.2 การจองรถเช่าระยะยาว 
พนักงาน SA สามารถท ารายการต่างๆ โดยเลือกเมนูจัดการรถเช่า (ระยะยาว) 

จะได้หน้าจอรายการจองรถเช่าดังภาพที่ 5.16 ซึ่งแต่ละรายการประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ พร้อม
ทั้งปุ่ม เพ่ิม แก้ไข และลบ 

1) สัญญาเช่าเลขท่ี หมายเลขสัญญา 
2) วันที่ท าสัญญา แสดงวันที่ท ารายการจองรถเช่า 
3) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าท่ีท ารายการจองรถเช่า 
4) สถานะสัญญาเช่า แสดงสถานะปัจจุบันของรายการเช่า ซึ่งสถานะของสัญญา

เช่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน โดยสถานะของสัญญาเช่ามีดังต่อไปนี้ 
4.1) Open: สัญญาเช่านี้ถูกสร้างแต่ลูกค้ายังไม่มารับบริการ 
4.2) On Use: สัญญาเช่านี้ลูกค้าก าลังรับบริการ 
4.3) Close: สัญญาเช่านี้ลูกค้าเสร็จสิ้นกระบวนการเช่ารถ 
4.4) Cancel: สัญญาเช่านี้ถูกยกเลิกการจอง 

 

 
ภาพที่ 5.16 แสดงรายการจองรถเช่าระยะยาว 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูจองรถเช่าระยะยาวสามารถท างานได้ดังนี้ 
5.2.2.1 เพิ่มรายการจองรถเช่าระยะยาว 

การเพ่ิมรายการจองรถเช่าระยะยาว สามารถท าได้โดยท าตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าจอการจองรถเช่าระยะยาว กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดง
หน้าจอเพ่ิมรายการจองรถเช่า เพ่ือใส่รายละเอียดการเพ่ิมรายการจองรถเช่าระยะยาว ดังภาพที่ 5.17  
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2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถเช่าระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย 
ชื่อผู้เช่า วันที่ท ารายการ เช่าระหว่างวันที่ ถึงวันที่ รถเช่า ประเภทผู้เช่า และหมายเหตุ 

3) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการจองรถเช่าระยะยาวเข้าระบบ 
 

 
ภาพที่ 5.17 แสดงหน้าจอ เพิ่มรายการจองรถเช่าระยะยาว 
 

5.2.2.2 แก้ไขรายการจองรถเช่าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแก้ไขรายการจองรถเช่าระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อ

รายการจองรถเช่าระยะยาวนั้นมีสถานะสัญญาเช่าเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่า เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก 
checkbox ด้านหน้าของรายการที่ต้องการแก้ไขเพียง 1 รายการ 

2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขรายการจองรถเช่าที่มี
รายละเอียดการจองรถเช่าระยะยาว ดังภาพที่ 5.18 

3) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถเช่าที่ต้องการ 
4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลการจองรถเช่าระยะยาวที่แก้ไขเข้า

ระบบ  
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ภาพที่ 5.18 แสดงหน้าจอ แก้ไขรายการจองรถเช่าระยะยาว 
 

5.2.2.3 ลบรายการจองรถเช่าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบรายการจองรถเช่าระยะยาวได้ก็ต่อเมื่อ

รายการจองรถเช่าระยะยาวนั้นมีสถานะสัญญาเช่าเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะยาวเลือกรายการที่ต้องการลบ โดย

เลือก checkbox ด้านหน้าของรายการที่ต้องการลบอย่างน้อย 1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ 
3) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบลบรายการจองรถเช่าระยะยาว 

5.2.2.4 ปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า รายการจองรถเช่าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า รายการจองรถ

เช่าระยะยาวได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะยาวเป็น OPEN และรถยนต์มีสถานะ RESERVE เท่านั้น 
โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะยาว เลือกรายการจองรถเช่าระยะยาว
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ต้องการตรวจสอบ ดังภาพที่ 5.19 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.20 
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ภาพที่ 5.19 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติการตรวจสอบรถเช่า 

 

 
ภาพที่ 5.20 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการจองรถเช่า 

 
2) กดปุ่ม “ตรวจสอบรถเช่า” ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบรถเช่า 

เพ่ือให้กรอกรายละเอียด ตรวจสอบรถเช่า ดังภาพที่ 5.21 
3) ใส่รายละเอียดตรวจสอบรถเช่า ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ

(SA ตรวจรับรถ) และหมายเหตุ 
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ภาพที่ 5.21 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่า (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบรถเช่าเข้าระบบ 
5.2.2.5 ปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ รายการจองรถเช่าระยะยาว 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ รายการจองรถเช่า
ระยะยาวได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะยาวเป็น OPEN และรถยนต์มีสถานะ READY เท่านั้น โดยท า
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะยาว เลือกรายการจองรถเช่าระยะยาว
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ลูกค้าต้องการรับรถ ดังภาพที่ 5.22 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.23 

 

 
ภาพที่ 5.22 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติการลูกค้ารับรถ  
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ภาพที่ 5.23 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการจองรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “ลูกค้ารับรถ” ระบบจะแสดงหน้าจอลูกค้ารับรถ เพ่ือให้กรอก
รายละเอียด ลูกค้ารับรถ ดังภาพที่ 5.24 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้ารับรถ ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ 
(ตรวจรับจากผู้เช่า) หมายเหตุ 

 
ภาพที่ 5.24 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติงานลูกค้ารับรถ (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้ารับรถเข้าระบบ 
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5.2.2.6 ปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่า

ระยะยาวได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะยาวเป็น ONUSE และรถยนต์มีสถานะ USE เท่านั้น โดยท า
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าจอการจองรถเช่าระยะยาว เลือกรายการจองรถเช่าระยะยาว
โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ที่ลูกค้าต้องการคืนรถ ดังภาพที่ 5.25 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.26 

 

 
ภาพที่ 5.25 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติการลูกค้าคืนรถ 
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ภาพที ่5.26 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการจองรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “ลูกค้าคืนรถ” ระบบจะแสดงหน้าจอลูกค้าคืนรถ เพื่อให้กรอก
รายละเอียด ลูกค้าคืนรถ ดังภาพที่ 5.27 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้าคืนรถ ซึ่งประกอบด้วย ใบตรวจเช็คสภาพรถ  
(คืนรถ) และหมายเหตุ หากกรณีรถเสียหาย จะเพ่ิมรายละเอียดรถเสียหาย ซึ่งประกอบด้วย ค่าปรับ 
หมายเหตุ(การซ่อม) 

 

 
ภาพที่ 5.27 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถ (ต่อ) 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้าคืนรถเข้าระบบ 
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5.2.2.7 ปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง รายการจองรถเช่าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง รายการจอง

รถเช่าระยะยาวได้ เมื่อรายการจองรถเช่าระยะยาวเป็น OPEN เท่านั้น โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ในหน้ารายการจองรถเช่าระยะยาว เลือกรายการจองรถเช่าระยะยาว

โดยคลิกที่สัญญาเช่าเลขที่ ที่ต้องการยกเลิก ดังภาพที่ 5.28 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
รายการจองรถเช่า ดังภาพที่ 5.29 

 

 
ภาพที่ 5.28 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติการลูกค้ายกเลิกการจอง 
 

 
ภาพที่ 5.29 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการจองรถเช่า  
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2) กดปุ่ม “ยกเลิกการจอง” ระบบจะแสดงหน้าจอยกเลิกการจองเพ่ือ ให้
กรอกรายละเอียด ยกเลิกการจอง ดังภาพที่ 5.30 

3) ใส่รายละเอียดลูกค้าคืนรถ ซึ่งประกอบด้วย หมายเหตุ 

ภาพที่ 5.30 ตัวอย่างหน้าจอจองรถเช่าระยะยาว ปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจอง (ต่อ) 
4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกการปฏิบัติงานลูกค้ายกเลิกการจองเข้า

ระบบ 
5.2.3 ปฎิทินรถออกปฏิบัติงาน 

พนักงาน SA สามารถท ารายการต่างๆ โดยเลือกเมนูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน จะ
ได้หน้าจอปฏิทินรถออกปฏิบัติงานดังภาพที่ 5.31 ซึ่งแต่ละรายการประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) เดือน แสดงเดือนท่ีเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
2) วันที่ แสดงวันที่ของเดือนที่เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
3) รถว่าง แสดงรถที่ว่างสามารถจองได้ในวันนั้นๆ 
4) รถใช้งาน แสดงรถที่ใช้งานอยู่ในวันนั้นๆ  
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ภาพที่ 5.31 แสดงปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
 

5.2.4 จัดการค่าบ ารุงรักษา 
พนักงาน SA สามารถท ารายการต่างๆ โดยเลือกเมนูจัดการทั่วไป จากนั้นเลือก

ค่าใช้จ่ายรถเช่า จะได้หน้าจอค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.32 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อ แสดงยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ 
2) สี 
3) ประเภทรถ 
4) ทะเบียนรถ 
5) สถานะรถเช่า แสดงสถานะปัจจุบันของรถเช่าที่อยู่ในรายการจองรถเช่า ซึ่ง

สถานะของรถเช่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน โดยสถานะของรถเช่ามี
ดังต่อไปนี้ 

5.1) Avaliable: รถเช่าสามารถให้จองได้ 
5.2) Reserve: รถเช่าถูกจองส าหรับรายการจองรถเช่า 
5.3) Ready: รถเช่าได้รับการตรวจสภาพพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า 
5.4) Use: รถเช่าก าลังให้บริการแก่ลูกค้า 

5.5) Fix: รถเช่าก าลังซ่อม 
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ภาพที่ 5.32 ตัวอย่างหน้าจอค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนค่าใช้จ่ายรถเช่าสามารถท างานได้ตามดังนี้ 
5.2.4.1 เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

การเพิ่มค่าใช้จ่ายรถเช่า สามารถท าไดโ้ดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ในหน้าจอค่าใช้จ่ายรถเช่า เลือกรถที่ต้องการเพ่ิมค่าใช้จ่ายรถเช่า ดัง

ภาพที่ 5.33 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.34 
 

ภาพที่ 5.33 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิม ค่าใช้จ่ายรถเช่า  
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ภาพที่ 5.34 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

2) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ิมค่าใช้จ่าย เพ่ือเพ่ิมค่าใช้จ่าย
รถเช่า ดังภาพที่ 5.35 

3) ใส่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่าย 
และรายการ 

ภาพที่ 5.35 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิม ค่าใช้จ่ายรถเช่า (ต่อ) 
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4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายรถเช่าเข้าระบบ 
5.2.4.2 แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

การแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า สามารถท าได้โดยท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ในหน้าจอค่าใช้จ่ายรถเช่า เลือกรถที่ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า ดัง

ภาพที่ 5.36 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.37 

ภาพที่ 5.36 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

 
ภาพที่ 5.37 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

2) ในหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข 
โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 รายการ  

3) กดปุ่ม“แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอแก้ไขค่าใช้จ่าย เพ่ือแก้ไข
ค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.38 

4) แก้ไขข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถเช่าที่ต้องการ  
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ภาพที่ 5.38 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า (ต่อ) 
 

5) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายรถเช่าเข้าระบบ 
5.2.4.3 ลบ ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบค่าใช้จ่ายรถเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าจอค่าใช้จ่ายรถเช่า เลือกรถที่ต้องการลบค่าใช้จ่ายรถเช่า ดัง
ภาพที่ 5.39 ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.40 

ภาพที่ 5.39 ตัวอย่างหน้าจอ ลบ ค่าใช้จ่ายรถเช่า  
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ภาพที่ 5.40 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

2) ในหน้าจอรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข 
โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 รายการ 

3) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
4) ระบบลบค่าใช้จ่ายรถเช่า 

5.2.5 จัดการลูกค้า Blacklist 
พนักงาน SA สามารถท ารายการต่างๆ โดยเลือกเมนูจัดการทั่วไป จากนั้น

เลือกลูกค้า Blacklist จะได้หน้าจอลูกค้า Blacklist ดังภาพที่ 5.41 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อ แสดงชื่อลูกค้า Blacklist 
2) ประเภทลูกค้า แสดงประเภทของลูกค้า 

 

 
ภาพที่ 5.41 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า Blacklist 
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เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูลูกค้า Blacklist สามารถท างานได้ตามดังนี้ 
5.2.5.1 เพิ่ม ลูกค้า Blacklist 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการเพ่ิมลูกค้า Blacklist ได้เมื่อมีรายการลูกค้า
เข้าข่ายการเป็น Blacklist โดยท าได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ในหน้าจอลูกค้า Blacklist กดปุ่ม “เพ่ิมลูกค้า Blacklist” ดังภาพที่ 
5.42 ระบบจะแสดงหน้าจอ เพ่ิมลูกค้า Blacklist ดังภาพที่ 5.43 

 

 
ภาพที่ 5.42 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า Blacklist 
 

 
ภาพที่ 5.43 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมลูกค้า Blacklist 
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2) ในหน้าเพ่ิมลูกค้า Blacklist เลือกรายการที่ต้องการเพ่ิมเป็นลูกค้า 
Blacklist โดยเลือก checkbox ด้านหน้าของรายการที่ต้องการเพิ่มเพียง 1 รายการ 

3) กดปุ่ม “กดปุ่มเพ่ิมเป็นลูกค้า Blacklist” ดังภาพที่ 5.43 ระบบแสดง
ข้อความยืนยันการเพ่ิมเป็น Blacklist ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือบันทึกข้อมูลลูกค้า Blacklist เข้าระบบ 
ดังภาพที่ 5.44 

 

 
ภาพที่ 5.44 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมลูกค้า Blacklist (ต่อ) 

 
4) รายชื่อลูกค้าที่เพ่ิมเป็น Blacklist จะแสดงในหน้าลูกค้า Blacklist ดัง

ภาพ 5.45 

 
ภาพที่ 5.45 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมลูกค้า Blacklist (ต่อ)  
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5.2.5.2 ยกเลิก ลูกค้า Blacklist 
1) ในหน้าจอลูกค้า Blacklist เลือกลูกค้าที่ต้องการยกเลิก Blacklist ดัง

ภาพที่ 5.46 ระบบจะแสดงหน้าจอ รายละเอียดลูกค้า Blacklist ดังภาพที่ 5.47 
 

 
ภาพที่ 5.46 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า Blacklist 
 

 
ภาพที่ 5.47 ตัวอย่างหน้าจอ รายละเอียดลูกค้า Blacklist 
 

2) ในหน้ารายละเอียดลูกค้า Blacklist กดปุ่ม “ยกเลิก Blacklist” ดัง
ภาพที่ 5.48 ระบบจะแสดงข้อความยืนยันปลดล๊อคลูกค้า Blacklist ให้กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยกเลิก
ลูกค้า Blacklist เข้าระบบ ดังภาพที่ 5.49 
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ภาพที่ 5.48 ตัวอย่างหน้าจอ รายละเอียดลูกค้า Blacklist (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 5.49 ตัวอย่างหน้าจอ รายละเอียดลูกค้า Blacklist (ต่อ) 

 
5.3 วิธีการใช้งานของผู้จัดการ 

 
ผู้จัดการ สามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.3.1 การจองรถเช่าระยะสั้น 

ขั้นตอนการใช้งานดูได้ในหัวข้อ 5.2.1 การจองรถเช่าระยะสั้น 
5.3.2 การจองรถเช่าระยะยาว 

ขั้นตอนการใช้งานดูได้ในหัวข้อ 5.2.2 การจองรถเช่าระยะยาว  
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5.3.3 เรียกดูรายงานรถยอดนิยม 
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานรถยอดนิยม โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกเมนูรายงาน จากนั้นเลือกรายงานรถยอดนิยม โดยที่เลือกจากรายการ

เช่ารถที่มีสถานะสัญญาเช่าเป็น ONUSE และ CLOSE จะแสดงหน้าจอรายงาน ดังภาพที่ 5.50 ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังต่อไปนี้  

1.1) ประเภทเช่า มีข้อมูลให้เลือกดังนี้ ระยะสั้น และ ระยะยาว 
1.2) ตั้งแต่ หมายถึงรายการเช่าทั้งหมดที่มีการเช่าเกิดขึ้นในระบบ ตั้งแต่วันที่

ที่ก าหนดเป็นต้นไป 
1.3) ถึง หมายถึงรายการเช่าทั้งหมดที่มีการเช่าเกิดขึ้นในระบบ สิ้นสุดวันที่ที่

ก าหนดเป็นต้นไป 
1.4) จ านวนรถ หมายถึงจ านวนรถสูงสุดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน 

 

 
ภาพที่ 5.50 ตัวอย่างหน้าจอรายงานรถยอดนิยม 
 

5.3.4 เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกเมนูรายงาน จากนั้นเลือกรายงานรายได้ค่าเช่า  
2) เลือก ปี พ.ศ. ที่ต้องการ จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังตัวอย่าง

ในภาพที่ 5.51 ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
2.1) รายไดค้่าเช่าที่เกิดจากการเช่าระยะสั้นและระยะยาว 
2.2) จ านวนครั้งที่เกิดจากการเช่าระยะสั้นและระยะยาว 
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ภาพที่ 5.51 ตัวอย่างหน้าจอรายงานรายได้ค่าเช่า 

 
5.3.5 เรียกดูรายงานการเช่าของลูกค้า 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานการเช่าของลูกค้า โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) เลือกเมนูรายงาน จากนั้นเลือกรายงานการเช่าของลูกค้า โดยระบบจะแสดง
ข้อมูล ดังภาพที่ 5.52 ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.1) ตารางรายงานการเช่าของลูกค้าระยะสั้น มีข้อมูลดังนี้ 
1.1.1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าระยะสั้น 
1.1.2) เช่าระยะสั้น (ครั้ง) แสดงจ านวนครั้งการเช่าระยะสั้น 
1.1.3) ค่าเช่าต่อวัน (เฉลี่ย) แสดงค่าเช่าต่อวันโดยเฉลี่ย 
1.1.4) จ านวนวัน (เฉลี่ย) แสดงจ านวนวันในการเช่าโดยเฉลี่ย 
1.1.5) รถที่เคยเช่า เมื่อคลิกจะแสดงข้อมูลรายการที่เคยเช่า 

1.2) ตารางรายงานการเช่าของลูกค้าระยะยาว มีข้อมูลดังนี้ 
1.2.1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อลูกค้าระยะยาว 
1.2.2) เช่าระยะยาว (ครั้ง) แสดงจ านวนครั้งการเช่าระยะยาว 
1.2.3) ค่าเช่าต่อวัน (เฉลี่ย) แสดงค่าเช่าต่อวันโดยเฉลี่ย 
1.2.4) จ านวนวัน (เฉลี่ย) แสดงจ านวนวันในการเช่าโดยเฉลี่ย 
1.2.5) รถที่เคยเช่า เมื่อคลิกจะแสดงข้อมูลรายการที่เคยเช่า 
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ภาพที่ 5.52 ตัวอย่างหน้าจอรายงานการเช่าของลูกค้า 

 
5.3.6 เรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม 

ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) เลือกเมนูรายงาน จากนั้นเลือกรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม โดยระบบจะแสดง
ข้อมูล ดังภาพที่ 5.53 ซึ่งมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.1) รถเช่า แสดงข้อมูลรถเช่า 
1.2) ค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการ) แสดงค่าใช้จ่ายที่ประมาณการจากเมนู

ก าหนดราคาเช่ารถ 
1.3) ค่าใช้จ่าย (ท่ีเกิดข้ึนจริง) แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงกับรถเช่า 
1.4) สถานะ แสดงสถานะของค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1.4.1) OK สถานะค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าที่ประมาณการ 
1.4.2) ค่าใช้จ่ายจริงสูงเกินประมาณการ สถานะค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่

ประมาณการ 
5.3.7 ก าหนดราคาเช่ารถ 

ผู้จัดการ สามารถท ารายการของเมนูก าหนดราคาเช่ารถได้ โดยเลือกเมนูจัดการ
ทั่วไป จากนั้นเลือกก าหนดราคาเช่ารถ ดังภาพที่ 5.53 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อ แสดงยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์  
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2) ราคาเช่า แสดงราคาเช่าของรถหากยังไม่มีการก าหนดราคาจะแสดงข้อความ 
ยังไม่ตั้งราคา 

3) สี แสดงสีของรถ 
4) ประเภทรถ แสดงประเภทรถ 
5) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถ 
6) สถานะรถเช่า แสดงสถานะปัจจุบันของรถเช่าที่อยู่ในรายการจองรถเช่า ซึ่ง

สถานะของรถเช่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน โดยสถานะของรถเช่ามี
ดังต่อไปนี้ 

6.1) Avaliable: รถเช่าสามารถให้จองได้ 
6.2) Reserve: รถเช่าถูกจองส าหรับรายการจองรถเช่า 
6.3) Ready: รถเช่าได้รับการตรวจสภาพพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า 
6.4) Use: รถเช่าก าลังให้บริการแก่ลูกค้า 
6.5) Fix: รถเช่าก าลังซ่อม 

 

ภาพที่ 5.53 ตัวอย่างหน้าจอก าหนดราคาเช่ารถ 
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ผู้ใช้งานเริ่มปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
5.3.7.1 เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการเพ่ิมค่าใช้จ่ายรถเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) เลือกรถที่ต้องการเพ่ิมค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.54 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ ดังภาพที่ 5.55 

 

ภาพที่ 5.54 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิม ค่าใช้จ่ายรถเช่า  
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ภาพที่ 5.55 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ 
 

2) กดปุ่ม “เพ่ิม/แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า” ดังภาพ 5.56 ระบบจะแสดง
หน้าจอการเพ่ิมค่าใช้จ่ายรถเช่าเพ่ือให้กรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 5.57 

3) ใส่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายรถเช่า ซึ่งประกอบไปด้วย ราคารถยนต์ 
ค่าจะทะเบียน (เฉลี่ย 5 ปี) ค่าบริการ (เฉลี่ย 4 ปี) ค่าประกันภัยและพรบ. (ปีที่1) ค่าประกันภัยและ
พรบ.(ปีที่2) ค่าประกันภัยและพรบ.(ปีที่3)ค่าประกันภัยและพรบ.(ปีที่4) ค่าประกันภัยและพรบ.  
(ปีที่5) ค่าซ่อมบ ารุง (เฉลี่ยต่อเดือน) รถส ารองใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน) ค่าบริการอ่ืนๆ 1 (เฉลี่ยนต่อเดือน) 
ค่าบริการอ่ืนๆ 2 (เฉลี่ยต่อเดือน) ค่ารถลากจูง Rv% (ปีที่ 1) Rv% (ปีที่ 2) Rv% (ปีที่ 3) Rv%  
(ปีที่ 4) และ Rv% (ปีที่ 5) 
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ภาพที่ 5.56 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ  
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ภาพที่ 5.57 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิม ค่าใช้จ่ายรถเช่า (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายรถเช่าเข้าระบบ 
5.3.7.2 แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) เลือกรถที่ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.58 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ ดังภาพที่ 5.59  
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ภาพที่ 5.58 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า 
 

 
ภาพที่ 5.59 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ  
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2) กดปุ่ม “เพ่ิม/แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า” ดังภาพที่ 5.60 ระบบจะแสดง
หน้าจอการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า เพ่ือให้กรอกรายละเอียด ดังภาพที่ 5.61 

3) แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายรถเช่าที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.22 
 

 
ภาพที่ 5.60 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ  
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ภาพที่ 5.61 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า (ต่อ) 
 

4) กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายรถเช่าเข้าระบบ 
5.3.7.3 ค านวณราคาเช่า 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) เลือกรถที่ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายรถเช่า ดังภาพที่ 5.62 ระบบจะแสดง
หน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ ดังภาพที่ 5.63 

ภาพที่ 5.62 ตัวอย่างหน้าจอ ค านวณราคาเช่า  
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ภาพที่ 5.63 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดก าหนดราคาเช่ารถ 
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2) รถเช่าต้องมีการก าหนดรายละเอียดในส่วนค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ดัง
ภาพที่ 5.64 

ภาพที่ 5.64 ตัวอย่างหน้าจอ ค านวณราคาเช่า (ต่อ) 
 

3) ใส่เงื่อนไขการค านวณราคาเช่า กดปุ่ม “ค านวณราคาเช่า” ระบบจะ
แสดงค่าการค านวณ ดังภาพที่ 5.65 

 

ภาพที่ 5.65 ตัวอย่างหน้าจอ ค านวณราคาเช่า (ต่อ) 
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5.4 วิธีการใช้งานของบัญชี 
 

บัญชี สามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 

5.4.1 พิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 
บัญชี สามารถท ารายการพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ โดยเลือกเมนูจัดการทั่วไป

จากนั้นเลือกพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.66 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) สัญญาเช่าเลขท่ี แสดงเลขที่สัญญาเช่า 
2) วันที่ท าสัญญา แสดงวันที่ท าสัญญา 
3) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อและนามสกุลของลูกค้า 
4) รวมค่าใช้จ่าย แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5) สถานะสัญญาเช่า แสดงสัญญาเช่าสถานะ CLOSE เท่านั้น 
 

ภาพที่ 5.66 ตัวอย่างหน้าจอพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูลูกค้า (ท่ัวไป) ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 
1) กดปุ่มพิมพ์ใบก ากับภาษี จากภาพที่ 5.66 ของรายการที่ต้องการ 
2) ระบบแสดงรายงานใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ ดังภาพที่ 5.67  
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ภาพที่ 5.67 ตัวอย่างหน้าจอพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ (ต่อ)  
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5.5 วิธีการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
 

ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานระบบได้ดังต่อไปนี้ 
 

5.5.1 จัดการลูกค้าทั่วไป 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการลูกค้าทั่วไป โดยเลือกเมนู

ฐานข้อมูล จากนั้นเลือกลูกค้า (ท่ัวไป) จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.68 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อและนามสกุลของลูกค้า 
2) โทรศพัท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า 
3) อีเมล์ แสดงที่อยู่อีเมล์ของลูกค้า 

 

ภาพที่ 5.68 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า (ท่ัวไป) 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูลูกค้า (ท่ัวไป) ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี ้
5.5.1.1 เพิ่ม ลูกค้าทั่วไป 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมลูกค้า (ทั่วไป) เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมลูกค้า 
(ท่ัวไป) 

2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดลูกค้า (ทั่วไป) ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ นามสกุล 
โทรศัพท์ อีเมล์ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน อาชีพ และช่วงเงินเดือน ดัง
ภาพที่ 5.69  
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ภาพที่ 5.69 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมลูกค้า (ท่ัวไป) 
 

3) หลังจากใส่ข้อมูลค่าลูกค้า (ท่ัวไป) ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลลูกค้า (ท่ัวไป) 

5.5.1.2 แก้ไข ลูกค้าทั่วไป 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขลูกค้า (ทั่วไป) เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดลูกค้า (ท่ัวไป) 
3) แก้ไขข้อมูลลูกค้าท่ีต้องการ ดังภาพที่ 5.70  



89 

ภาพที่ 5.70 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไขลูกค้า (ท่ัวไป) 
 

4) หลังจากแก้ไขข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล
ลูกค้า(ทั่วไป) 

5.5.1.3 ลบ ลูกค้าทั่วไป 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบลูกค้า (ทั่วไป) โดยปฏิบัติงานได้ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบลูกค้า(ท่ัวไป) 
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5.5.2 จัดการลูกค้าระยะยาว 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการลูกค้าระยะยาว โดยเลือก

เมนูฐานข้อมูล จากนั้นเลือกลูกค้า (ทั่วไป) จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.71 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

1) ชื่อลูกค้า แสดงชื่อองค์กรลูกค้า 
2) โทรศัพท์ แสดงหมายเลขโทรศัพท์องค์กรลูกค้า 
3) ชื่อผู้ติดต่อ แสดงชื่อของผู้ที่ติดต่อได้ 
4) โทรศัพท์ผู้ติดต่อ แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้ 
 

ภาพที่ 5.71 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า (ระยะยาว) 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูลูกค้า (ระยะยาว) ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 
5.5.2.1 เพิ่ม ลูกค้าระยะยาว 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมลูกค้า (ระยะยาว) เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมลูกค้า 
(ท่ัวไป) 

2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดลูกค้า (ระยะยาว) ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ 
โทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ผู้ติดต่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ดังภาพที่ 5.72  
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ภาพที่ 5.72 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิม ลูกค้า (ระยะยาว) 
 

3) หลังจากใส่ข้อมูลลูกค้า (ระยะยาว) ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือ
บันทึกข้อมูลลูกค้า(ระยะยาว) 

5.5.2.2 แก้ไข ลูกค้าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขลูกค้า (ระยะยาว) เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดลูกค้า (ระยะยาว) 
3) แก้ไขข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.73  
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ภาพที่ 5.73 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ลูกค้า (ระยะยาว) 
 

4) หลังจากแก้ไขข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล
ลูกค้า(ระยะยาว) 

5.5.2.3 ลบ ลูกค้าระยะยาว 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบลูกค้า (ระยะยาว) โดยปฏิบัติงานได้ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบลูกค้า (ระยะยาว) 

5.5.3 ผู้ดูแลระบบ จัดการรถเช่า 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการรถเช่า โดยเลือกเมนู

ฐานข้อมูล จากนั้นเลือกรถเช่า จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.74 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 



93 

1) ชื่อ แสดงยี่ห้อและรุ่นของรถเช่า 
2) สี แสดงสีของรถเช่า 
3) ประเภทรถ แสดงประเภทของรถเช่า 
4) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถเช่า 
5) สถานะรถเช่า แสดงสถานะปัจจุบันของรถเช่า ซึ่งสถานะของรถเช่าจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน โดยสถานะของรถเช่ามีดังต่อไปนี้ 
5.1) Avaliable: รถเช่าสามารถให้จองได้ 

5.2) Reserve: รถเช่าถูกจองส าหรับรายการจองรถเช่า 
5.3) Ready: รถเช่าได้รับการตรวจสภาพพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า 
5.4) Use: รถเช่าก าลังให้บริการแก่ลูกค้า 
5.5) Fix: รถเช่าก าลังซ่อม  
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ภาพที่ 5.74 ตัวอย่างหน้าจอรถเช่า 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูรถเช่า ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 
5.5.3.1 เพิ่ม รถเช่า 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรถเช่า เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมรถเช่า 
2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดรถเช่า ซึ่งประกอบไปด้วย ยี่ห้อ (รุ่น) หมายเลข

เครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังรถ ทะเบียนรถยนต์ สถานที่จอดรถปัจจุบัน สี ค่าเช่า (บาท)/ต่อวัน เลข
ไมล์ หมายเหตุ ดังภาพที่ 5.75 

ภาพที่ 5.75 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมรถเช่า  
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3) หลังจากใส่ข้อมูลรถเช่า ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลรถ
เช่า 

5.5.3.2 แก้ไข รถเช่า 
ผู้ ใช้งานสามารถแก้ไขรถเช่า เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดรถเช่า 
3) แก้ไขข้อมูลรถเช่าที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.76 

 

ภาพที่ 5.76 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข รถเช่า 
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4) หลังจากแก้ไขข้อมูลรถเช่า ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล
รถเช่า 

5.5.3.3 ลบ รถเช่า 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบรถเช่า โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบรถเช่า 

5.5.4 จัดการรุ่นรถยนต์ 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการรุ่นรถยนต์ โดยเลือก

เมนูฐานข้อมูล จากนั้นเลือกรุ่นรถยนต์ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.77 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อรุ่นรถยนต์ แสดงชื่อรุ่นรถยนต์ 
2) ยี่ห้อ แสดงยี่ห้อรถยนต์ 
3) ประเภท แสดงประเภทรถยนต์ 
4) ทะเบียนรถ แสดงทะเบียนรถเช่า 

 

ภาพที่ 5.77 ตัวอย่างหน้าจอรุ่นรถยนต์ 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูรุ่นรถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้  
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5.5.4.1 เพิ่ม รุ่นรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมรุ่นรถยนต์ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมรุ่นรถยนต์ 
2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดรุ่นรถยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อรุ่นรถยนต์ ยี่ห้อ

รถยนต์ ประเภทรถยนต์และรายละเอียด ดังภาพที่ 5.78 
 

ภาพที่ 5.78 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมรุ่นรถยนต์ 
 

3) หลังจากใส่ข้อมูลรุ่นรถยนต์ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล
รุ่นรถยนต์ 

5.5.4.2 แก้ไข รุ่นรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรุ่นรถยนต์ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดรุ่นรถยนต์  
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3) แก้ไขข้อมูลรุ่นรถยนต์ที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.79 
 

ภาพที่ 5.79 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข รุ่นรถยนต์ 
 

4) หลังจากแก้ไขข้อมูลรุ่นรถยนต์ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลรุ่นรถยนต์ 

5.5.4.3 ลบ รุ่นรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบรุ่นรถยนต์ โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบรุ่นรถยนต์ 

5.5.5 จัดการยี่ห้อ 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการยี่ห้อ โดยเลือกเมนู

ฐานข้อมูล จากนั้นเลือกยี่ห้อรถยนต์ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.80 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ยี่ห้อ แสดงยี่ห้อรถยนต์ 
2) รายละเอียด แสดงรายละเอียดยี่ห้อ  
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ภาพที่ 5.80 ตัวอย่างหน้าจอยี่ห้อ 
 

เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูยี่ห้อ ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 
5.5.5.1 เพิ่ม ยี่ห้อ 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมยี่ห้อ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) กดปุ่ม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมยี่ห้อ 
2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดยี่ห้อ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อยี่ห้อและรายละเอียด 

ดังภาพที่ 5.81 

ภาพที่ 5.81 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมยี่ห้อ 
3) หลังจากใส่ข้อมูลยี่ห้อ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูลยี่ห้อ 
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5.5.5.2 แก้ไข ยี่ห้อ 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขยี่ห้อ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดยี่ห้อ 
3) แก้ไขข้อมูลยี่ห้อที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.82 

 

ภาพที่ 5.82 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ยี่ห้อ 
 

4) หลังจากแก้ไขข้อมูลยี่ห้อ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล
ยี่ห้อ 

5.5.5.3 ลบ ยี่ห้อ 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบยี่ห้อ โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบยี่ห้อ  
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5.5.6 จัดการประเภทรถยนต์ 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆของเมนูจัดการประเภทรถยนต์ โดย

เลือกเมนูฐานข้อมูล จากนั้นเลือกประเภทรถยนต์ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.83 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

1) ประเภท แสดงประเภทรถยนต์ 
2) รายละเอียด แสดงรายละเอียดประเภทรถยนต์ 

ภาพที่ 5.83 ตัวอย่างหน้าจอประเภทรถยนต์ 
 
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูประเภทรถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 

5.5.6.1 เพิ่ม ประเภทรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมประเภทรถยนต์ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) กดปุ่ม“เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมประเภท

รถยนต์ 
2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดประเภทรถยนต์ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทรถ

และรายละเอียด ดังภาพที่ 5.84 
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ภาพที่ 5.84 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมประเภทรถยนต์ 
 

3) หลังจากใส่ข้อมูลประเภทรถยนต์ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อมูลประเภทรถยนต์ 

5.5.6.2 แก้ไข ประเภทรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขประเภทรถยนต์ เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกลูกค้าที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดประเภทรถยนต ์
3) แก้ไขข้อมูลประเภทรถยนต์ที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.85 

 
ภาพที่ 5.85 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ประเภทรถยนต์ 
 

4) หลังจากแก้ไขข้อมูลประเภทรถยนต์ ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือ
บันทึกข้อมูลประเภทรถยนต์ 
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5.5.6.3 ลบ ประเภทรถยนต์ 
ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบประเภทรถยนต์ โดยปฏิบัติงานได้ตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 

1 รายการ 
2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบประเภทรถยนต์  
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5.5.7 จัดการพนักงาน 
ผู้ดูแลระบบ สามารถท ารายการต่างๆ ของเมนูจัดการพนักงาน โดยเลือก

เมนูฐานข้อมูล จากนั้นเลือกพนักงาน จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.86 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อพนักงาน แสดงชื่อพนักงาน 
2) อีเมล์ แสดงอีเมล์พนักงาน 

 

 
ภาพที่ 5.86 ตัวอย่างหน้าจอพนักงาน 

 
เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่เมนูพนักงาน ผู้ใช้งานสามารถท างานได้ดังนี้ 

5.5.7.1 เพิ่ม พนักงาน 
ผู้ ใช้งานสามารถเพ่ิมพนักงานเข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) กดปุ่ม“เพ่ิม” ระบบจะแสดงหน้าจอใส่รายละเอียดการเพ่ิมพนักงาน 
2) ใส่ข้อมูลรายละเอียดพนักงาน ซึ่ งประกอบไปด้วย username 

password ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ์และสิทธิการเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ดังภาพที่ 5.87  
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ภาพที่ 5.87 ตัวอย่างหน้าจอ เพ่ิมประเภทรถยนต์ 
 

3) หลังจากใส่ข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลพนักงาน 
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5.5.7.2 แก้ไข พนักงาน 
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขพนักงาน เข้าสู่ระบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1) เลือกพนักงานที่ต้องการแก้ไข โดยเลือก checkbox ด้านหน้าเพียง 1 

รายการ  
2) กดปุ่ม “แก้ไข” ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดพนักงาน 
3) แก้ไขข้อมูลพนักงานที่ต้องการ ดังภาพที่ 5.88 

 

 
ภาพที่ 5.88 ตัวอย่างหน้าจอ แก้ไข ประเภทรถยนต์  
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4) หลังจากแก้ไขข้อมูลพนักงาน ผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลพนักงาน 
5.5.7.3 ลบ ประเภทรถยนต์ 

ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการลบพนักงาน โดยปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) เลือกรายการที่ต้องการลบ โดยเลือก checkbox ด้านหน้าอย่างน้อย 
1 รายการ 

2) กดปุ่ม “ลบ” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 
3) ระบบลบพนักงาน 
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บทที่ 6 
วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร ์

 
6.1 การติดตั้ง Application software ที่พัฒนา 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่ามีสถาปัตยกรรมรูปแบบ web-application จึงต้องน าระบบ

ติดตั้ ง ในเครื่องแม่ข่ายของผู้ ให้บริการ  Hosting อีกต่อหนึ่ ง  โดยในเบื้องต้นใช้บริการจาก 
www.smarterasp.net 

 
6.1.1 ขั้นตอนการติดตั้ง source code  

การติดตั้ง source code ไปยังเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการ Hosting มีดังนี ้
1) เข้าสู่ระบบ www.smarterasp.net 
2) เมื่อเข้าสู่ระบบ คลิกปุ่ม +New Site ดังภาพที่ 6.1 
 

ภาพที่ 6.1 วิธีการติดตั้ง source code 
 

3) ใส่รายละเอียดได้แก่  
-Website/Folder Name ใส่ “PagodaLeasing” 
-Programming Language เลือก ASP.NET 
-.Net Version เลือก ASP.NET 4.x   
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-.Net Mode เลือก Integrated Mode จากนั้นกด submit ดังภาพที่ 6.2 

ภาพที่ 6.2 วิธีการติดตั้ง source code (ต่อ) 
 

4) เข้าไปยัง site ที่สร้างไว้ เลือกเมนู file manager จากนั้นเลือก open 
PagodaLeasing ที่ได้ตั้งชื่อไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา ดังภาพที่ 6.3 

ภาพที่ 6.3 วิธีการติดตั้ง source code(ต่อ) 
 

5) อัพโหลดไฟล์ source code ที ่zip ไว้และ unzip ไฟล์ดังภาพที่ 6.4  
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ภาพที่ 6.4 วิธีการติดตั้ง source code (ต่อ) 
 

6.1.2 ขั้นตอนการติดตั้ง Database 
การติดตั้ง Database ไปยังเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการ Hosting มีดังนี ้
1) ตั้งค่า database โดยเขาที่เมนู Database Manager จากนั้นเลือก MSSQL 

Manager 
2) เลือก Add Database ดังภาพ 6.5 

ภาพที่ 6.5 วิธีการติดตั้ง source code (ต่อ)  
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3) ใส่รายละเอียด Database จากนั้นกดปุ่ม Submit ดังภาพ 6.6 

ภาพที่ 6.6 วิธีการติดตั้ง source code (ต่อ) 
 

4) ทดสอบการใช้งานโดยเข้า http://admin.pagoda.yut.yt/ ดังภาพ 6.7 

 
ภาพที่ 6.7 ตัวอย่างหน้าจอระบบ 
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บทที่ 7 
งานที่ผู้ดูแลระบบจะต้องจัดท า 

 
7.1 งานที่ผู้ดูและระบบ (System Admin) ต้องท ามีดังนี้ การจัดการกับฐานข้อมูลระบบ 

 
7.1.1 การ Backup Database 

ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
1) เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio ใส่รหัสเข้าสู่

ระบบดังนี้ 
Server name: เช่น .\SQLEXPRESS 
Authentication: เลือก SQL Server Authentication 
Login: เช่น sa 
Password: เช่น 1234 
2) คลิกขวาทีฐ่านข้อมูลที่ต้องการ Backup จากนั้นให้เลือก Task แล้วเลือก

ค าสั่ง Backup ดังแสดงในภาพที่ 7.1 

ภาพที่ 7.1 ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล  
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2) ในหนา้จอ Back Up Database ให้เลือก Path ที่จัดเก็บ Backup ไฟล์ โดย
ให้คลิกปุ่ม Add จากนั้น คลิกปุ่ม ... เพื่อระบุ Path ดังแสดงในภาพที่ 7.2 

 

ภาพที่ 7.2 ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

3) เลือก Path ที่ต้องการบันทึก Backup ไฟล์ จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ด้วยนามสกุล 
.bak แล้วคลิกปุ่ม OK ดังแสดงในภาพที่ 7.3
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ภาพที่ 7.3 ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

4) ในหน้าจอ Backup Database จะแสดง Path ของไฟล์ ที่ ได้ เลือกไว้ใน
ขั้นตอนที่ 3 ให้คลิก OK ดังแสดงในภาพที่ 7.4 

ภาพที่ 7.4 ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล (ต่อ)  
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5) หน้าจอจะแสดง Dialog หลังจากท าการ Backup Database ส าเร็จให้คลิก 
OK เพ่ือจบขั้นตอนการ Backup Database ดังแสดงในภาพที่ 7.5 

 

ภาพที่ 7.5 ขั้นตอนการ Backup ฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

7.1.2 การ Restore Database 
ขั้นตอนการ Restore Database มีดังนี ้
1) เปิดโปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio ใส่รหัสเข้าสู่

ระบบดังนี ้
Server name: เช่น .\SQLEXPRESS 
Authentication: เลือก SQL Server Authentication 
Login: เช่น sa 
Password: เช่น 1234 
2) คลิกขวาที่ฐานข้อมูลที่ต้องการ Restore จากนั้นให้เลือก Task แล้วเลือก

ค าสั่ง Restore แล้วเลือกค าสั่ง Database ดังแสดงในภาพที่ 7.6  
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ภาพที่ 7.6 ขั้นตอนการ Restore ฐานข้อมูล 
 

3) ในหน้าจอ Restore Database ที่ส่วนของ Source for restore ให้เลือก 
From device จากนั้นให้กดปุ่ม ... เพ่ือระบุ Path ที่ไฟล์ database ที่ต้องการ Restore นั้นอยู่ ดัง
แสดงในรูป 7.7  
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ภาพที่ 7.7 ขั้นตอนการ Restore ฐานข้อมูล (ต่อ) 
 

4) หลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore เสร็จสิ้น ให้เลือก Restore ที่ ไฟล์นั้น
จากนั้นคลิก OK ดังแสดงในภาพที่ 7.8  

 

ภาพที่ 7.8 ขั้นตอนการ Restore ฐานข้อมูล (ต่อ) 
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 ภาคผนวก ก 
          ตัวแบบระบบในขั้นวิเคราะห์ 

 
1. Use Case Diagram ของระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงดังในภาพที่ ก.1 

ภาพที่ ก.1 Use Case Diagram ของระบบบริหารจัดการรถเช่า 
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2. Use Case Description ของระบบบริหารจัดการรถเช่า ดังแสดงในตารางที่ ก.1 – ก.18 
 
ตารางที่ ก.1  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะสั้น 
Use Case No.: 1 

Use Case Name: จองรถเช่าระยะสั้น 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ รายการจองรถเช่าระยะสั้นในระบบ 
Triggering Event: เมื่อลูกค้าแจ้งความต้องการขอเช่ารถแบบระยะสั้น หรือขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง หรือพนักงานท ารายการจองผิด
และต้องการลบรายการจองรถเช่าระยะสั้นออกจากระบบ 

Brief Description: เพ่ิม: ลูกค้ามีความต้องการจองรถเช่าระยะสั้น พนักงาน SA สั่งเพิ่ม
รายการจองรถเช่าในระบบโดยใส่ข้อมูลรายละเอียดรายการจองรถ
เช่าจากนั้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยระบบไม่สามารถให้ใส่วันที่
เช่ารถย้อนหลังได้ 
แก้ไข: พนักงาน SA ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการจองรถเช่าระยะสั้น
ในระบบ พนักงาน SA เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแก้ไข
ข้อมูลที่ต้องการแล้วบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ลบ: พนักงาน SA ต้องการลบข้อมูลรายการจองรถเช่าระยะสั้น 
พนักงาน SA เลือกรายการจองรถเช่าที่ต้องการลบ จากนั้นลบ
รายการที่เลือก 

Actor: พนักงาน SA 
Related Use Cases: - 

Preconditions: เพ่ิม: ข้อมูลรถเช่าและข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจองในรายการจองรถ
เช่า ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ 
แก้ไข: รายการจองรถเช่าระยะสั้นที่ต้องการแก้ไข ต้องมีข้อมูลอยู่ใน
ระบบ และสถานะรายการจองรถเช่าต้องเป็น “Open” 
ลบ: รายการจองรถเช่าระยะสั้นที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ข้อมูลอยู่ใน
ระบบ และสถานะรายการจองรถเช่าต้องเป็น “Open” 
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ตารางที่ ก.1  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะสั้น (ต่อ) 

Post Conditions: เพ่ิม: รายการจองรถเช่าระยะสั้นที่มีสถานะ “Open” ถูกบันทึกใน
ระบบและรถเช่าที่ถูกจองในรายการนี้สถานะรถต้องเปลี่ยนเป็น 
“Reserve” 
ลบ: รถเช่าที่ถูกจองในรายการนี้จะต้องเปลี่ยนสถานะเป็น 
“Avaliable” 

Flow of Activities: Actor System 

เพ่ิม: 
1a. ผู้ใช้งานเลือกท ารายการเพ่ิม
การจองรถเช่าระยะสั้น 

 
1a.1 ระบบแสดงให้ผู้ใช้งานระบุ
รายละเอียดการจอง 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการจองรถเช่าระยะสั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย  ชื่อผู้เช่า วันที่ท า
รายการ เช่ารถระหว่างวันที่ ถึง
วันที่ ข้อมูลรถเช่าคันใดคันหนึ่ง
ที่ต้องการ เลขไมล์ สถานทีจ่อง
รถ ประเภทลูกค้า  
ค่าประกันลดความเสี่ยงต่อวัน 
หมายเหตุ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกรายการจอง
รถเช่าเข้าสู่ระบบโดยที่มี
สถานะการจองรถเช่าเป็น 
“Open” และ รถเช่าคันที่ถูก
จองให้มีสถานะเป็น “Reserve” 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไข: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าระยะสั้นที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงแก้ไข
รายละเอียดเดิมของรายการจอง
ที่ต้องการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.1  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะสั้น (ต่อ) 

Flow of Activities 2b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการจองรถเช่า
ระยะสั้นเช่น ชื่อผู้เช่า วันที่ท า
รายการ เช่ารถระหว่างวันที่ ถึง
วันที่ ข้อมูลรถเช่าคันที่ต้องการ 
เลขไมล์ สถานที่จองรถ ประเภท
ลูกค้า  
ค่าประกันลดความเสี่ยงต่อวัน 
หมายเหตุ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกการแก้ไข
รายการจองรถเช่าเข้าสู่ระบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 

ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าระยะสั้นที่ต้องการลบ 
2c. ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูล 

 
1c.1 ระบบให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 
2c.1 ระบบบันทึกการลบ
รายการจองรถเช่าเข้าสู่ระบบ 
2c.2 ระบบแจ้งผู้ใช้งาน การลบ
รายการส าเร็จ 

Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
1c.1 กรณีรายการจองไม่สามารถลบได้เพราะสถานะรายการจองรถ
เช่าไม่ได้เป็น “Open” ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบว่าไม่
สามารถลบรายการเช่าได ้เพราะสถานะใบเช่าไม่ได้เป็น OPEN 
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ตารางที่ ก.2  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะยาว 

Use Case No.: 2 
Use Case Name: จองรถเช่าระยะยาว 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ รายการจองรถเช่าระยะยาวในระบบ 
Triggering Event: เมื่อลูกค้าแจ้งความต้องการขอเช่ารถแบบระยะยาว หรือขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง หรือพนักงานท ารายการจองผิด
และต้องการลบรายการจองรถเช่าระยะยาวออกจากระบบ 

Brief Description: เพ่ิม : ลูกค้ามีความต้องการจองรถเช่าระยะยาว พนักงาน SA สั่ง
เพ่ิมรายการจองรถเช่าในระบบโดยใส่ข้อมูลรายละเอียดรายการจอง
รถเช่าจากนั้นบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยระบบไม่สามารถให้ใส่
วันที่เช่ารถย้อนหลังได้ 
แก้ไข : พนักงาน SA ต้องการแก้ไขข้อมูลรายการจองรถเช่าระยะ
ยาวในระบบ พนักงาน SA เลือกรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้น
แก้ไขข้อมูลที่ต้องการแล้วบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
ลบ : พนักงาน SA ต้องการลบข้อมูลรายการจองรถเช่าระยะยาว 
พนักงาน SA เลือกรายการจองรถเช่าที่ต้องการลบ จากนั้นลบ
รายการที่เลือก 

Actor: พนักงาน SA 
Related Use Cases: - 

Preconditions: เพ่ิม: ข้อมูลรถเช่าและข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจองในรายการจองรถ
เช่า ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ 
แก้ไข: รายการจองรถเช่าระยะยาวที่ต้องการแก้ไข ต้องมีข้อมูลอยู่
ในระบบ และสถานะรายการจองรถเช่าต้องเป็น “Open” 
ลบ: รายการจองรถเช่าระยะยาวที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ข้อมูลอยู่ใน
ระบบ และสถานะรายการจองรถเช่าต้องเป็น “Open” 
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ตารางที่ ก.2  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะยาว (ต่อ) 

Post Conditions: เพ่ิม: รายการจองรถเช่าระยะยาวที่มีสถานะ “Open” ถูกบันทึกใน
ระบบและรถเช่าที่ถูกจองในรายการนี้สถานะรถต้องเปลี่ยนเป็น 
“Reserve” 
ลบ: รถเช่าที่ถูกจองในรายการนี้จะต้องเปลี่ยนสถานะเป็น 
“Avaliable” 

Flow of Activities: Actor System 

เพ่ิม: 
1a. ผู้ใช้งานเลือกค าสั่งเพ่ิม
รายการจองรถเช่าระยะยาว 

 
1a.1 ระบบแสดงหน้าจอให้
ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดเข้าสู่
ระบบ 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการจองรถเช่าระยะยาวเข้า
สู่ระบบ ซึ่งประกอบด้วย  ชื่อผู้
เช่า วันที่ท ารายการ เช่ารถ
ระหว่างวันที่ ถึงวันที่ ข้อมูลรถ
เช่าที่ต้องการเช่าซึ่งมีได้หลายคัน 
ประเภทผู้เช่า หมายเหตุ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกรายการจอง
รถเช่าเข้าสู่ระบบโดยที่มี
สถานะการจองรถเช่าเป็น 
“Open” และ รถเช่าทุกคันที่
ถูกจองให้มีสถานะเป็น 
“Reserve” 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไข: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าระยะยาวที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงให้รายละเอียด
เดิมของรายการจองที่ต้องการ
แก้ไข 

  



125 

ตารางที่ ก.2  
 
Use case description ของจองรถเช่าระยะยาว (ต่อ) 

Flow of Activities: 2b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการจองรถเช่า
ระยะยาวเช่น ชื่อผู้เช่า วันที่ท า
รายการ เช่ารถระหว่างวันที่ ถึง
วันที่ ข้อมูลรถคันต่างๆที่
ต้องการเช่า ประเภทผู้เช่า 
หมายเหตุ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกการแก้ไข
รายการจองรถเช่าเข้าสู่ระบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 

ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าระยะยาวที่ต้องการลบ 
2c. ผู้ใช้ยืนยันการลบข้อมูล 

 
1c.1 ระบบให้ยืนยันการลบ
ข้อมูล 
2c.1 ระบบบันทึกการลบ
รายการจองรถเช่าเข้าสู่ระบบ 
2c.2 ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
การลบรายการส าเร็จ 

Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
1c.1 กรณีรายการจองไม่สามารถลบได้เพราะสถานะรายการจองรถ
เช่าไม่ได้เป็น “Open” ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบว่าไม่
สามารถลบรายการได ้เพราะสถานะใบเช่าไม่ได้เป็น OPEN 
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ตารางที่ ก.3 
 
Use case description ของตรวจสอบรถเช่า 

Use Case No.: 3 
Use Case Name: ตรวจสอบรถเช่า 

Scenario: ตรวจสอบรถเช่า ของรายการเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว)ในระบบ 
Triggering Event: เมื่อได้รับใบตรวจเช็คสภาพรถ จากเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

Brief Description: เมื่อมีรายการจองเช่ารถ พนักงาน SA แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง
เพ่ือให้ท าการตรวจสอบรถเช่าก่อนให้ลูกค้ารับรถ เจ้าหน้าที่ซ่อม
บ ารุงตรวจสอบและมอบใบตรวจเช็คสภาพรถให้แก่พนักงาน SA 
พนักงาน SA จะอัพโหลดใบตรวจเช็คสภาพรถและกรอก
รายละเอียดการตรวจสอบรถเช่าเข้าสู่ระบบ 

Actor: พนักงาน SA 
Related Use Cases: - 

Preconditions: มีรายการจองรถเช่าที่มีสถานะเป็น“Open”อยู่ในระบบ และสถานะ
ของรถเช่าต้องเป็น “Reserve” 

Post Conditions: สถานะรถในรายการจองรถเช่าถูกเปลี่ยนเป็น “Ready” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าที่ต้องการตรวจสอบรถเช่า 

1.1 ระบบท าการตรวจสอบและ
แสดงรายละเอียดของรายการ
จองรถเช่าที่ต้องการท าการ
ตรวจสอบรถเช่า 
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ตารางที่ ก.3 
 
Use case description ของตรวจสอบรถเช่า (ต่อ) 

Flow of Activities: 2. ผู้ใช้งานด าเนินการเพิ่ม
รายละเอียดการตรวจสอบรถเช่า 
โดยแนบข้อมูล ใบตรวจเช็ค
สภาพรถ พร้อมทั้งรายละเอียด
ของการตรวจสภาพรถ 

2.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมูล 
2.2 ระบบบันทึกข้อมมูลการ
ตรวจสอบรถเช่า โดยเปลี่ยน
สถานะของรถเช่าที่ถูกตรวจสอบ
เป็น “Ready” 
2.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งาน การท า
รายการตรวจสอบรถเช่าส าเร็จ 

Exception Conditions: 1.1 กรณรีถที่เช่าในรายการจองที่ท าการตรวจสอบไม่ได้มีสถานะ
เป็น “Reserve” จะไม่สามารถบันทึกการตรวจสอบได้ โดยระบบ
จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รับทราบ 
2.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเช่นไม่ได้แนบข้อมูลใบ
ตรวจเช็คสภาพรถ ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.4  
 
Use case description ของรับรถ 

Use Case No.: 4 
Use Case Name: รับรถ 

Scenario: รับรถ ของรายการเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว)ในระบบ 
Triggering Event: เมื่อลูกค้ามารับรถเช่าและได้รับใบตรวจเช็คสภาพรถแล้ว 

Brief Description: พนักงาน SA ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถเช่าให้กับลูกค้าอีกครั้ง
และมอบจัดท าเอกสารใบตรวจเช็คสภาพรถ พนักงาน SA จะอัพ
โหลดเอกสารได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับข่ี และใบตรวจเช็คสภาพ
รถและกรอกรายละเอียดการรับรถเข้าสู่ระบบ 

Actor: พนักงาน SA 

Related Use Cases: - 
Preconditions: มีรายการจองรถเช่าที่มีสถานะเป็น “Open” อยู่ในระบบ และ

สถานะของรถเช่าเป็น “Ready” 
Post Conditions: สถานะรถในรายการจองรถเช่าถูกเปลี่ยนเป็น “Use” และสถานะ

ของรายการจองรถเช่าถูกเปลี่ยนเป็น “On Use” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าที่ต้องการรับรถ 

1.1 ระบบท าการตรวจสอบและ
แสดงรายละเอียดของรายการ
จองเช่ารถที่ต้องการ 
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ตารางที่ ก.4  
 
Use case description ของรับรถ (ต่อ) 

Flow of Activities: 2. ผู้ใช้งานด าเนินการเพิ่ม
รายละเอียดการรับรถเข้าสู่
ระบบ โดยแนบเอกสารใบ
ตรวจเช็คสภาพรถ เอกสารบัตร
ประชาชนลูกค้า และเอกสาร
ใบขับข่ี พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดอ่ืนๆเพ่ิมเติม 

2.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2.2 ระบบบันทึกข้อมมูลการรับ
รถ โดยเปลี่ยนสถานะรถเช่าใน
รายการเป็น “Use” และสถานะ
ของรายการจองรถเช่าเป็น “On 
Use” 
2.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งาน รับรถ
ส าเร็จ 

Exception Conditions: 1.1 กรณีรถที่เช่าในรายการจองที่เลือกไม่ได้มีสถานะเป็น “Ready” 
จะไม่สามารถบันทึกรายการรับรถได้โดย ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้
รับทราบ 
2.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้แนบเอกสารใบ
ตรวจเช็คสภาพ หรือ บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ ระบบแจ้งเตือน
ผู้ใช้งานให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.5  
 
Use case description ของคนืรถ 

Use Case No.: 5 
Use Case Name: คืนรถ 

Scenario: คืนรถ ของรายการเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว)ในระบบ 
Triggering Event: เมื่อลูกค้าคืนรถเช่า 

Brief Description: พนักงาน SA ตรวจสอบสภาพรถเช่า และกรอกรายละเอียดการคืน
รถเข้าสู่ระบบ โดยถ้ารถเสียหาย พนักงาน SA สามารถบันทึก
รายละเอียดของความเสียหายเข้าสู่ระบบได้ 

Actor: พนักงาน SA 
Related Use Cases: - 

Preconditions: มีรายการจองรถเช่าที่มีสถานะเป็น “On Use” อยู่ในระบบ และ
สถานะของรถเช่าในรายการจองต้องเป็น “Use” 

Post Conditions: สถานะรถในรายการจองรถเช่าเปลี่ยนเป็น “Avaliable” และ
รายการจองรถเช่าเปลี่ยนสถานะเป็น “Close” 

Flow of Activities: Actor System 

1. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าที่ต้องการคืนรถ 

1.1 ระบบท าการตรวจสอบและ
แสดงรายละเอียดของรายการ
จองเช่ารถที่ต้องการท าการคืน
รถ 
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ตารางที่ ก.5  
 
Use case description ของคนืรถ (ต่อ) 

Flow of Activities: 2. ผู้ใช้งานด าเนินการเพิ่ม
รายละเอียดการคืนรถเข้าสู่
ระบบ โดยแนบ เอกสารใบ
ตรวจเช็คสภาพรถ พร้อมทั้งระบุ 
ส่วนลดและรายละเอียดความ
เสียหาย(ถ้ามี) พร้อมทั้งหมาย
เหตุ 

2.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2.2 ระบบบันทึกข้อมูลการคืน
รถ โดยเปลี่ยนสถานะของรถเช่า
ในรายการเป็น “Avaliable” 
ถ้าไม่มีข้อมูลความเสียหาย หรือ
เปลี่ยนเป็น “Fix” ถ้ามีข้อมูล
ความเสียหาย และสถานะของ
รายการจองรถเช่าเป็น “Close” 
2.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการท า
รายการ คืนรถส าเร็จ 

Exception Conditions: 1.1 กรณีรายการรถเช่าในรายการจองที่ท าการคืนรถไม่ได้มีสถานะ
เป็น “Use” ระบบจะไม่สามารถบันทึกรายการคืนรถได้ โดยระบบ
จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบ 
2.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้
รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.6  
 
Use case description ของยกเลิกการจอง 

Use Case No.: 6 
Use Case Name: ยกเลิกการจอง 

Scenario: ยกเลิกการจอง ของรายการเช่า(ระยะสั้นและระยะยาว)ในระบบ 
Triggering Event: เมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าต้องการยกเลิกการจอง 

Brief Description: พนักงาน SA กรอกรายละเอียดการยกเลิกการจอง และท าการ
ยกเลิกการจอง 

Actor: พนักงาน SA 

Related Use Cases: - 
Preconditions: มีรายการจองรถเช่าที่ต้องการยกเลิกอยู่ในระบบ และสถานะของ

รายการจองนั้นต้องเป็น “Open” 

Post Conditions: สถานะรถในรายการจองรถเช่าถูกเปลี่ยนเป็น “Avaliable” และ
สถานะรายการจองรถเช่าถูกเปลี่ยนเป็น “Cancel” 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้ใช้งานเลือกรายการจองรถ
เช่าที่ต้องการยกเลิกการจอง 

1.1 ระบบท าการตรวจสอบและ
แสดงรายละเอียดของรายการ
จองเช่าที่ต้องการท าการยกเลิก
การจอง 

2. ผู้ใช้งานด าเนินการเพิ่ม
เหตุผลของการยกเลิกการจอง 

2.1 ระบบบันทึกข้อมมูลยกเลิก
การจอง โดยเปลี่ยนสถานะของ
รถเช่าที่ในรายการจองเป็น 
“Avaliable” และสถานะของ
รายการจองรถเช่าเป็น 
“Cancel” 
2.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการท า
รายการยกเลิกการจองส าเร็จ 
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ตารางที่ ก.6  
 
Use case description ของยกเลิกการจอง (ต่อ) 

Exception Conditions: 1.1 กรณีรายการจองที่ต้องการยกเลิกไม่ได้มีสถานะเป็น “On 
Use” จะไม่สามารถบันทึกการยกเลิกได้ โดยระบบแจ้งให้ผู้ใช้งาน
ให้รับทราบ 

 
ตารางที่ ก.7  
 
Use case description ของเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
Use Case No.: 7 

Use Case Name: เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 
Scenario: เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงานรถเช่าภายในระบบ 

Triggering Event: พนักงาน SA มีต้องการดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงานภายในระบบ 

Brief Description: พนักงาน SA เลือกเมนูปฏิทินรถออกปฏิบัติงานภายในระบบ 
Actor: พนักงาน SA 

Related Use Cases: - 

Preconditions: มีข้อมูลรถเช่าอยู่ในระบบ 
Post Conditions: - 
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ตารางที่ ก.7  
 
Use case description ของเรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน (ต่อ) 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้ใช้งานเรียกดูปฏิทินรถออก
ปฏิบัติงาน 
2. เลือกเดือนที่ต้องการดูปฏิทิน 

1.1 ระบบค้นหาข้อมูลรถเช่าที่
สามารถให้บริการได้ในเดือน
ปัจจุบัน 
1.2 ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา
ได้ในรูปแบบของปฏิทินรถออก
ปฏิบัติงาน 
2.1 ระบบค้นหาข้อมูลรถเช่าที่
สามารถให้บริการได้ในเดือนที่
ก าหนด 
2.2 ระบบจะแสดงข้อมูลที่ค้นหา
ได้ในเดือนที่ก าหนด ในรูปแบบ
ของปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 

Exception Conditions: - 

 
ตารางที่ ก.8  
 
Use case description ของจัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า 

Use Case No.: 8 
Use Case Name: จัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่าในระบบ 

Triggering Event: มีค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารายการใหม่เกิดขึ้นกับรถเช่า 
หรอื มีค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาของรถเช่า มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือ มีค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาที่บันทึกเข้าระบบผิดพลาด 
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ตารางที่ ก.8  
 
Use case description ของจัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า (ต่อ) 

Brief Description: เพ่ิม : ผู้ใช้สามารถเพ่ิมค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษารถเช่าเข้าระบบได้ 
แก้ไข : ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษารถเช่าได ้
โดยสามารถเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข แล้วแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
และบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเข้าระบบได้ 
ลบ : ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษารถเช่า โดยเลือก
รายการที่ต้องการลบได้ 

Actor: พนักงาน SA 
Related Use Cases: - 

Preconditions: เพ่ิม: ข้อมูลรถเช่าต้องมีอยู่ในระบบ 
แก้ไข: ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการแก้ไข ต้องมีอยู่ในระบบ 
ลบ: ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: - 

Flow of Activities: Actor System 

เพ่ิม: 
1a. ผู้ใช้งานท ารายการเพิ่ม
รายการค่าใช้จ่าย 

 
1a.1 ระบบให้ผู้ใช้งานระบุ
รายละเอียดของค่าใช้จ่าย 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย 
รายการ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่าย 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไข: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงข้อมูล
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายเดิมที่
ต้องการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.8  
 
Use case description ของจัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า (ต่อ) 
Flow of Activities: 2b. ด าเนินการแกไ้ขรายละเอียด

รายการคา่ใช้จ่าย ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่าย รายการ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
ที่แก้ไขเข้าสูร่ะบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการแก้ไข
รายการส าเร็จ 

ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกรายการค่าใช้จ่ายที่
ต้องการลบ 
 

 
1c.1 ระบบท าการตรวจสอบการลบ
ข้อมูลและให้ผู้ใช้ยืนยันการลบ 
1c.2 ระบบบันทึกการลบรายการ
ค่าใช้จ่ายเข้าระบบ 
1c.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการลบ
รายการส าเร็จ 

2c. ยืนยันการลบ  
Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไมค่รบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบ

เพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไมค่รบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับทราบ
เพื่อท าการแก้ไข 

 
ตารางที่ ก.9  
 
Use case description ของจัดการรถเช่า 
Use Case No.: 9 

Use Case Name: จัดการรถเช่า 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ รถเช่าในระบบ 
Triggering Event: เมื่อมีรายการรถเช่าคันใหม่ หรือ ข้อมูลรถเช่ามีการเปลี่ยนแปลง 

หรือ มีข้อมูลรถเช่าที่บันทึกเข้าระบบผิดพลาด 
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ตารางที่ ก.9  
 
Use case description ของจัดการรถเช่า (ต่อ) 

Brief Description: เพ่ิม: ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรถเช่าเข้าระบบ 
แก้ไข: ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลรถเช่าได้ โดยสามารถเลือกรายการที่
ต้องการแก้ไข แล้วแก้ไขข้อมูลที่ต้องการและบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเข้า
ระบบได้ 
ลบ: ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลรถเช่า โดยเลือกรายการที่ต้องการลบได้ 

Actor: ผู้ดูแลระบบ 

Related Use Cases: - 
Preconditions: แก้ไข: ข้อมูลรายการรถเช่าที่ต้องการแก้ไข ต้องมีอยู่ในระบบ 

ลบ: ข้อมูลรายการรถเช่าที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ในระบบ 
Post Conditions: - 

Flow of Activities: Actor System 

เพ่ิม: 
1a. ผู้ใช้งานท ารายการเพิ่ม
รายการรถเช่า 

 
1a.1 ระบบให้ผู้ใช้งานระบุ
รายละเอียดข้อมูลรถเช่า 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการรถเช่า ซึ่งประกอบด้วย 
ยี่ห้อ หมายเลขเครื่องยนต์ 
หมายเลขตัวถัง ทะเบียนรถยนต์ 
สถานที่จอดปัจจุบัน สี ค่าเช่า
(บาทต่อวัน) เลขไมล์ หมายเหตุ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกรายการรถเช่า
เข้าระบบ 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไข: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการรถเช่า
ที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงข้อมูล
รายละเอียดรถเช่าที่ต้องการ
แก้ไข 
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ตารางที่ ก.9  
 
Use case description ของจัดการรถเช่า (ต่อ) 

Flow of Activities: 2b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการรถเช่า ซึ่ง
ประกอบด้วย ยี่ห้อ หมายเลข
เครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง 
ทะเบียนรถยนต์ สถานที่จอด
ปัจจุบัน สี ค่าเช่า(บาทต่อวัน) 
เลขไมล์ หมายเหตุ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกรายการรถเช่า
ที่แก้ไขเข้าระบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 

ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกรายการรถเช่า
ที่ต้องการลบ 
 

 
1c.1 ระบบท าการตรวจสอบ
การลบข้อมูล และให้ผู้ใช้ยืนยัน
การลบ 
1c.2 ระบบบันทึกการลบ
รายการรถเช่าเข้าสู่ระบบ 
1c.3 ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานลบ
รายการส าเร็จ 

2c. ยืนยันการลบ  

Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.10  
 
Use case description ของจัดการพนักงาน 

Use Case No.: 10 
Use Case Name: จัดการพนักงาน 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ พนักงานในระบบ 
Triggering Event: มีข้อมูลพนักงานรายการใหม่เกิดข้ึน 

หรือ ข้อมูลพนักงาน มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือ ข้อมูลพนักงานที่บันทึกเข้าระบบผิดพลาด 

Brief Description: เพ่ิม: ผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลพนักงานเข้าระบบได้ 
แก้ไข: ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานได้ โดยสามารถเลือก
รายการที่ต้องการแก้ไข แล้วแก้ไขข้อมูลที่ต้องการและบันทึกข้อมูล
ที่แก้ไขเข้าระบบได้ 
ลบ: ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลพนักงาน โดยเลือกรายการที่ต้องการลบ
ได้ 

Actor: ผู้ดูแลระบบ 

Related Use Cases: - 
Preconditions: แก้ไข: ข้อมูลรายการพนักงานที่ต้องการแก้ไข ต้องมีอยู่ในระบบ 

ลบ: ข้อมูลรายการพนักงานที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ในระบบ 
Post Conditions: - 
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ตารางที่ ก.10  
 
Use case description ของจัดการพนักงาน (ต่อ) 

Flow of Activities: Actor System 
เพ่ิม: 
1a. ผู้ใช้งานท ารายการเพ่ิม
รายการพนักงาน 

 
1a.1 ระบบให้ผู้ใช้งานระบุ
รายละเอียดของพนักงาน 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการพนักงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย username 
password ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 
อีเมล์ สิทธิ์ในการใช้หน้าจอ
ต่างๆ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกพนักงาน 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไข: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการ
พนักงานที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงข้อมูล
รายละเอียดของพนักงานเดิมที่
ต้องการแก้ไข 

2b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการพนักงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย username 
password ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น 
อีเมล์ สิทธิ์ในการใช้หน้าจอ
ต่างๆ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกรายการ
พนักงานที่แก้ไขเข้าระบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 
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ตารางที่ ก.10  
 
Use case description ของจัดการพนักงาน (ต่อ) 

Flow of Activities: ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกพนักงานที่
ต้องการลบ 
 

 
1c.1 ระบบท าการตรวจสอบ
การลบข้อมูล และให้ผู้ใช้ยืนยัน
การลบ 
1c.2 ระบบบันทึกการลบ
พนักงานเข้าระบบ 
1c.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการลบ
รายการส าเร็จ 

2c. ยืนยันการลบ  

Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.11 
 
Use case description ของท าใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 

Use Case No.: 11 
Use Case Name: ท าใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 

Scenario: พิมพ์ใบก ากับภาษี ใบเสร็จให้กับลูกค้า 
Triggering Event: มีความต้องการพิมพ์ใบก ากับภาษี ใบเสร็จแก่ลูกค้า พนักงานรับ

ช าระเงินจากลูกค้าแล้ว 

Brief Description: พนักงานบัญชี เลือกรายการเช่ารถ(ระยะสั้นหรือระยะยาว) และสั่ง
พิมพ์ใบก ากับภาษี ใบเสร็จให้กับลูกค้าได้ 

Actor: พนักงานบัญชี 
Related Use Cases: - 

Preconditions: รายการจองรถเช่าที่ต้องการพิมพ์ใบก ากับภาษี ใบเสร็จต้องมีอยู่ใน
ระบบ และสถานะรายการจองต้องเป็น “Close” 

Post Conditions: - 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้ใช้งานเลือกรายการที่
ต้องการพิมพ์ใบก ากับภาษี/
ใบเสร็จ 

 

2. สั่งพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 2.1 ระบบพิมพ์ใบก ากับภาษีใน
รูปแบบที่ก าหนด 

Exception Conditions:  
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ตารางที่ ก.12  
 
Use case description ของเรียกดูรายงานรถยอดนิยม 

Use Case No.: 12 
Use Case Name: เรียกดูรายงานรถยอดนิยม 

Scenario: เรียกดูรายงานรถยอดนิยม 
Triggering Event: ต้องการได้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจซื้อรถเช่าใหม่ 

Brief Description: ผู้ใช้เรียกดูรายงานรถยอดนิยม พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่ต้องการใน
การค้นหารายงานและจ านวนรถสูงสุดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน
ได ้โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย ข้อมูลรถเช่า จ านวนครั้งที่
เช่า 

Actor: ผู้จัดการ 

Related Use Cases: - 
Preconditions: ข้อมูลต่างๆ ที่รายงานเรียกใช้ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: รายงานรถยอดนิยมถูกแสดง 

Flow of Activities: Actor System 
1. เรียกดูรายงานรถยอดนิยม 
2. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการการ
ค้นหา และจ านวนรถสูงสุดที่
ต้องการให้แสดงในรายงาน 

1.1 แสดงให้ระบเุงื่อนไขในการ
ค้นหา 
2.1 ค้นหาข้อมูลรายงานรถยอด
นิยมตามช่วงเวลาที่ระบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ใน
รายงาน ตามรูปแบบที่ก าหนด 
โดยเนื้อหารายงานประกอบด้วย 
ข้อมูลรถเช่า จ านวนครั้งที่เช่า 

Exception Conditions: - 
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ตารางที่ ก.13  
 
Use case description ของเรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 

Use Case No.: 13 
Use Case Name: เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 

Scenario: เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 
Triggering Event: ต้องการน าข้อมูลรายได้เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่ต้องการ 

Brief Description: ผู้ใช้เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า พร้อมทั้งสามารถระบุปีในการค้นหา
รายงานได ้โดยเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย เดือน รายได้ และ
จ านวนครั้งในการเช่า 

Actor: ผู้จัดการ 
Related Use Cases: - 

Preconditions: ข้อมูลต่างๆที่รายงานเรียกใช้ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: รายงานรายได้ค่าเช่าถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 
2. ระบุปีการค้นหา 

1.1 แสดงให้ระบเุงื่อนไขในการ
ค้นหา 
2.1 ค้นหาข้อมูลรายงานรายได้
ค่าเช่าตามปีทีร่ะบุ 
2.2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาได้ใน
รายงานตามรูปแบบที่ก าหนด 
โดยเนื้อหาของรายงาน
ประกอบด้วย เดือน รายได้ และ
จ านวนครั้งในการเช่า 

Exception Conditions: - 
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ตารางที่ ก.14  
 
Use case description ของเรียกดรูายงานการเช่าของลูกค้า 

Use Case No.: 14 
Use Case Name: เรียกดรูายงานการเช่าของลูกค้า 

Scenario: เรียกดรูายงานการเช่าของลูกค้า 
Triggering Event: ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจออกโปรโมชั่นให้ลูกค้า 

Brief Description: ผู้ใช้เรียกดูรายงานการเช่าของลูกค้าทั้งหมดได้ โดยเนื้อหาของ
รายงานประกอบด้วย ชื่อลูกค้า จ านวนครั้งการเช่า ค่าเช่าเฉลี่ย 
จ านวนวันเฉลี่ย รถท่ีเคยเช่า 

Actor: ผู้จัดการ 
Related Use Cases: - 

Preconditions: ข้อมูลต่างๆที่รายงานเรียกใช้ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: รายงานการเช่าของลูกค้าถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. เรียกดูรายงานรายได้ค่าเช่า 1.1 ค้นหาและแสดงข้อมูลที่
ค้นหาได้ในรายงานตามรูปแบบ
ที่ก าหนด โดยเนื้อหาของ
รายงานประกอบด้วย ชื่อลูกค้า 
จ านวนครั้งการเช่า ค่าเช่าเฉลี่ย 
จ านวนวันเฉลี่ย รถท่ีเคยเช่า 

Exception Conditions: - 
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ตารางที่ ก.15  
 
Use case description ของเรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม 

Use Case No.: 15 
Use Case Name: เรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม 

Scenario: เรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อม 
Triggering Event: ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจปรับอัตราเช่าของรถแต่ละ

คัน  

Brief Description: ผู้ใช้เรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อมได้ โดยเนื้อหาของรายงาน
ประกอบด้วย ชื่อรถ ค่าใช้จ่ายประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

Actor: ผู้จัดการ 
Related Use Cases: - 

Preconditions: ข้อมูลต่างๆที่รายงานเรียกใช้ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: รายงานค่าใช้จ่ายรถส่งซ่อมถูกแสดง 
Flow of Activities: Actor System 

1. เรียกดูรายงานค่าใช้จ่ายรถส่ง
ซ่อม 

1.1 ค้นหาและแสดงข้อมูลที่
ค้นหาได้ในรายงานตามรูปแบบ
ที่ด าหนด โดยเนื้อหาของ
รายงานประกอบด้วย ชื่อรถ 
ค่าใช้จ่ายประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

Exception Conditions: - 
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ตารางที่ ก.16  
 
Use case description ของก าหนดราคาเช่ารถ 

Use Case No.: 16 
Use Case Name: ก าหนดราคาเช่ารถ 

Scenario: ก าหนดราคาเช่ารถตามสูตรที่ต้องการ 
Triggering Event: - 

Brief Description: ผู้จัดการเลือกรถเช่าที่ต้องการก าหนดราคาค่าเช่า พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าจดทะเบียน ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถเช่า รวมทั้งผลก าไรที่ต้องการ ระบบจะ
ค านวณราคาค่าเช่ารถให้โดยอัตโนมัติ และบันทึกอัตราค่าเช่ารถ 

Actor: ผู้จัดการ 

Related Use Cases: - 
Preconditions: มีข้อมูลรถเช่าที่ต้องการก าหนดราคาค่าเช่าในระบบ 

Post Conditions: - 

Flow of Activities: Actor System 
1. ผู้จัดการเลือกท ารายการ
ก าหนดราคาเช่ารถ 

1.1 ระบบแสดงรายการรถเช่า
ทั้งหมด 

2. ผู้จัดการเลือกรถเช่าที่
ต้องการก าหนดราคาเช่าใน
ระบบ และเลือกท ารายการ 
เพ่ิม/แก้ไข ค่าใช้จ่ายรถเช่า 

2.1 ระบบให้ผู้จัดการใส่ข้อมูล
รายละเอียดที่ต้องใช้ในการ
ค านวณค่าเช่า 
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ตารางที่ ก.16  
 
Use case description ของก าหนดราคาเช่ารถ 

Flow of Activities: 3.ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายรถเช่า ซึ่งประกอบด้วย 
ราคารถยนต์ ค่าจดทะเบียน
(เฉลี่ย 5 ปี) ค่าบริการ  
(เฉลี่ย 4 ปี)  
ค่าประกันภัยและพรบ. ปีที่ 1 
ค่าประกันภัยและพรบ. ปีที่ 2 
ค่าประกันภัยและพรบ. ปีที่ 3 
ค่าประกันภัยและพรบ. ปีที่ 4 
ค่าประกันภัยและพรบ. ปีที่ 5 
ค่าซ่อมบ ารุง (เฉลี่ยต่อเดือน) 
รถส ารองใช้ (เฉลี่ยต่อเดือน) 
ค่าบริการอ่ืนๆ 1 
ค่าบริการอ่ืนๆ 2 
ค่ารถลากจูง 
RV% ปีที่1 
RV% ปีที2่ 
RV% ปีที่3 
RV% ปีที่4 
RV% ปีที่5 

3.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
3.2 ระบบค านวณอัตราค่าเช่า
โดยใช้สูตรที่ก าหนดดังนี้  
อัตราค่าเช่ารถ = IRR(ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยนต่อเดือน * rate ที่
ต้องการ) 
3.3 ระบบบันทึกค่าใช้จ่ายรถเช่า
และอัตราค่าเช่าเข้าระบบ 
3.4 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

Exception Conditions: - 
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ตารางที ่ก.17  
 
Use case description ของจัดการลูกค้า 

Use Case No.: 17 
Use Case Name: จัดการลูกค้า 

Scenario: เพ่ิม แก้ไข ลบ ลูกค้าในระบบ 
Triggering Event: มีข้อมูลลูกค้ารายการใหม่เกิดขึ้น 

หรือ ข้อมูลลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลง 
หรือ ข้อมูลลูกค้าที่บันทึกเข้าระบบผิดพลาด 

Brief Description: เพ่ิม: ผู้ใช้สามารถเพ่ิมข้อมูลลูกค้าเข้าระบบได้ 
แก้ไข: ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้ โดยสามารถเลือกรายการที่
ต้องการแก้ไข แล้วแก้ไขข้อมูลที่ต้องการและบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเข้า
ระบบได้ 
ลบ: ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลลูกค้า โดยเลือกรายการที่ต้องการลบได้ 

Actor: ผู้ดูแลระบบ 
Related Use Cases: - 

Preconditions: แก้ไข: ข้อมูลรายการลูกค้าที่ต้องการแก้ไข ต้องมีอยู่ในระบบ 
ลบ: ข้อมูลรายการลูกค้าที่ต้องการลบ ต้องมีอยู่ในระบบ 

Post Conditions: - 

Flow of Activities: Actor System 
เพ่ิมลูกค้าท่ัวไป: 
1a. ผู้ใช้งานเลือกท ารายการเพ่ิม
รายการลูกค้า 

 
1a.1 ระบบให้ผู้ใช้งานระบุ
รายละเอียดข้อมูลลูกค้าทั่วไป 

2a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์ 
อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ตาม
บัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน 
ช่วงเงินเดือน อาชีพ 

2a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2a.2 ระบบบันทึกรายการลูกค้า
ทั่วไปเข้าระบบ 
2a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 
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ตารางที่ ก.17  
 
Use case description ของจัดการลูกค้า (ต่อ) 

Flow of Activities: เพ่ิมลูกค้าระยะยาว: 
3a. ผู้ใช้งานท ารายการเพิ่ม
รายการลูกค้า 

3a.1 ระบบให้ผู้ใช้งานกรอก
รายละเอียดข้อมูลลูกค้าระยะ
ยาว 

4a. ด าเนินการเพ่ิมรายละเอียด
รายการลูกค้าเข้าสู่ระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย ชื่อ โทรศัพท์ ชื่อผู้
ติดต่อ โทรศัพท์ผู้ติดต่อ ที่อยู่ 
รหัสไปรษณีย์ 

4a.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
4a.2 ระบบบันทึกรายการลูกค้า
ระยะยาวเข้าระบบ 
4a.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึกรายการส าเร็จ 

แก้ไขลูกค้าทั่วไป: 
1b. ผู้ใช้งานเลือกรายการลูกค้า
ที่ต้องการแก้ไข 

 
1b.1 ระบบแสดงข้อมูลเดิมของ
ลูกค้าท่ัวไปที่ต้องการแก้ไข 

2b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการลูกค้าท่ัวไป 
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล 
โทรศัพท์ อีเมล์ อายุ วัน/เดือน/
ปีเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่
อยู่ปัจจุบัน ช่วงเงินเดือน อาชีพ 

2b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
2b.2 ระบบบันทึกการแก้ไข
ข้อมูลลูกค้าท่ัวไปเข้าสู่ระบบ 
2b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 

แก้ไขลูกค้าระยะยาว: 
3b. ผู้ใช้งานเลือกรายการลูกค้า
ที่ต้องการแก้ไข 

 
3b.1 ระบบแสดงข้อมูลเดิมของ
ลูกค้าระยะยาวที่ต้องการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.17  
 
Use case description ของจัดการลูกค้า (ต่อ) 

Flow of Activities: 4b. ด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดรายการลูกค้าระยะ
ยาว ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ 
โทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ผู้
ติดต่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ 

4b.1 ระบบท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล 
4b.2 ระบบบันทึกการแก้ไข
ข้อมูลลูกค้าระยะยาว 
4b.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
แก้ไขรายการส าเร็จ 

ลบ: 
1c. ผู้ใช้งานเลือกรายการลูกค้า
ที่ต้องการลบ 

 
1c.1 ระบบท าการตรวจสอบ
การลบข้อมูล และให้ผู้ใช้งาน
ยืนยันการลบ 
1c.2 ระบบบันทึกการลบ
รายการลูกค้าเข้าสู่ระบบ 
1c.3 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการลบ
รายการส าเร็จ 

2c. ยืนยันการลบข้อมูล  

Exception Conditions: 2a.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
2b.1 กรณีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
ให้รับทราบเพื่อท าการแก้ไข 
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ตารางที่ ก.18  
 
Use case description ของจัดการลูกค้า Blacklist 

Use Case No.: 18 
Use Case Name: จัดการลูกค้า Blacklist 

Scenario: เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้า Blacklist 
Triggering Event: เมื่อตรวจสอบพบรายชื่อลูกค้าที่เข้าข่าย Blacklist 

Brief Description: ผู้ใช้สามารถเพ่ิมรายการลูกค้าที่เป็น Blacklist เข้าระบบได้ และ
สามารถยกเลิกการเป็น Blacklist ของลูกค้าได้ 

Actor: พนักงาน SA 

Related Use Cases: - 
Preconditions: เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้า Blacklist : มีลูกค้าที่ท าให้รถเกิดความเสียหาย

จากการเช่ารถอยู่ในระบบ 
ยกเลิก Blackilist: มีลูกค้า Blacklist อยู่ในระบบ 

Post Conditions: เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้า Blacklist : สถานะ Blacklist ของข้อมูลลูกค้า 
ถูกปรับปรุงเป็น True 
ยกเลิก Blackilist: สถานะ Blacklist ของข้อมูลลูกค้า ถูกปรับปรุง
เป็น False 

Flow of Activities: Actor System 
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ตารางที่ ก.18  
 
Use case description ของจัดการลูกค้า Blacklist (ต่อ) 

Flow of Activities: เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้า Blacklist: 
1a. ผู้ใช้งานท ารายการ “เพ่ิม
ลูกค้า Blacklist” 
 
 

 
1a.1 ระบบแสดงรายการลูกค้า
ทั้งหมดท่ีเข้าข่ายเพ่ิมเป็น 
Blacklist ได ้

2a. เลือกลูกค้าที่ต้องการเพ่ิม
เป็น Blacklist และยืนยันการ
เพ่ิมรายการ 

2a.1 ระบบปรับปรุงสถานะ 
Blacklist ของข้อมูลลูกค้า ให้
เป็น True 
2a.2 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
บันทึก Blacklist ส าเร็จ 

ยกเลิก Blacklist: 
3a. เลือกลูกค้าที่ต้องการยกเลิก 
การเป็น Blacklist 

 
3a.1 แสดงข้อมูลรายละเอียด
ของลูกค้าท่ีต้องการยกเลิกเป็น 
Blacklist 
 

4a. ยืนยันการยกเลิก 4a.1 ระบบปรับปรุงสถานะ 
Blacklist ของข้อมูลลูกค้าเป็น 
False 
4a.2 ระบบแจ้งผู้ใช้งานการ
ยกเลิก Blacklist ส าเร็จ 

Exception Conditions: - 
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3. State Chart ของระบบบริหารจัดการรถเช่า  
State Chart diagram ของรายการจองรถเช่าแสดงในภาพที่ ก.2 ดังนี้ 

 
ภาพที่ ก.2 State chart diagram ของสถานะรายการจองรถเช่า 

 
State Chart diagram ของรถเช่าแสดงในภาพที่ ก.3 ดังนี้ 

 
ภาพที่ ก.3 State chart diagram ของสถานะรถเช่า
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ภาคผนวก ข 
System Architect ของระบบที่พัฒนา 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่ามี System Architects ดังแสดงในภาพที่ ข.1  

 
ภาพที่ ข.1 System Architecture (Deployment Diagram) ของระบบบริหารจัดการรถเช่า 
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ภาคผนวก ค 
ฐานข้อมูล 

 
1. โครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ  
 

ระบบบริหารจัดการรถเช่า มีโครงสร้างข้อมูลแสดงให้เห็นดังภาพที่ ค.
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2. ตารางแสดง Entity List 
ตารางแสดง Entity List ของระบบ บริหารจัดการรถเช่า แสดงข้อมูลดังตารางที่ ค.1 

 
ตารางที่ ค.1  
 
Entity List ของ ระบบบริหารจัดการรถเช่า 

Entity Name ค าอธิบาย 

Brand ใช้เก็บข้อมูลยี่ห้อรถเช่าของบริษัท ภายในระบบ 

Car ใช้เก็บข้อมูลรถเช่าของบริษัท ภายในระบบ 
Customer ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าทั่วไป ภายในระบบ 

CustomerCompany ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าระยะยาว ภายในระบบ 
CustomerCompanyFile ใช้เก็บข้อมูลเอกสารของลูกค้าระยะยาวที่เกิดขึ้นในระบบ 

CustomerFile ใช้เก็บข้อมูลเอกสารของลูกค้าทั่วไปที่เกิดข้ึนในระบบ 

CustomerType ใช้เก็บข้อมูลประเภทของลูกค้าทั่วไป ภายในระบบ 
Employee ใช้เก็บข้อมูลพนักงาน ภายในระบบ 

FixCostCar ใช้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายส าหรับการค านวณค่าเช่ารถ ภายใน
ระบบ 

FixFromTransaction ใช้เก็บข้อมูลประวัติค่าปรับที่เกิดข้ึนของการใช้งานรถเช่า 

Location ใช้เก็บสถานที่จองรถของรายการจองรถ ภายในระบบ 
LocationCar ใช้เก็บสถานที่จอดรถของรถเช่า ภายในระบบ 

MaintainCar ใช้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกินขึ้นของรถเช่า 

Model ใช้เก็บรุ่นรถเช่าของบริษัท ภายในระบบ 
RentFileType ใช้เก็บข้อมูลประเภทของเอกสารการจองรถเช่า ภายในระบบ 

RentLongTermCar ใช้เก็บข้อมูลจ านวนรถของรายการจองระยะยาว ที่เกิดข้ึนใน
ระบบ 

RentLongTermFile ใช้เก็บข้อมูลเอกสารของรายการจองรถระยะยาว ที่เกิดข้ึนใน
ระบบ 

RentLongTermTransaction ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะยาว ที่เกิดขึ้นในระบบ 
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ตารางที่ ค.1  
 
Entity List ของ ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

Entity Name ค าอธิบาย 

RentShortTermFile ใช้เก็บข้อมูลเอกสารของรายการจองรถระยะสั้น ที่เกิดข้ึนใน
ระบบ 

RentShortTermTransaction ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะสั้น ที่เกิดขึ้นในระบบ 
RentType ใช้เก็บข้อมูลประเภทรายการจองรถระยะยาว ภายในระบบ 

Salary ใช้เก็บช่วงเงินเดือนของลูกค้า 

Status ใช้เก็บสถานะของรายการจองรถ ภายในระบบ 
TypeCar ใช้เก็บประเภทรถเช่าของบริษัท ภายในระบบ 

 
3. ตารางแสดง Attribute List 

ตารางแสดง Attribute List ของ Entity ระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงข้อมูลดัง
ตารางที่ ค.2-ค.20 
 
ตารางที่ ค.2 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลยี่ห้อรถเช่า (Brand) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

BrandId Y N รหัสยี่ห้อ int 1 

Name N N ชื่อยี่ห้อ nvarchar 
(50) 

TOYOTA 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ยี่ห้อโตโยต้า 
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ตารางที่ ค.3  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรถเช่า (Car) 
Attribute Name Primary key 

(Yes/No) 
Foreign Key 

(Yes/No) 
ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CarId Y N รหัสรถ int 2 

ModelId N Y รหัสรุ่น int 1 

EngineNo N N หมายเลข
เครื่องยนต์ 

nvarchar 
(100) 

1004-
TV/2008 

VinNo N N หมายเลข
ตัวถัง 

nvarchar 
(100) 

5005 

RegisNo N N ทะเบียนรถ nvarchar 
(20) 

กบ 6000 กทม 

LocationCarId N Y สถานที่จองรถ Int 1 
Color N N สี nvarchar\

(50) 
ขาว 

RentPricePerDay N N ราคาเช่าต่อ
วัน 

decimal 
(18, 2) 

500.00 

Mileage N N ระยะไมล์
สะสม 

Int 15000 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 
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ตารางที่ ค.3  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรถเช่า (Car) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

Status N N สถานะรถ มี 5 
สถานะ 
1.avaliable 
รถสามารถเช่า
ได้  
2.reserve รถ
ถูกจองเพ่ือเช่า 
3.ready รถ
พร้อมรอให้
ลูกค้ามารับ 
4.use รถ
ก าลังถูกใช้
งาน 
5.fix รถก าลัง
ซ่อม 

nvarchar 
(50) 

ready 
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ตารางที่ ค.4  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าทั่วไป (Customer) 
Attribute Name Primary key 

(Yes/No) 
Foreign Key 

(Yes/No) 
ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CustomerId Y N รหัสลูกค้า int 10 

FirstName N N ชื่อ Nvarchar 
(50) 

กฤษฎา 

LastName N N นามสกุล Nvarchar 
(50) 

จินดานวกุล 

Phone N N หมายเลข
โทรศัพท์ 

Nvarchar 
(50) 

02-8062820 

Email N N อีเมล์ Nvarchar 
(50) 

j.kitsada@gm
ail.com 

Birthday N N วันเกิด date 1986-10-15 

AddressFromId
Card 

N N ที่อยู่ตามบัตร
ประชาชน 

Nvarchar 
(MAX) 

40/99 หมู่11 
แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนอง
แขม 10160 

AddressCurrent N N ที่อยู่ปัจจุบัน Nvarchar 
(MAX) 

40/99 หมู่11 
แขวงหนองค้าง
พลู เขตหนอง
แขม 10160 

Career N N อาชีพ Nvarchar 
(50) 

โปรแกรมเมอร์ 

SalaryId N Y เงินเดือน Id 1 
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ตารางที่ ค.4  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าทั่วไป (Customer) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

IsBlackList N N สถานะ
Blacklist 

Bit False 

IsActive N N สถานะ มี 2 
สถานะคือ 
1.true 
สามารถใช้
งานได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้
งานได้ 

bit True 
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ตารางที่ ค.5  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าระยะยาว (CustomerCompany) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CustomerCompa
nyId 

Y N รหัสลูกค้า int 1 

Name N N ช่ือองค์กร nvarchar 
(100) 

โตโยต้าท่าจีน 

Phone N N โทรศัพท ์ nvarchar(20) 034-611-254 
ContactName N N ช่ือผู้ติดต่อ nvarchar(50) เสานีย์  

ContactPhone N N โทรศัพท์ผู้ติอต่อ nvarchar(20) 085-999-8956 
Address N N ที่อยู่ nvarchar 

(MAX) 
นครปฐม 

IsBlackList N N สถานะ 
Blacklist 
มี 2 สถานะคือ 
1.true สามารถ
ใช้งานได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้งาน
ได ้

bit False 
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ตารางที่ ค.5  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าระยะยาว (CustomerCompany) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

IsActive N N สถานะ มี 2 
สถานะคือ 
1.true 
สามารถใช้งาน
ได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้งาน
ได้ 

bit True 

 
ตารางที่ ค.6  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารลูกค้าระยะยาว (CustomerCompanyFile) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CustomerComp
anyFileId 

Y N รหัสเอกสาร bigint 5 

CustomerComp
anyId 

N Y รหัสลูกค้า int 5 

CustomerFileN
ame 

N N ชื่อเอกสาร nvarchar 
(100) 

ใบขับข่ีjpg 
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ตารางที่ ค.6  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารลูกค้าระยะยาว (CustomerCompanyFile) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

CustomerFileP
ath 

N N ที่อยู่เอกสาร nvarchar 
(250) 

~/uploads/
Files/Short
Files/d16ec
3a8.jpg 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

 
ตารางที่ ค.7  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารลูกค้าทั่วไป (CustomerFile) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

Customer 
FileId 

Y N รหัสเอกสาร bigint 5 

CustomerId N Y รหัสลูกค้า int 5 

CustomerFileN
ame 

N N ชื่อเอกสาร nvarchar 
(100) 

ใบขับข่ีjpg 

CustomerFilePa
th 

N N ที่อยู่เอกสาร nvarchar 
(250) 

~/uploads/
Files/Short
Files/d16ec
3a8.jpg 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

  



167 

ตารางที่ ค.8  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลพนักงาน ในระบบ (Employee) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

EmployeeId Y N รหัสพนักงาน int 1 
Username N N ช่ือยูสเซอร ์ nvarchar 

(100) 
Admin 

Password N N รหัสผ่าน nvarchar 
(100) 

1234 

FirstName N N ช่ือ nvarchar(50) กฤษฎา 

LastName N N นามสกลุ nvarchar(50) จินดานวกุล 
NickName N N ช่ือเล่น nvarchar(50) หนึ่ง 

Email N N อีเมล ์ nvarchar 
(100) 

j.kitsada@gm
ail.com 
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ตารางที่ ค.9  
 
Attribute List ทีใ่ช้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายส าหรับค านวณค่าเช่า (FixCostCar) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

FixCostCarId Y N รหัส int 1 

CarId N Y รหัสรถ Int 1 

PriceCost N N ราคารถ decimal 
(18, 2) 

500,000.00 

RegisterCost N N ค่าทะเบียนรถ decimal 
(18, 2) 

15,000.00 

ServiceCost N N ค่าบริการ decimal 
(18, 2) 

1,500.00 

InsuranceCost1 N N ค่าประกันปีที ่1 decimal 
(18, 2) 

15,000.00 

InsuranceCost2 N N ค่าประกันปีที ่2 decimal 
(18, 2) 

12,000.00 

InsuranceCost3 N N ค่าประกันปีที ่3 decimal 
(18, 2) 

9,500.00 

InsuranceCost4 N N ค่าประกันปีที ่4 decimal 
(18, 2) 

8,500.00 

InsuranceCost5 N N ค่าประกันปีที ่5 decimal 
(18, 2) 

8,000.00 

MaintainCost N N ค่าบ ารุงรักษา decimal 
(18, 2) 

1,500.00 
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ตารางที่ ค.9  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายส าหรับค านวณค่าเช่า (FixCostCar) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิด
ข้อมูล 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

ServeCarCost N N ค่ารถส ารองใช้ decimal 
(18, 2) 

2,500.00 

ServiceCost1 N N ค่าบริการอ่ืนๆ 1 decimal 
(18, 2) 

500.00 

ServiceCost2 N N ค่าบริการอ่ืนๆ 2 decimal 
(18, 2) 

500.00 

TrailerCost N N ค่ารถลาก decimal 
(18, 2) 

1,500.00 

Rv1 N N ค่า Rv ปีที่ 1 decimal 
(18, 2) 

0.7 

Rv2 N N ค่า Rv ปีที่ 2 decimal 
(18, 2) 

0.6 

Rv3 N N ค่า Rv ปีที่ 3 decimal 
(18, 2) 

0.65 

Rv4 N N ค่า Rv ปีที่ 4 decimal 
(18, 2) 

0.6 

Rv5 N N ค่า Rv ปีที่ 5 decimal 
(18, 2) 

0.5 

  



170 

ตารางที่ ค.10  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลค่าปรับที่เกิดขึ้นของการใช้งานรถเช่า (FixFromTransaction) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

FixFromTransactionId Y N รหัส int 1 
RentLongTerm 
TransactionId 

N Y รหัส
รายการเช่า
ระยะยาว 

bigint 1 

RentShortTerm 
TransactionId 

N Y รหัส
รายการเช่า
ระยะสั้น 

 bigint 2 

FinePrice N N ค่าปรับ decimal 
(18, 2) 

500.00 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

IsActive N N สถานะ bit True 
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ตารางที่ ค.11  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลสถานที่จองรถ (Location) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

LocationId Y N รหัสสถานที่
จองรถ 

int 1 

Description N N ชื่อสถานที่
จองรถ 

nvarchar(50) โตโยต้า-ท่า
จีน 

IsActive N N สถานะ มี 2 
สถานะคือ 
1.true 
สามารถใช้
งานได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้
งานได้ 

Bit True 

 
ตารางที่ ค.12  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลสถานที่จอดรถ (LocationCar) 

Attribute 
Name 

Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

LocationCarId Y N รหัสสถานที่จอด
รถ 

int 1 

Name N N ชื่อสถานที่จอดรถ nvarchar(50) โตโยต้า-สระ
กะเทียม 
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ตารางที่ ค.12  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลสถานที่จอดรถ (LocationCar) (ต่อ) 

Attribute 
Name 

Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

IsActive N N สถานะ มี 2 
สถานะคือ 
1.true สามารถใช้
งานได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้งานได้ 

IsActive True 

 
ตารางที่ ค.13  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของรถเช่า (MaintainCar) 

Attribute 
Name 

Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

MaintainCarId Y N รหัสค่าใช้จ่าย int 1 
CarId N Y รหัสรถ Int 2 

Cost N N ค่าใช้จ่าย decimal(18, 2) 600.00 
Description N N ค าอธิบาย

ค่าใช้จ่าย 
nvarchar(MAX) ค่าผ้าเบรก 
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ตารางที่ ค.14 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรุ่นรถเช่า (Model) 

Attribute 
Name 

Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

ModelId Y N รหัสรุ่น int 1 

BrandId N Y รหัสยี่ห้อ int 3 

TypeCarId N Y รหัสชนิดรถ int 3 
Name N N ชื่อรุ่น nvarchar(50) Yaris 

Description N N รายละเอียด nvarchar(MAX) ปี 2010 
 
ตารางที่ ค.15 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทเอกสารการจองรถเช่า (RentFileType) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

RentFileTypeId Y N รหัสประเภท int 2 

Name N N ชื่อ nvarchar(200) สัญญาเช่า 
 
ตารางที่ ค.16  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลจ านวนรถของรายการจองรถระยะยาว (RentLongTermCar) 

Attribute Name Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentLongTermCarId Y N รหัสจ านวน
รถ 

bigint 1 

RentLongTerm 
TransactionId 

N Y รหัสรายการ
เช่าระยะ
ยาว 

bigint 2 
 

CarId N Y รหัสรถ int 5 
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ตารางที่ ค.17 
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารรายการจองรถระยะยาว (RentLongTermFile) 

Attribute Name Primary 
key 

Foreign 
Key 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentLongTermFile
Id 

Y N รหัสเอกสาร bigint 30 

RentLongTermTra
nsactionId 

N Y รหัสรายการเช่า
ระยะยาว 

bigint 31 

RentFileTypeId N Y รหัสชนิดเอกสาร int 4 
RentFilePath N N ทีเ่ก็บเอกสาร nvarchar 

(250) 
~/uploads/Fi
les/ShortFile
s/d16ec3a8.j
pg 

RentFileName N N ชื่อเอกสาร nvarchar 
(100) 

ใบตรวจเช็ค
สภาพรถ.jpg 

Description N N รายละเอียด narchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

CreateDate N N วันที่สร้าง datetime 2015-10-15 
CreateBy N Y สร้างโดย int 5 
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ตารางที่ ค.18  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะยาว (RentLongTermTransaction) 

Attribute Name Primary 
key 

(Yes/No) 

Foreign 
Key 

(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

RentLongTerm 
TransactionId 

Y N รหัสเช่าระยะยาว bigint 1 

RentalAgreement 
Code 

N N หมายเลขเช่า
ระยะยาว 

nvarchar
(50) 

SL/001/2
015 

CustomerCompanyId N Y รหัสลูกค้า int 2 
RentCarTransaction 
Date 

N N วันที่ท ารายการ datetime 2015-10-
10 

RentFromDate N N วันที่รับรถ datetime 2015-10-
10 

RentToDate N N วันที่คืนรถ datetime 2015-10-
10 

RentTypeId N Y ประเภทการเช่า int 5 
StatusId N Y สถานะ int 5 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

StaffCreateId N Y รหัสผู้สร้าง int 5 

CheckDate N N วันที่สร้าง datetime 2015-10-
10 

StaffCheckId N Y รหัสผู้ตรวจสอบ int 5 
UseCarDate N N วันที่รับรถ datetime 2015-10-

10 

StaffUseId N Y รหัสผู้รับรถ int 5 
CancelDate N N วันที่ยกเลิก datetime 2015-10-

10 
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ตารางที่ ค.18  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะยาว (RentLongTermTransaction) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

CancelRemark N N หมายเหตุ
ยกเลิก 

nvarchar(MAX) ทดสอบ 

StaffCancelId N Y รหัสผู้
ยกเลิก 

int 5 

ReturnDate N N วันที่คืนรถ datetime 2015-10-
10 

StaffReturnId N Y รหัสผู้คืน
รถ 

int  

 
ตารางที่ ค.19  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารรายการจองรถระยะสั้น (RentShortTermFile) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentShortTerm 
FileId 

Y N รหัส
เอกสาร 

bigint 30 

RentShortTerm 
TransactionId 

N Y รหัส
รายการเช่า
ระยะสัน 

bigint 31 

RentFileTypeId N Y รหัสชนิด
เอกสาร 

int 4 
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ตารางที่ ค.19  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลเอกสารรายการจองรถระยะสั้น (RentShortTermFile) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentFilePath N N ที่เก็บ
เอกสาร 

nvarchar 
(250) 

~/uploads/Fil
es/ShortFiles
/d16ec3a8.jp
g 

RentFileName N N ชื่อเอกสาร nvarchar 
(100) 

ใบตรวจเช็ค
สภาพรถ.jpg 

Description N N รายละเอีย
ด 

nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

CreateDate N N วันที่สร้าง datetime 2015-10-15 
CreateBy N Y สร้างโดย int 5 
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ตารางที่ ค.20  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะสั้น (RentShortTermTransaction) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentShortTerm 
TransactionId 

Y N รหัสเช่า
ระยะสั้น 

bigint 1 

RentalAgreement 
Code 

N N หมายเลข
เช่าระยะสั้น 

nvarchar 
(50) 

SL/001/20
15 

CustomerId N Y รหัสลูกค้า int 2 

CarId N Y รหัสรถ int 5 

RentCarTransaction 
Date 

N N วันที่ท า
รายการ 

datetime 2015-10-10 

RentFromDate N N วันที่รับรถ datetime 2015-10-10 
RentToDate N N วันที่คืนรถ datetime 2015-10-10 

RentTypeId N Y ประเภทการ
เช่า 

int 5 

StatusId N Y สถานะ int 5 

Description N N รายละเอียด nvarchar 
(MAX) 

ทดสอบ 

StaffCreateId N Y รหัสผู้สร้าง int 5 

CheckDate N N วันที่สร้าง datetime 2015-10-10 
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ตารางที่ ค.20  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลรายการจองรถระยะสั้น (RentShortTermTransaction) (ต่อ) 

Attribute Name Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

StaffCheckId N Y รหัส
ผู้ตรวจ
สอบ 

int 5 

UseCarDate N N วันที่รับรถ datetime 2015-10-10 
StaffUseId N Y รหัสผู้รับ

รถ 
int 5 

CancelDate N N วันที่
ยกเลิก 

datetime 2015-10-10 

CancelRemark N N หมายเหตุ
ยกเลิก 

nvarchar(MAX) ทดสอบ 

StaffCancelId N Y รหัสผู้
ยกเลิก 

int 5 

ReturnDate N N วันที่คืน
รถ 

datetime 2015-10-10 
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ตารางที ่ค.21  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทรายการจองรถระยะยาว (RentType) 

Attribute 
Name 

Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

RentTypeId Y N รหัสประเภท
รายการ 

int 1 

Name N N ชื่อ nvarchar(50) ลูกค้าภายใน 

 
ตารางที่ ค.22  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลช่วงเงินเดือนลูกค้า (Salary) 

Attribute 
Name 

Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง
ข้อมูล 

SalaryId Y N รหัสช่วง
เงินเดือน 

int 1 

Description N N ช่วงเงินเดือน nvarchar(100) 20,000 - 
30,000 

IsActive N N สถานะ มี 2 
สถานะคือ 
1.true 
สามารถใช้
งานได้ 
2.false ไม่
สามารถใช้
งานได้ 

bit True 
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ตารางที่ ค.23  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลสถานะของรายการจองรถ (Status) 

Attribute 
Name 

Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

StatusId Y N รหัสสถานะ int 1 

Name N N ชื่อ ของ
สถานะ
รายการจอง
รถ มี 4 
สถานะ คือ 
1.open 
รายการจอง
รถถูกสร้าง 
2.onuse 
รายการจอง
รถก าลังใช้งาน 
3.close 
รายการจอง
รถเสร็จสิ้น
กระบวนการ 
4.cancel 
รายการจอง
รถถูกยกเลิก 

nvarchar(50) open 
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ตารางที่ ค.24  
 
Attribute List ที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทรถเช่า (TypeCar) 

Attribute 
Name 

Primary key 
(Yes/No) 

Foreign Key 
(Yes/No) 

ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 

TypeCarId Y N รหัสประเภท
รถ 

int 1 

Name N N ชื่อ nvarchar(50) รถเก๋ง 
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ภาคผนวก ง 
โครงสร้าง User Interface 

 
ระบบบริหารจัดการรถเช่ามีรายการหน้าจอการท างานในแต่ละ Use case ดังแสดงใน

ตาราง ง.1 
 
ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use case 

Use Case หน้าจอท่ีเกี่ยวข้อง 
ล าดับ ชื่อ file ของหน้าจอ 

จองรถเช่าระยะสั้น 1 Views/RentShortTerm/Index.cshtml 

จองรถเช่าระยะยาว 1 Views/RentLongTerm/Index.cshtml 
ตรวจสอบรถเช่า 1 Views/RentShortTerm/Details.cshtml 

2 Views/RentLongTerm/Details.cshtml 

รับรถ 1 Views/RentShortTerm/Details.cshtml 
2 Views/RentLongTerm/Details.cshtml 

คืนรถ 1 Views/RentShortTerm/Details.cshtml 
2 Views/RentLongTerm/Details.cshtml 

ยกเลิกการจอง 1 Views/RentShortTerm/Details.cshtml 

2 Views/RentLongTerm/Details.cshtml 
เรียกดูปฏิทินรถออกปฏิบัติงาน 1 Views/Calendar/Index.cshtml 

จัดการค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษารถเช่า 1 Views/MaintainCar/Index.cshtml 

2 Views/MaintainCar/Detail.cshtml 
จัดการรถเช่า 1 Views/Car/Index.cshtml 

จัดการพนักงาน 1 Views/Employee/Index.cshtml 
ท าใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 1 Views/Account/Index.cshtml 
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ตาราง ง.1  
 
รายการหน้าจอในแต่ละ Use case (ต่อ) 

Use Case หน้าจอท่ีเกี่ยวข้อง 
ล าดับ ชื่อ file ของหน้าจอ 

เรียกดูรายงาน 1 Views/ReportTopCar/Index.cshtml 
2 Views/ReportSale/Index.cshtml 

3 Views/ReportCustomer/Index.cshtml 

4 Views/ReportMaintain/Index.cshtml 
ก าหนดราคาเช่ารถ 1 Views/CalculateRental/Index.cshtml 

2 Views/CalculateRental/Detail.cshtml 

จัดการลูกค้า 1 Views/Customer/Index.cshtml 
2 Views/CustomerCompany/Index.cshtml 

จัดการลูกค้า Blacklist 1 Views/BlackList/Index.cshtml 

2 Views/BlackList/Details.cshtml 
เพ่ิมลูกค้า Blick List 1 Views/BlackList/Add.cshtml 

 
1. ความสัมพันธ์ และโครงสร้างของหน้าจอต่างๆ 
 

ระบบบริหารจัดการรถเช่ามีโครงสร้าง User Interface แบ่งตามสิทธิ์การเข้าใช้เป็น 4 
ส่วน ดังนี้ สิทธิ์การใช้งานพนักงาน SA สิทธิ์การใช้งาน Account สิทธิ์การใช้งาน Admin และ สิทธิ์
การใช้งาน Manage ดังแสดงในรูป Dialogue diagram ง.1 ง.2 ง.3 และ ง.4 ตามล าดับ



185  ภาพที ่ง.1 Dialogue Diagram ของสิทธิ์ใช้งานพนักงาน SA 
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ภาพที่ ง.2 Dialogue Diagram ของสิทธิ์ใช้งานพนักงานบัญชี 
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ภาพที่ ง.4 Dialogue Diagram ของสิทธิ์ใช้งาน manager 
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ภาคผนวก จ 
รายละเอียด System Interface 

 
ระบบที่พัฒนาไม่มีรายละเอียด System Interface 
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ภาคผนวก ฉ 
รายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ ในระบบงานคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา 

 
1. แนวคิดการออกแบบโปรแกรม 
 

ระบบบริหารจัดการรถเช่าพัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ MVC (Model-View-
Controller) โดยมีแนวคิดในการท างานแต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยมีหลักการดังนี้ 

Model คือ ส่วนที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบเป็น Object ใช้ในการรับค่าจากหน้าจอ
เพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูล 

View คือ ส่วนที่ใช้ในการแสดงผลทางหน้าจอ (User Interface) โดยน าค่าที่ประมวลผล
จาก Model มาแสดงผลตามแต่ละจุดประสงค์ของหน้าจอ 

Controller คือ ส่วนที่ใช้ในการประมวลผลต่างๆ เช่นการบันทึกลง Database การดึง
ข้อมูลจาก Database เป็นต้น 
 
2. Module Index 
 

2.1 Model 
รายละเอียดข้อมูล Model ในระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงในตารางที่ ฉ.1 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า 

ชื่อ Class ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
BlacklistViewModels BlacklistViewModels.cs ข้อมูลลูกค้า 

Blacklist 
BrandModels BrandModels.cs ข้อมูลยี่ห้อรถ 

CalculateRentalModels CalculateRentalModels.cs ข้อมูลค่าใช้จ่าย
เพ่ือการค านวณ
ค่าเช่า 

CalendarViewModels CalendarViewModels.cs ข้อมูลปฏิทินรถ
ออกปฏิบัติงาน 

CarViewModels CarViewModels.cs ข้อมูลรถเช่า 
CustomerCompanyViewModels CustomerCompanyViewModels.cs ข้อมูลลูกค้า

ระยะยาว 
CustomerViewModels CustomerViewModels.cs ข้อมูลลูกค้า

ทั่วไป 
EmployeeViewModels EmployeeViewModels.cs ข้อมูลพนักงาน 

LoginViewModels LoginViewModels.cs ข้อมูลการ login 

MaintainCarViewModels MaintainCarViewModels.cs ข้อมูลค่า
บ ารุงรักษารถ
เช่า 

ModelCarModels ModelCarModels.cs ข้อมูลรุ่นรถเช่า 

RentLongTermViewModels RentLongTermViewModels.cs ข้อมูลรายการ
เช่ารถระยะยาว 

RentShortTermViewModels RentShortTermViewModels.cs ข้อมูลรายการ
เช่ารถระยะสั้น 

ReportTopCarModels ReportTopCarModels.cs ข้อมูลรายงานรถ
ยอดนิยม 
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ตาราง ฉ.1  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ Class ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
TypeCarModels TypeCarModels.cs ข้อมูลประเภท

รถ 
UserAccountViewModels UserAccountViewModels.cs ข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบ 
 
2.2 View 

รายละเอียดข้อมูล View ในระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงในตารางที่ ฉ.2  
 
ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียด View ระบบบริหารจัดการรถเช่า 

ชื่อ View ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
Account Views/Account/Index.cshtml แสดงหน้าจอพิมพ์ใบก ากับ

ภาษี/ใบเสร็จ 

BlackList Views/BlackList/Add.cshtml แสดงหน้าจอการเพิ่มลูกค้า
เป็นลูกค้า BlackList 

Views/BlackList/Details.cshtml แสดงหน้าจอรายละเอียด
ลูกค้า BlackList 

Views/BlackList/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการลูกค้า 
BlackList 

Brand Views/Brand/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการยี่ห้อ
รถ 

CalculateRental Views/CalculateRental 
/Detail.cshtml 

แสดงหน้าจอก าหนดราคา
เช่ารถ 

Views/CalculateRental 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายการรถ
เช่าเพ่ือก าหนดราคาเช่ารถ 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียด View ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ View ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
Calendar Views/Calendar/Index.cshtml แสดงหน้าจอปฏิทินรถออก

ปฏิบัติการ 
Car Views/Car/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการรถ

เช่า 
Customer Views/Customer/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการลูกค้า

ทั่วไป 
CustomerCompany Views/CustomerCompany 

/Index.cshtml 
แสดงหน้าจอรายการลูกค้า
ระยะยาว 

Employee Views/Employee/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการ
พนักงาน 

Home Views/Home/Index.cshtml แสดงหน้าจอหน้าหลักของ
ระบบ 

Login Views/Login/Index.cshtml แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่
ระบบ 

MaintainCar Views/MaintainCar/Detail.cshtml แสดงหน้าจอรายการ
ค่าใช้จ่ายของรถเช่า 

Views/MaintainCar/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการรถ
เช่าเพ่ือจัดการค่าใช้จ่าย 

Model Views/Model/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการรุ่น
รถยนต์ 

RentLongTerm Views/RentLongTerm 
/Details.cshtml 

แสดงหน้าจอรายละเอียด
การจองรถเช่าระยะยาว 

Views/RentLongTerm 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายการจอง
รถเช่าระยะยาว 
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ตาราง ฉ.2  
 
รายละเอียด View ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ View ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
RentShortTerm Views/RentShortTerm 

/Details.cshtml 
แสดงหน้าจอรายละเอียด
การจองรถเช่าระยะสั้น 

Views/RentShortTerm 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายการจอง
รถเช่าระยะสั้น 

ReportCustomer Views/ReportCustomer 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายงานการ
เช่าของลูกค้า 

ReportMaintain Views/ReportMaintain 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายงาน
ค่าใช้จ่ายส่งซ่อม 

ReportSale Views/ReportSale/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายงาน
รายไดค้่าเช่า 

ReportTopCar Views/ReportTopCar 
/Index.cshtml 

แสดงหน้าจอรายงานรถ
ยอดนิยม 

TypeCar Views/TypeCar/Index.cshtml แสดงหน้าจอรายการ
ประเภทรถ 

 
2.3 Controller 

รายละเอียดข้อมูล Controller ในระบบบริหารจัดการรถเช่า แสดงในตารางที่ ฉ.3 
 
ตารางที่ ฉ.3  
 
รายละเอียด Controller ระบบบริหารจัดการรถเช่า 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 

AccountController AccountController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงรายการจองรถเช่าที่มี
สถานะเป็น CLOSE  
-พิมพ์ใบก ากับภาษี 
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ตารางที ่ฉ.3  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
BlackListController BlackListController.cs ท าหน้าที่ 

-แสดงรายการลูกค้า BlackList  
-เพ่ิมลูกค้าเป็นลูกค้า BlackList 
-ยกเลิกการเป็นลูกค้า BlackList 

BrandController BrandController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงรายการยี่ห้อรถ 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ ยี่ห้อรถ 

CalculateRentalController CalculateRentalContr
oller.cs 

ท าหน้าที่ 
-เพ่ิม และ แก้ไขค่าใช้จ่าย
ส าหรับการค านวณค่าเช่า 
-ค านวณค่าเช่า 

CalendarController CalendarController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงผลปฏิทินรถออก
ปฏิบัติงาน 

CarController CarController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงผลรายการรถเช่า 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ รถเช่า 

CustomerCompanyController CustomerCompany 
Controller.cs 

ท าหน้าที่ 
-แสดงผลรายการลูกค้าระยะยาว 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ ลูกค้าระยะ
ยาว 

CustomerController CustomerController 
.cs 

ท าหน้าที่ 
-แสดงผลรายการลูกค้าทั่วไป 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ ลูกคา้ทั่วไป 
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ตารางที ่ฉ.3  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
EmployeeController EmployeeController.c

s 
ท าหน้าที่ 
-แสดงผลรายการพนักงาน 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ พนักงาน 

HomeController HomeController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงผลหน้าหลัก 

LoginController LoginController.cs ท าหน้าที่ 
-Login เข้าสู่ระบบ 
 

LogoffController LogoffController.cs ท าหน้าที่ 
-LogOff ออกจากระบบ 

MaintainCarController MaintainCarController
.cs 

ท าหน้าที่ 
-แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ของรถเช่านั้นๆ 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ รายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

ModelController ModelController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงรายการรุ่นรถเช่า 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ รุ่นรถเช่า 
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ตารางที ่ฉ.3  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
RentLongTermController RentLongTermContro

ller.cs 
ท าหน้าที่ 
-แสดงายการจองรถเช่าระยะ
ยาว 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ รายการจอง
รถเช่าระยะยาว 
-จองรถเช่า รายการจองรถเช่า
ระยะยาว 
-ลูกค้ารับรถ รายการจองรถเช่า
ระยะยาว 
-ลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่า
ระยะยาว 
-บันทึกค่าปรับ 
-ยกเลิกการจอง รายการรถเช่า 

RentShortTermController RentShortTermContro
ller.cs 

ท าหน้าที่ 
-แสดงายการจองรถเช่าระยะสั้น 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ รายการจอง
รถเช่าระยะสั้น 
-จองรถเช่า รายการจองรถเช่า
ระยะสั้น 
-ลูกคา้รับรถ รายการจองรถเช่า
ระยะสั้น 
-ลูกค้าคืนรถ รายการจองรถเช่า
ระยะสั้น 
-บันทึกค่าปรับ 
-ยกเลิกการจอง รายการรถเช่า 
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ตารางที ่ฉ.3  
 
รายละเอียด Model ระบบบริหารจัดการรถเช่า (ต่อ) 

ชื่อ Controller ชื่อ Program File ค าอธิบาย 
ReportCustomerController ReportCustomerContr

oller.cs 
ท าหน้าที่แสดงรายงานการเช่า
ของลูกค้า 

ReportMaintainController ReportMaintainContro
ller.cs 

ท าหน้าที่แสดงรายงานค่าใช้จ่าย
รถส่งซ่อม 

ReportSaleController ReportSaleController.
cs 

ท าหน้าที่แสดงรายงานรายได้ค่า
เช่า 

ReportTopCarController ReportTopCarControll
er.cs 

ท าหน้าที่แสดงรายงานรถยอด
นิยม 

TypeCarController TypeCarController.cs ท าหน้าที่ 
-แสดงรายการประเภทรถ 
-เพ่ิม แก้ไข และลบ ประเภทรถ 

 
3.รายละเอียดการท างานภายในโปรแกรม 
 

ส าหรับรายละเอียดในหัวข้อนี้จะยกตัวอย่างรายละเอียดการท างานภายในโปรแกรม 3 
โปรแกรมดังต่อไปนี้ จัดการรถเช่า พิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ และจัดการ Blacklist เพ่ือให้เห็นถึง
การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบโปรแกรมตามท่ีกล่าวข้างต้น 

 
3.1 โปรแกรมจัดการรถเช่า 

หน้าจอจัดการรถเช่า ดังภาพที่ ฉ.1 มีหน้าที่การท างานดังนี้ เพิ่มข้อมูลรถเช่า 
แก้ไขข้อมูลรถเช่า และลบข้อมูลรถเช่า  
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ภาพที่ ฉ.1 ตัวอย่างหน้าจอจัดการรถเช่า 

การท างานของการจัดการรถเช่ามีวิธีการเขียนโปรแกรมดังนี้ 
1) เพ่ิมข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลรถเช่ามีการน าข้อมูลจาก Field ต่างๆ ดังภาพที่ ฉ.2 

โดยใช้ Jquery และ Ajax (ซึ่งมีค าสั่งแสดงดังภาพที่ ฉ.3) ในการส่งข้อมูลไปยัง controller (ซึ่งมี
ค าสั่งที่แสดงในภาพที่ ฉ.4) จากนัน้ controller จะท าการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูล 

 

 
ภาพที่ ฉ.2 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดข้อมูลรถเช่า  
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ภาพที่ ฉ.3 ตัวอย่างค าสั่ง Jquery และ Ajax ในการส่งข้อมูล 
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ภาพที่ ฉ.4 ตัวอย่าง controller ส าหรับบันทึกและแก้ไขข้อมูลรถ 
 

2) แก้ไขข้อมูล การแก้ไขข้อมูลรถเช่ามีการน าข้อมูลจาก Field ต่างๆ ดังภาพที่  
ฉ.5 โดยใช้ Jquery และ Ajax (ซึ่งมีค าสั่งแสดงในภาพที่ ฉ.3) ในการส่งข้อมูลไปยัง controller (ซึ่งมี
ค าสั่งดังภาพที่ ฉ.4) จากนั้น controller จะท าการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ฉ.5 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดข้อมูลรถเช่า 

3) ลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูลรถเช่ามีการใช้ Jquery และ Ajax (ซึ่งมีค าสั่ง 
ดังในภาพที่ ฉ.6) ในการส่งข้อมูลไปยัง controller (ซึ่งมีค าสั่งดังภาพที่ ฉ.7) จากนั้น controller จะ
ท าการบันทึกข้อมูลฐานข้อมูล 
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ภาพที่ ฉ.6 ตัวอย่างค าสั่ง Jquery และ Ajax ในการส่งข้อมูล 
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ภาพที ่ฉ.7 ตัวอย่าง controller ส าหรับลบข้อมูลรถ 
 

3.2 โปรแกรมพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 
หน้าจอพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ ดังภาพที่ ฉ.8 มีหน้าที่การท างานดังนี้ เรียก

ข้อมูลรายการเช่ารถท่ีสามารถพิมพ์ใบก ากับภาษีได้ และสั่งพิมพ์ใบก ากับภาษี 
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ภาพที่ ฉ.8 ตัวอย่างหน้าจอพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 

การท างานของพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ มีวิธีการเขียนโปรแกรมดังนี้ 
1) เรียกข้อมูลรายการเช่ารถท่ีสามารถพิมพ์ใบก ากับภาษีได้ การเรียกข้อมูล

รายการรถเช่าท าไดโ้ดย bootstrap table (ซึ่งมีค าสั่งดังภาพ ฉ.9) เรียก controller “search” (ซึ่ง
มีค าสั่งดังภาพที่ ฉ.10) เพ่ือให้ค้นหาข้อมูลรายการรถเช่าที่สามารถพิมพ์ใบก ากับภาษี มาแสดงดังภาพ
ที่ ฉ.8 

 
ภาพที่ ฉ.9 ตัวอย่าง Html ที่ใช้เรียกข้อมูลรายการรถเช่าส าหรับพิมพ์ใบก ากับภาษี  
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ภาพที่ ฉ.10 ตัวอย่าง controller ส าหรับค้นหารายการรถเช่าส าหรับพิมพ์ใบก ากับภาษี 

2) สั่งพิมพ์ใบก ากับภาษี การสั่งพิมพ์ใบก ากับภาษี ท างานโดย controller 
“PrintInvoice” (ซึ่งมีค าสั่งดังภาพที่ฉ.11) 
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ภาพที่ ฉ.11 ตัวอย่าง controller ส าหรับการพิมพ์ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ 

 
3.3 ลูกค้า BlackList 

หน้าจอจัดการลูกค้า BlackList ดังภาพที่ ฉ.12 มีหน้าที่การท างานดังนี้ เพ่ิมลูกค้า 
Blacklist และยกเลิกลูกค้า Blacklist 

 
ภาพที่ ฉ.12 ตัวอย่างหน้าจอลูกค้า Blacklist 

การท างานลูกค้า Blacklist มีวิธีการเขียนโปรแกรมดังนี้ 
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1) เพ่ิมลูกค้า Blacklist การเพ่ิมลูกค้า Blacklist ท างานใช้ Jquery และ Ajax 
(ซึ่งมีค าสั่งที่แสดงในภาพที่ ฉ.13) ในการส่งข้อมูลไปยัง controller “AddCustomerBlacklist” (ซึ่ง
มีค าสั่งแสดงในภาพที่ ฉ.14) เพ่ือให้ท าการเพ่ิมลูกค้า Blacklist 

 
ภาพที่ ฉ.13 ตัวอย่างค าสั่ง Jquery และ Ajax ในการส่งข้อมูล 
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ภาพที่ ฉ.14 ตัวอย่าง controller ส าหรับเพิ่มลูกค้า Blacklist 

 
1) ยกเลิกลูกค้า Blacklist การยกเลิกลูกค้า Blacklist ท างานใช้ Jquery และ 

Ajax  
(ซึ่งมีค าสั่งที่แสดงในภาพที่ ฉ.15) ในการส่งข้อมูลไปยัง controller “CancelBlackList” (ซึ่งมีค าสั่ง
ที่แสดงในภาพที่ ฉ.16) เพ่ือให้ท าการยกเลิกลูกค้า Blacklist 
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ภาพที่ ฉ.15 ตัวอย่างค าสั่ง Jquery และ Ajax ในการส่งข้อมูล  
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ภาพที่ ฉ.16 ตัวอย่าง controller ส าหรับยกเลิกลูกค้า Blacklist 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายกฤษฎา จินดานวกุล 
วันเดือนปีเกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2529 
ประสบการณ์ท างาน 2558 – ปัจจุบัน: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 

บริษัท มินิไอที จ ากัด 
2556 – 2557: Programmer 
บริษัท HouseHunt Thailand จ ากัด 

 


