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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ในการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการการแจ้งซ่อม

ให้กบัมหาวิทยาลยัสยาม เพื่อแกปั้ญหาของระบบงานปัจจุบนัท่ีเป็นการแจง้ปัญหาอุปกรณ์เสียผ่าน

ทางโทรศพัท ์ท าให้ไม่ทราบเวลาท่ีแน่นอนท่ีจะไดรั้บบริการ ไม่รู้สถานะในการแกปั้ญหา และไม่รู้

ว่าช่างคนใดเป็นผูม้าด าเนินการ ไม่มีการเก็บสถิติการให้บริการของหน่วยงานท่ีให้บริการซ่ึงมี 2 

หน่วย ไดแ้ก่ ฝ่ายอาคารสถานท่ี ก ากบัดูแลความเรียบร้อยอาคาร ระบบน ้าและไฟฟ้า ระบบโทรศพัท ์

และระบบปรับอากาศ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัและ

จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล แบ่งกลุ่มผูใ้ช้ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีเป็นผูแ้จง้ หัวหน้าฝ่าย

ใหบ้ริการ ช่างผูใ้หบ้ริการ และผูดู้แลระบบ บุคลากรสามารถแจง้ปัญหาผา่นหนา้เวบ็ไปยงัหน่วยงาน

ผูใ้ห้บริการ หัวหน้าฝ่ายให้บริการสามารถแจกจ่ายงานท่ีแจ้งมาให้แก่ช่างผูใ้ห้บริการได้ ช่างผู ้

ใหบ้ริการสามารถดูงานท่ีไดรั้บมอบหมายและท าการบนัทึกการซ่อมได ้ท าใหผู้แ้จง้สามารถติดตาม

รายการแจ้งปัญหาท่ีแจ้งได้แบบทันทีทันใด และหน่วยงานท่ีให้บริการสามารถดูสถิติในการ

ให้บริการได ้สามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการพฒันาการให้บริการได ้ระบบพฒันาดว้ยภาษา HTML, 

CSS, JavaScript และ PHP บริหารจดัการฐานขอ้มูลดวัย MySQL ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบฟังก์ชนั

การท างานโดยผูพ้ฒันาและผูใ้ช ้พบวา่สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนดไว ้ 

ค าส าคัญ :  ระบบแจง้ซ่อม , มหาวิทยาลยัสยาม, เวบ็แอปพลิเคชนั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มหาวิทยาลัยสยามเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนท่ีประกอบด้วยหน่วยงาน คณะและ
สาขาวิชาเป็นจ านวนมาก และในการด าเนินงานมีการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ มากมาย ซ่ึงสามารถ
เสียหายหรือช ารุดได้ ทั้ งอาคารสถานท่ี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ ฝ่ายอาคารและสถานท่ี ซ่ึง
ดูแลรับผิดชอบในส่วนของอาคาร ระบบน ้ าและไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ระบบแอร์ โต๊ะและเก้าอ้ี
ต่างๆ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฝ่ายไอที ดูแลรับผิดชอบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลยั ดังนั้นเม่ือความเสียหายหรือช ารุดจะต้อง
ด าเนินการแจง้ไปยงัสองหน่วยงานน้ีเป็นหลกั โดยในปัจจุบนัในการแจง้ซ่อมจะเป็นการโทรศพัท์
ภายในไปแจ้ง ซ่ึงมีความล่าช้าในการให้บริการ บางคร้ังต้องท าการแจ้งซ ้ า และไม่ทราบว่าผู ้
ให้บริการคือใคร เน่ืองจากไม่มีการแจง้ช่ือผูใ้ห้บริการ และทางฝ่ายให้บริการไม่มีการบนัทึกการ
ใหบ้ริการ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการให้บริการเน่ืองจากลืม และการใหบ้ริการไม่เป็นไปตามล าดบั
การแจง้ 

เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) เป็นการใช้งานแอปพลิเคชนั ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) โดยไม่ตอ้งติดตั้ง
โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมได้ง่ายจากท่ีใดก็ได้ตลอดเวลา และเทคโนโลยี
ฐานขอ้มูล (Database) ช่วยให้การจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบมากขั้น สามารถแบ่งปันข้อมูล
รวมถึงสามารถก าหนดสิทธ์ิการใชง้านใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มไดโ้ดยไม่ขึ้นกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมา ผูจ้ ัดท าจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็ฐแอปพลิเคชันและ

ฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อม เพื่อให้

ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยบุคลรกรของมหาวิทยาลยัสยามสามารถแจง้ซ่อมผา่นหนา้

เว็บของระบบ หัวหน้าหน่วยงานท่ีให้บริการจะได้รับการแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บเช่นกัน และ

สามารถแจกจ่ายงานให้กบัเจา้หนา้ท่ีของตนได ้รวมถึงสามารถติดตามการให้บริการผ่านระบบได ้

ในส่วนของช่างหรือผูด้  าเนินการซ่อมบ ารุงสามารถดูงานท่ีไดรั้บมอบหมายผ่านหนา้เวบ็ของระบบ 

และสามารถแจง้สถานะการซ่อมผ่านระบบได ้ท าให้หัวหน้าฝ่ายให้บริการติดตามการด าเนินงาน

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้ผูแ้จง้ปัญหาก็สามารถติดตามสถานะการซ่อมไดเ้ช่นกนั ระบบท่ีพฒันาน้ี

จะช่วยใหก้ารใหบ้ริการมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีความสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
1.3.3 ยืนยนัตวัตนของผูใ้ช้ด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน โดยแบ่งสิทธ์ิกลุ่มผูใ้ช้ออกเป็น 3  

กลุ่ม  
1.3.3.1 กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นอาจารยแ์ละบุคลากร มีฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
 1.3.3.1.1 สามารถท าการแจง้ซ่อมผา่นระบบได ้ 
 1.3.3.1.2 สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมของตนเองได ้  
 1.3.3.1.3 สามารถดูแจง้ซ่อมส าเร็จของตนเองได ้
 1.3.3.1.4 สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้
1.3.3.2  กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นช่างฝ่ายไอที / กลุ่มช่างฝ่ายอาคารสถานท่ี โดยแบ่งออกเป็น   

2 กลุ่ม 
 1.3.3.2.1 กลุ่มผูใ้ช้หัวหน้าช่างฝ่ายไอที / กลุ่มช่างฝ่ายอาคารสถานท่ี มี 
  ฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
  1.3.3.2.1.1 สามารถเห็นงานฝ่ายตนเอง 
  1.3.3.2.1.2 สามารถแบ่งงานช่างฝ่ายตนเองได ้
  1.3.3.2.1.3 สามารถดูสถานะการแจง้ซ่อมของฝ่ายตนเองทั้งหมด 
  1.3.3.2.1.4 สามารถท าการแจง้ซ่อมผา่นระบบได ้
  1.3.3.2.1.5 สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมของ 

         ตนเองได ้
  1.3.3.2.1.6 สามารถดูแจง้ซ่อมส าเร็จของตนเองได ้
  1.3.3.2.1.7สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้
 1.3.3.2.2 กลุ่มผูใ้ชช่้างฝ่ายไอที / กลุ่มช่างฝ่ายอาคารสถานท่ี มี 
  ฟังกช์นัการท างานดงัน้ี 
  1.3.3.2.1.1 สามารถดูงานของตนเองได ้
  1.3.3.2.1.2 สมารถดูงานท่ีซ่อมเสร็จแลว้ของตนเองได ้
  1.3.3.2.1.3 สามารถท าการแจง้ซ่อมผา่นระบบได ้
  1.3.3.2.1.4  สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมของ 

         ตนเองได ้
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  1.3.3.2.1.5 สามารถดูแจง้ซ่อมส าเร็จของตนเองได ้
  1.3.3.2.1.6 สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้

  1.3.3.3 กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นผูดู้แลระบบ มีฟังกช์นัการท างาน ดงัน้ี 
1.3.3.3.1 สามารถคน้หาผูใ้ชไ้ด ้
1.3.3.3.2 สามารถเพิ่ม /ลบขอ้มูลผูใ้ชไ้ด ้ 
1.3.3.3.3 สามารถแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชไ้ด ้ 
1.3.3.3.4 สามารถเพิ่ม สถานท่ีในมหาลยัได ้
1.3.3.3.5 สามารถท าการแจง้ซ่อมผา่นระบบได ้
1.3.3.3.6 สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมของตนเองได ้
1.3.3.3.7 สามารถดูแจง้ซ่อมส าเร็จของตนเองได ้
1.3.3.3.8 สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 การใหบ้ริการซ่อมบ ารุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรวดเร็ว  
1.4.2 สามารถติดตามการใหบ้ริการไดส้ะดวก 
1.4.3 มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบมากขึ้น 
1.4.4 สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
1.4.5 สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนการซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี

และอุปกรณ์ต่างๆ ได ้
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
1.5.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูล  (Requirement Gathering and Detailed 

Study) 
โดยท าการรวบรวมความตอ้งการและศึกษาความตอ้งการจากผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่

อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ถึงขั้นตอนการแจง้ปัญหา การไดรั้บบริการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ปัญหาท่ีพบ และขอ้เสนอแนะส าหรับระบบงานใหม่ เพื่อน ามาวิเคราะห์ฟังกช์นัการท างาน
ของระบบ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชใ้หเ้หมาะสม 

 
1.5.2  วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 
 น าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดร้วบรวามมาท าการวิเคราะห์ ถึงความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชแ้ต่
ละกลุ่ม จนไดเ้ป็นความตอ้งการท่ีเป็นฟังก์ชนัการท างาน และน าเสนอดว้ยแผนภาพต่างๆ 
ประกอบดว้ย Data Flow Diagram ส าหรับน าเสนอส่วนของการประมวลผลหรือฟังก์ชัน
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การท างานของระบบ Entity Relationship Diagram ส าหรับน าเสนอโครงสร้างของขอ้มูล
ในฐานขอ้มูล 
 

 1.5.3 ออกแบบระบบงาน (System Design) 
 ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบตามท่ีได้วิเคราะห์ไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันา 

1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยเลือกใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ 
(Client/Server Architecture) โดยประกอบด้วยแม่ข่ายให้บริการเว็บ 
(Web Server) และฐานข้อมูล (Database Server) ลูกข่ายใช้บริการผ่าน
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ (Relational Database Architecture)  

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้  (User Interface Design) โดยเน้นการ
ออกแบบท่ีให้ผูใ้ช้สามารถใช้งานไดง้่าย สามารถใช้งานไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งผา่นการอบรม การใชสี้สรรท่ีเรียบง่ายสบายตา 
 

1.5.4 พฒันาระบบ (System Development) 
พฒันาระบบตามท่ีไดวิ้เคราะห์และออกแบบไว ้โดยเขียนชุดค าสั่งดว้ยภาษา PHP, 

HTML5, JavaScript และ CSS ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั บริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ย 
MySQL   

 
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

ท าการทดสอบระบบพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ โดยท าการทดสอบตั้งแต่
ระบบฟังก์ชนั การท างานร่วมกนัของฟังก์ชนั และการท างานทั้งระบบ เพื่อหาขอ้ผิดพลาด 
และท าการปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

 
1.5.6 การจดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 
              จัดท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ เพื่อขอรับค าแนะน าและส าหรับใช้เป็นเอกสารอา้งอิง
ส าหรับผูท่ี้สนใจ 
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1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินง ำนปริญญำนิพนธ์  

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

1. รวบรวมความต้องการและศึกษา
ขอ้มูล 

2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จัดท าเอกสารประกอบปริญญา

นิพนธ์ 

          

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
             1.7.1 ฮำร์ดแวร์ 

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค DELL G3 15 
1.7.2 ซอฟต์แวร์ 

 1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดว ์10 (Microsoft Windows 10)         
1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
1.7.2.3 โปรแกรม XAMP 
1.7.2.4 โปรแกรม Google Chrome 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
1.8.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดว ์7,8,10  

 1.8.2 เวบ้เบาร์เซอร์ท่ีสามารถอ่านชุดค าสั่งของ Html 5        
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การพฒันาระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษา
ข้อมูล แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นหวัขอ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database)1 
ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) ในแต่ละ

ตารางแบ่งออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการ
เช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลในตารางต่างๆ จะ เช่ือมโยงโดยใช้การอา้งอิงจากข้อมูลใน
คอลมัน์ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคียห์ลกั (Primary Key) และคียน์อก (Foreign Key) 

MySQL เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
เน่ืองจาก  MySQL เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(RDBMS :  Relational Database Management System) สามารถท างานกับตารางข้อมูล
หลายตารางพร้อมๆ กนั โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตารางเหล่านั้นดว้ยแอททริ
บิวตท่ี์ใชร่้วมกนั MySQL เป็น Database Server Software ท่ีสามารถรองรับภาษาฐานขอ้มูล
มาตรฐานอย่าง  ANSI SQL (Structured Queries  Language) เ ป็นซอฟต์แวร์ทางด้าน
ฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็ว รองรับจ านวนผูใ้ช้และขนาดของขอ้มูลได้
จ านวนมาก ทั้ งย ังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  โอเอส/2  หรือ 
ไมโครซอฟทวิ์นโดวส์ เป็นตน้  นอกจากน้ี MySQL ยงัสามารถใชง้านร่วมกบัแพลตฟอร์ม
ของการพฒันาเว็บ  เช่น C, C++, Java,  PHP, Python หรือ ASP  ดงันั้น MySQL จึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงยิง่ขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต 

 
 
 
 

 

 
1 http://ariyakmewma.blogspot.com/p/blog-page_14.html 
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2.1.2 เว็บแอปพลเิคชัน (Web Application)2 
   เว็บแอปพลิเคชัน คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนใน

แบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในเคร่ือข่ายดียวกัน หรือเครือข่าย
ทอ้งถ่ิน (Local Area Network : LAN)  และเครือข่ายสารธารณะ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ซ่ึงเหมาะกบังานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time  เป็นการสร้างแอปพลิเคชนัหรือ
โปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อการท างานเฉพาะดา้น และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราวเ์ซอร์
ส าหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ เว็บแอปพลิเคชสัามารถแทนท่ีเดสก์ท็อปแอปพลิเคชนัท่ี
เป็น Client-Server Application ไดเ้ป็นอยา่งดี   

  องค์ประกอบของเว็บแอปพลเิคชัน 
1. Web Application เป็นซอฟตแ์วร์หลกัท่ีใหผ้ลลพัธ์เป็นขอ้มูลและการท างาน

ต่างๆ ท างานอยูใ่น Application Server 
2. Web Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ ส าหรับตอบสนองต่อการร้องขอการ

ท างานต่างๆ ผา่นเวบ็ 
3. Application Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ี Web Application ท างาน 
4. Database Server เ ป็น เ ซิ ร์ฟ เวอ ร์ฐานข้อมูล ท่ี เก็บข้อมูลต่ า งๆ  ของ  Web 

Application 
 

 
รูปท่ี 2.1 องคป์ระกอบของเวบ็แอปพลิเคชนั 

ข้อดีของเว็บแอปพลเิคชัน 

2.1.2 เวบ็แอปพลิเคชนั เหมาะกบัองคก์รขนาดเลก็เพราะมีค่าใชจ่้ายต ่า และคิด
ค่าใชจ่้ายตามจ านวนการใชง้านจริง 

2.1.3 การใชง้านในองคก์รท าไดง้่าย ผา่นเวบ็บราวเซอร์ไม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์
เพิ่มเติม 

 

2 https://mdsoft.co.th/ 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2222-lan-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2307-real-time-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/359-web-application.html
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2.1.4 ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
2.1.5 ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาสูง 
2.1.6 สามารถท างานไดจ้ากท่ีใดก็ได ้เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
2.1.7 ไม่จ าเป็นตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้หบ้ริการดูแล

และการบ ารุงรักษาใหท้ั้งหมด 
2.1.8 รองรับการใชง้านไดห้ลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac  
2.1.9 เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ไดง้่าย 

 
2.1.3 สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)3 

ไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server)  ประกอบดว้ยเคร่ืองผูใ้ห้บริการหรือเคร่ือง
แม่ข่าย (Server) และเคร่ืองผูใ้ช้บริการหรือเคร่ืองลูกข่าย (Client) เช่ือมต่อกนั โดยเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการจะท าการ
จดัการ (Response) ตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้ผ่านระบบ
เครือข่าย ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบหลกัร้อยหรือ
หลักพัน เพราะฉะนั้ นเค ร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้า ท่ีให้บริการจะต้องเป็นเค ร่ือง ท่ี มี  
ประสิทธิภาพสูง 

 
 

รูปท่ี 2.2 สถาปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
 
 

 

3 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 

https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
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2.2 ภาษาที่ใช้ในการพฒันา 
2.2.1 Hypertext Markup Language (HTML)   
        ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช้แท็ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ย่อ มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ี
เ ช่ือมต่อกันผ่านลิงก์  (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้  Tag ในการ
ก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจ 

 
รูปท่ี 2.3 โครงสร้างภาษา HTML 

 
2.2.2 PHP    

  PHP คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต ์โดยลิขสิทธ์ิอยู่ใน
 ลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ 
 HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง 
 ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นักพฒันาเว็บไซต์
 สามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีความตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2.2.3 CSS 
CSS คือภาษาส าหรับการจดัรูปแบบการแสดงผลของ HTML ให้ดูสวยงามและ

เหมาะสม โดยท่ี CSS จะก าหนดหรือระบุรูปแบบของรายละเอียดของเอกสารเวบ็ เช่น สี
ของขอ้ความ สีพื้นหลงั ลกัษณะตวัอกัษร และการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ซ่ึงการก าหนด
รูปแบบน้ีใช้หลักการสร้าง Class แยกใน CSS ให้กับเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจาก
ค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลของ
เอกสาร HTML การเขียน CSS มีไดห้ลายรูปแบบในการจดัเก็บโคด้ หลกั ๆ ก็จะมีอยู่ 3 
รูปแบบ ดงัน้ี  
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2.2.3.1   Inline Style Sheet  เป็นรูปแบบการเขียน CSS โดยการฝังลงไปใน line 
บรรทดัของ TAG HTML โดยการใช ้Attribute  style แลว้ตามดว้ย value ดงัตวัอยา่ง เช่น 

 

 
รูปท่ี 2.4 รูปแบบการเขียน Inline Style Sheet   

 
2.2.3.2   Embed Style Sheet เป็นการเขียน CSS โดยการฝังรวมไปกบัโคด้ของ 

HTML ซ่ึงโคด้ของ CSS จะอยูใ่นไฟลเ์ดียวกนักบัเวบ็เพจท่ีมีการเรียกใชง้าน CSS นั้น 
แต่มีการแยกออกมาอยูภ่ายใน TAG style ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

 

 
รูปท่ี 2.5 รูปแบบการเขียน Embed Style Sheet 

 
2.2.3.3  External Style Sheet ส าหรับรูปแบบการเขียน จะเป็นรูปแบบท่ีสามารถ

เขียนโคด้ของ CSS แยกเก็บออกไปเป็นไฟล์เก็บไวภ้ายนอกไฟล์เว็บเพจได้ โดยท่ีเรา
สามารถเรียกใช ้CSS ท่ีแยกเก็บไวไ้ดใ้น 2 รูปแบบ คือ  
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2.2.3.3.1  Linking Style Sheet สามารถเรียกใช้ไฟล์ CSS ท่ีแยกเก็บเป็นไฟล์
ต่างหากไดใ้นรูปแบบ Link โดยใชโ้คด้ดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 2.6 รูปแบบการเขียน Linking Style Sheet 
 

2.2.3.3.2  Import Style Sheet  การเรียกใชง้านไฟล ์CSS ในแบบ Import 
มีหลกัการ และ Concept เช่นเดียวกบัการใชใ้นแบบ Linking ขา้งตน้ กล่าวคือ มี
การแยกโคด้ CSS ออกมาเก็บไวเ้ป็นไฟล ์เม่ือตอ้งการจะเรียกใชง้าน CSS ท่ีไฟล์
เวบ็เพจใด ก็ให้ท าการอา้งถึงไฟล ์CSS นั้น การอา้งถึงในแบบ Import จะกระท า
ภายใต ้Tag Style ดงัรูป 

รูปท่ี 2.7 รูปแบบการเขียน Import Style Sheet   
 

2.2.3 JavaScript 
JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบ

อินเทอร์เน็ต ท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างสูง  JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ  

(Object Oriented) ท่ี เ รียกว่าสคริปต์ (Script) ซ่ึงมีวิ ธีการท างานในลักษณะแบบ 
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Interpreter คือท างานทีละค าสั่งถา้พบว่าค าสั่งใดผิดพลาดจะให้ท าการแกไ้ขก่อนจึงท า

ค าสั่งถดัไป โดยมีเป้าหมายในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต

ส าหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลทฟอร์มไดโ้ดยท างานร่วมกบั

ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้ งทางฝ่ัง Client และ Server ลักษณะท่ีส าคัญของ 

JavaScript มีดงัน้ี  

- เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
- ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงมากนกั 
- JavaScript จะช่วยในส่วนของความเป็น Interactive ต่อผูใ้ช ้
- เป็นภาษาท่ีท างานโดยอาศยัการแปลค าสั่งแบบ Interpret ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง

ท าการ คอมไพล ์(Compile) ชุดค าสั่งแต่อยา่งใด 
- ท างานท่ีฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side)  
- นกัพฒันาสามารถใช ้JavaScript ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ (License) 

2.2.4 MySQL4 
 MySQL เป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซอฟตแ์วร์ส าหรับการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล ท่ีรองรับสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database 
Management System) โดยอาศยั Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในการ
ส่ือสาร และ MySQL สามารถรันไดท้ั้  งบน Linux, UNIX  และ Windows                            

รูปท่ี 2.8 รูปตวัอยา่ง MySQL 
 

4 http://kmops.moph.go.th/ 

https://saixiii.com/what-is-unix/


บทที่ 3 

การวิเคราะห์ระบบ 
 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

            3.1.1     รายละเอยีดของระบบงานปัจจุบัน 

ขั้นตอนการแจง้ปัญหาและแจง้ซ่อมในปัจจุบนั ยงัไม่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใดๆ เขา้มาช่วย บุคลากรของมหาวิทยาลยัสยามจะท าการแจง้ปัญหาไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทั้ง 

2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายอาคารสถานท่ีและฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือฝ่ายไอทีผา่นทางโทรศทัพ ์

และรอรับบริการ ซ่ึงไม่แน่นอนว่าจะได้รับบริการทันทีทันใดหรือไม่ โดยทางหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบหรือใหบ้ริการจะแจง้เพียงจะส่งเจา้หนา้ท่ีมาดูแลให ้ซ่ึงบางคร้ังไม่ทนัต่อความตอ้งการ 

และสามารถติดตามไดว้า่จะไดรั้บบริการเม่ือใด 

         3.1.2     ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน 

 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการแจง้ซ่อมของระบบงานปัจจุบนั 

         3.1.3 ปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบัน 

               3.1.3.1   โทรศพัทไ์ปยงัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบแลว้ไม่มีผูรั้บสาย 

 3.1.3.2    ไม่มีการเก็บขอ้มูลการซ่อมอยา่งเป็นระบบ 

 3.1.3.3    ผูแ้จง้ไม่สามารถตรวจสอบประวติัการแจง้ซ่อมไดด้ว้ยตวัเอง 

               3.1.3.4   การออกรายงานท าไดย้ากและใชเ้วลาในการจดัท าเอกสารค่อนขา้งนาน 

               3.1.3.5   ขอ้มูลในการแจง้ซ่อมไม่ถูกตอ้ง และมีการผิดพลาดในการใหบ้ริการ 

               3.1.3.6   การคน้หาขอ้มูลและเขา้ถึงขอ้มูลท าไดย้าก 
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        3.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา  

                     ทางผูจ้ดัท าจึงไดน้ าเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลเขา้มาประยกุตใ์ช้ ซ่ึง

ประกอบดว้ยฟังกชก์ารท างานดงัน้ี 

              3.1.4.1  การใชร้ะบบการแจง้ซ่อมตรวจสอบผูใ้ชด้ว้ยรหสัผา่นเพื่อเป็นการยนืยนั 

บุคคลในการเขา้ใชง้าน  

              3.1.4.2  ใชร้ะบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลและสามารถดูการซ่อมยอ้นหลงั 

ได ้

              3.1.4.3  ท าการแจง้ซ่อมไดผ้า่นหนา้เวบ็ 

              3.1.4.4  หวัหนา้ช่างสามารถท าการมอบหมายงานใหช่้างไดผ้า่นทางหนา้เวบ็ 

  3.1.4.5   ช่างสามารถดูงานท่ีไดรั้บมอบหมายผา่นหนา้เวบ็ได ้และสามารถเปล่ียน 

สถานะการซ่อมได ้

 

3.2      รายละเอยีดของระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

             ระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม ไดมี้การน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้

มามีบทบาทในการใชง้านไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีมีการแจง้ซ่อมของผูแ้จง้ เก็บบนัทึกเพื่อใชใ้นการดูการ

แจง้ซ่อมไดร้ายบุคคลไดเ้ป็นระบบระเบียบและมีความสะดวกในการใช้ 

ในส่วนระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

       3.2.1   ส่วนของผูใ้ชจ้ะเก่ียวกบัการแจง้ซ่อมและตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมของ 

ตวัเอง     

3.2.2    ส่วนของผูดู้แลระบบ จะท าการจดัการขอ้มูลเพิ่ม/ลบ/แกไ้ข                                           

 3.2.3    ส่วนของหวัหนา้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สามารถดูขอ้มูลการแจง้ปัญหาและ 

มอบหมายงานใหช่้างได ้

3.2.4 ส่วนของช่างจะท าการปรับปรุงสถานะการซ่อมและบนัทึกขอ้มูลการซ่อม 
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3.3       ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram) 

 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่  ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของ

มหาวิทยาลยัสยาม 

 

 

 

 

 

 

3.4      แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 
รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 
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รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 
รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 
รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

 
รูปท่ี 3.10 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยั

สยาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5       ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description)      

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Process 1.0 เขา้สู่ระบบ 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

1.0 

เขา้สู่ระบบ 
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Input Data Flow : ผูใ้ช ้, รหสัผา่น 

Output Data Flow : ผลเขา้สู่ระบบ 

Data Store : employee, technic 

Description : ผูใ้ชอี้เมลผ์ูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีลงทะเบียนไว ้และระบบจะตอบกลบั

ผลการเขา้สู่ระบบ 

 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Process 2.0 การจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

2.0 

การจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ 

Input Data Flow : ขอ้มูลผูใ้ช ้

Output Data Flow : ผลการแกไ้ข 

Data Store : employee, technic, position, department 

Description : ท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Process 3.0 การแจง้ซ่อม 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number : 

Process Name : 

3.0 

การแจง้ซ่อม 

Input Data Flow : ขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

Output Data Flow : ผลการแจง้ซ่อม 
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Data Store :  employee, technic, category, maintenance 

Description : ท ารายการการแจง้ซ่อมโดยการใส่รายละเอียดของการซ่อม เม่ือท า

การแจง้ซ่อมเสร็จแลว้ท าการบนัทึกเพื่อด าเนินการซ่อม 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดง รายละเอียดของ Process 4.0 มอบงานใหช่้าง 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

4.0 

มอบงานใหช่้าง 

Input Data Flow : มอบงาน 

Output Data Flow : ผลมอบงาน 

Data Store : technic, category, maintenance 

Description : หวัหนา้ช่างจะท าการส่งมอบงานใหช่้างเพื่อท าการ

ด าเนินการซ่อม 

 

ตารางท่ี 3.5 แสดง รายละเอียดของ Process 5.0 แกไ้ขสถานะ 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

5.0 

แกไ้ขสถานะ 

Input Data Flow : แกไ้ขสถานะ 

Output Data Flow : ผลการแกไ้ข 

Data Store : category, maintenance 

Description : ท าการเปลี่ยนสถานะเพื่อด าเนินการต่อไป 

ตารางท่ี 3.6 แสดง รายละเอียดของ Process 6.0 ตรวจสอบการซ่อม 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

6.0 

ตรวจสอบการซ่อม 

Input Data Flow : ตรวจสอบการซ่อม 

Output Data Flow : ผลการตรวจสอบ 
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Data Store : employee, technic, category, maintenance 

Description : พนกังานสามารถตรวจสอบงานซ่อมก่อนเปล่ียนสถานะ 

 

ตารางท่ี 3.7 แสดง รายละเอียดของ Process 7.0 สถิติการซ่อม 

SYSTEM : ระบบบริหารการจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 

DFD Number :  

Process Name : 

7.0 

สถิติการซ่อม 

Input Data Flow : ขอ้มูลรายการซ่อม 

Output Data Flow : ผลการซ่อม 

Data Store : employee, technic, category, maintenance 

Description : สามารถดูรายการการแจง้ซ่อมท่ีช่างท าการซ่อทส าเร็จแลว้วา่มีก่ี

งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram)  
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รูปท่ี 3.11 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ีของระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยั

สยาม 



บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 
 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล

ต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) และมีการ

ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ช่ือของขอ้มูล ( Field Name ) 

2. ชนิดของขอ้มูล (Type ) 

3. ขนาดของขอ้มูล (Length) 

4. ค าอธิบายของขอ้มูล ( Description ) 

5. อา้งอิงขอ้มูล ( Reference ) 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูลประเภทการซ่อม 

Table Name : category 

Field Name Type Length Description 

cat_id Int 11 รหสัประเภท 

cat_name VARCHAR 200 ช่ือประเภท 

Primary Key : cat_id 

Foreign Key : - 

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูลหน่วยงาน 

Table Name : department 

Field Name Type Length Description 

dep_id Int 11 รหสัหน่วยงาน 

dep_name VARCHAR 200 ช่ือหน่วยงาน 

Primary Key : dep_id 

Foreign Key : - 



23 
 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางผูใ้ชท่ี้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัสยาม 

Table Name : employee 

Field Name Type Length Description 

emp_id Int 11 รหสัผูใ้ช ้

name VARCHAR 200 ช่ือและนามสกุลผูใ้ช ้

username VARCHAR 100 อีเมลลส์ าหรับใชเ้ป็น
บญัชีผูใ้ช ้

password VARCHAR 100 รหสัผา่น 

tel VARCHAR 10 เบอร์โทรติดต่อ 

dep_id Int 11 รหสัหน่วยงาน 

pos_id Int 11 รหสัต าแหน่ง 

emp_status Enum (คงอยู,่ ลาออก)  สถานะการท างาน 

status Enum (Admin , User)  สถานะของผูใ้ช ้

Primary Key : emp_id 

Foreign Key : dep_id References to : department.dep_id 
Foreign Key : pos_id References to : position.pos_id 

 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูลอาคารและหอ้ง 

Table Name : location 

Field Name Type Length Description 

loc_id Int 11 รหสัอาคารและหอ้ง 

building VARCHAR 200 อาคารท่ี 

floor_no VARCHAR 100 ชั้นท่ี 

room_no VARCHAR 100 หอ้งท่ี 

Primary Key : loc_id 

Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูลช่าง 

Table Name : technician 

Field Name Type Length Description 

tech_id Int 11 รหสัช่าง 

tech_name VARCHAR 200 ช่ือและนามสกุล 

tech_username VARCHAR 100 อีเมลลส์ าหรับใชเ้ป็น
บญัชีผูใ้ช ้

tech_password VARCHAR 100 รหสัผา่น 

tech_tel VARCHAR 10 เบอร์โทรติดต่อ 

dep_id Int 11 รหสัหน่วยงาน 

pos_id Int 11 รหสัต าแหน่ง 

cat_id Int 11 รหสัประเภทการซ่อม 

tech_status_ tech Enum (คงอยู,่ 
ลาออก) 

 สถานะการท างาน 

tech_status Enum (หวัหนา้ช่าง
ฝ่าย IT , ช่างฝ่าย IT,
หวัหนา้ช่างฝ่าย
อาคารสถานท่ี,ช่าง
ฝ่ายอาคารสถานท่ี) 

 สถานะต าแหน่งและ
สังกดัของช่าง 

Primary Key : tech_id 

Foreign Key : dep_id References to : department.dep_id 
Foreign Key : pos_id References to : position.pos_id 
Foreign Key : cat_id References to : category.cat_id 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูลการซ่อมบ ารุง 

Table Name : maintenance 

Field Name Type Length Description 

main_id Int 11 รหสัแจง้ซ่อม 

emp_id Int 200 รหสัผูแ้จง้ 

cat_id Int 100 รหสัประเภทการซ่อม 

main_detail VARCHAR 200 รายละเอียดของปัญา
และอาการเสีย 

main_status Enum (รอซ่อม,
ก าลงัด าเนินการ
ซ่อม, ซ่อมส าเร็จ) 

 สถานะการซ่อม 

main_note VARCHAR 200 รายละเอียดการซ่อม 

reques_date date  วนัแจง้ซ่อม 

service_note Enum (คงอยู,่ 
ลาออก) 

 สถานะการท างาน 

mappr_date date  วนัท่ีด าเนินการซ่อม 

finist_date date  วนัท่ีซ่อมเสร็จ 

check_detail VARCHAR 200 รายละเอียดการซ่อม
เพิ่มเติม 

tech_id Int 11 รหสัช่างซ่อม 

loc_id Int 11 รหสัอาคารและหอ้ง 

Primary Key : main _id 

Foreign Key : emp_id References to : employee.emp_id  
Foreign Key : tech_id References to : technician.tech_id  
Foreign Key : cat_id References to : category.cat_id 
Foreign Key : loc_id References to : location.loc_id 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูลต าแหน่ง 

Table Name : position 

Field Name Type Length Description 

pos_id Int 11 รหสัต าแหน่ง 

pos_name VARCHAR 200 ช่ือต าแหน่ง 

Primary Key : pos_id 

Foreign Key : - 

 

4.2 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 

 

 รูปท่ี 4.1 แผนผงัแสดงโครงสร้างของระบบบริหารแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม 
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4.3 รายละเอยีดของโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map Detail) 

 ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

รายการ ค าอธิบาย 
Login.php หนา้เขา้สู่ระบบ 
Repair.php หนา้การแจง้ซ่อม 
User_report.php หนา้รอซ่อม 
User_report2.php หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม 
User_report3.php หนา้ตรวจสอบการซ่อม 
User_report_finish.php หนา้การแจง้ซ่อมส าเร็จ 
Admin_user.php หนา้จดัการขอ้มูลผูใ้ช้ 
Admin_add.php หนา้จดัการขอ้มูล 
Admin_report5.php หนา้รายการแจง้ซ่อมท่ีส าเร็จ 
Pass_php หนา้เปล่ียนรหสัผา่น 
Chief_report.php หนา้รายการแจง้ซ่อม 
Chief_report1.php หนา้งานซ่อมเขา้มา 
Chief_report2.php หนา้ส่งงานใหช่้าง 
Chief_report3.php หนา้ด าเนินการซ่อม 
Chief_report_finish.php หนา้การซ่อมส าเร็จ 
Chief_s.php หนา้สถิติการซ่อม 
Report_job.php หนา้งานรอยนืยนัการซ่อม 
Report_job1.php หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม 
Report_job2.php หนา้รอตรวจสอบการซ่อม 
Report_job_finish.php หนา้การซ่อมส าเร็จ 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

             ในการออกแบบการแสดงขอ้มูลของเว็บไซต์ ผูพ้ฒันาไดท้ าการออกแบบการน าเข้าของ 

ขอ้มูลซ่ึงส่วนมากแลว้จะมีการรับขอ้มูลน าเขา้ผ่านฟอร์ม ดงันั้นการออกแบบฟอร์มในการรองรับ

ขอ้มูลต่างๆ จึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของเวบ็ไซตห์ลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูล

ท่ีป้อนผา่นฟอร์มแลว้ท าการเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ซ่ึงอิงตามสิทธ์ิของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มดว้ย โดยแบ่ง

ออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

    รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.2 หนา้จอการเขา้สู่ระบบ เป็นหนา้หลกัท่ีผูใ้ชทุ้กคนท่ีจะตอ้งท าการยนืยนัตวัตน

ดว้ย อีเมลแ์ละรหสัผา่น เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ นอกจากน้ีการเขา้สู่ระบบส่วนของ

หวัหนา้ช่างและช่างจะท าการคลิกเขา้สู้ระบบส าหรับช่าง เพื่อเขา้ใชง้านระบบ            
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รูปท่ี 4.3 หนา้แบบฟอร์มการแจง้ซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.3 หนา้แบบฟอร์มการแจง้ซ่อม ส าหรับป้อนขอ้มูลการแจง้ซ่อมจะเป็นหนา้ท่ีใช้

ลงบนัทึกการแจ้งซ่อม แสดงช่ือพนักงาน รหัสพนักงาน สถานะ อีเมล์ท่ีแถบเมนูด้านซ้าย เลือก

ประเภทหน่วยงานใหบ้ริการ วนัท่ีแจง้ซ่อม แจง้ปัญหาหรืออาการท่ีเสีย เลือกอาคาร/หอ้ง 

 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้รายการรอซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.4 หน้ารายการรอซ่อม แสดงราการซ่อมท่ีแจ้งและอยู่ในสถานะรอซ่อม โดย

เรียงล าดบัตามวนัท่ีแจง้ ถา้ตอ้งการดูรายละเอียดใหท้ าการคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.5 หนา้รายละเอียดการรอซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.5 หนา้รายละเอียดการรอซ่อม แสดงรายละเอียดรายการซ่อมท่ีเลือกจากตาราง

ในรูปท่ี 4.4 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ สถานะ เม่ือดู

เสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั จะกลบัไปยงัหนา้จอในรูปท่ี 4.4 

 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.6 หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม แสดงราการซ่อมท่ีอยูใ่นสถานก าลงัด าเนินการซ่อม 

โดยเรียงล าดบัตามวนัท่ีแจง้ ถา้ตอ้งการดูรายละเอียดใหท้ าการคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.7 หนา้รายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.7 หน้ารายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม แสดงรายละเอียดรายการซ่อมท่ีเลือก

จากตารางในรูปท่ี 4.6 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ สถานะ 

วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 

 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้รอการตรวจสอบ 

 จากรูปท่ี 4.8 หน้ารอการตรวจสอบ เป็นหน้าท่ีช่างท าการซ่อมเสร็จแล้ว โดยแสดง

ตามล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานให้บริการ ถา้หากตอ้งการเปล่ียนถานะให้ท าการ

คลิกปุ่ มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.9 หนา้รายละเอียดการตรวจสอบ  

 จากท่ี 4.9 หนา้รายละเอียดการตรวจสอบ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดรายการ่อมท่ีเลือก

จากตารางในรูปท่ี 4.8 โดยผูใ้ชจ้ะท าการเปลี่ยนสถานะ วา่จะเป็น return หรือ approved และท าการ

กรอกขอ้เสนอแนะ เม่ือท าการเสร็จแลว้คลิกปุ่ มสีเขียวเพื่อบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อยอ้นกลบั 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้การซ่อม Return 

 จากรูปท่ี 4.10 หนา้การซ่อม Return แสดงรายการซ่อมท่ียงัแกปั้ญหาไม่เรียบร้อย โดย แสดง

ล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปดูรายละเอียดใหท้ าการคลิก

ปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.11 หนา้รายละเอียดการซ่อม Return 

 จากรูปท่ี 4.11 หน้ารายละเอียดการซ่อม Return เป็นหน้าท่ีแสดงรายละเอียดของรายการ

ซ่อมท่ีเลือกตารางในรูปท่ี 4.10 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ 

สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 

 

 
 .รูปท่ี 4.12 หนา้การซ่อมส าเร็จ 

 จากรูปท่ี 4.12 หนา้การซ่อมส าเร็จ แสดงรายการซ่อมท่ีด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย 

แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานให้บริการ ถา้หากจะเขา้ไปดูรายละเอียดให้ท า

การคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.13 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ 

จากรูปท่ี 4.13 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของรายการซ่อม

ท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.10 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ 

สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 

 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้เปล่ียนรหสัผ่าน 

           จากรูปท่ี 4.14 ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้ โดยป้อนรหสัผา่นเดิม และท าการป้อน
รหสัผา่นใหม่ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้รายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ 

 จากรูปท่ี 4.15 หนา้รายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ เป็นหนา้ท่ีท าการดูวา่มีงานท่ีแจง้ซ่อมมาบา้ง 
แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปมอมงานใหช่้างใหท้ า
การคลิกปุ่ มแกไ้ข 

 

 
รูปท่ี 4.16 หนา้รายละเอียดรายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ 

 จากรูปท่ี 4.16 หน้ารายละเอียดรายการแจ้งซ่อมเขา้มาใหม่ เป็นหน้าท่ีแสดงรายละเอียด

รายการซ่อมท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.15 โดยหวัหนา้ช่างจะท าการเปลี่ยนสถานะใหเ้ป็น รอยนืยนั

การซ่อม และเลือกช่ือผูใ้ห้บริการ เม่ือท าการเสร็จแลว้คลิกปุ่ มสีเขียวเพื่อบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อ

ยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.17 หนา้รายการรอยนืยนัการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.17 หนา้รายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ เป็นหนา้ท่ีท าการดูวา่มีงานท่ีแจง้ซ่อมมาบา้ง 
แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปมอมงานใหช่้างใหท้ า
การคลิกปุ่ มแกไ้ข 

 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้รายละเอียดรายรอยนืยนัการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.18 หนา้รายละเอียดรายการแจง้ซ่อมเขา้มาใหม่ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียด
รายการซ่อมท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.17 โดยหวัหนา้ช่างจะท าการเปลี่ยนช่ือผูใ้หบ้ริการได ้เม่ือท า
การเสร็จแลว้คลิกปุ่ มสีเขียวเพื่อบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.19 หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.19 หนา้ก าลงัด าเนินการซ่อม เป็นหนา้ท่ีท าการดูวา่มีงานท่ีแจง้ไปบา้ง แสดง
ล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปดูรายละเอียดใหท้ าการคลิก
ปุ่ มดูขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้รายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.20 หนา้รายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของ
รายการซ่อมท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.19 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี 
หน่วยงานใหบ้ริการ สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.21 หนา้การซ่อมส าเร็จ 

 จากรูปท่ี 4.21 หนา้การซ่อมส าเร็จ เป็นหนา้ท่ีท าการดูงานท่ีช่างท าการซ่อมเรียบร้อยแลว้ 
โดย แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปดูรายละเอียดให้
ท าการคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 4.22 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ 

จากรูปท่ี 4.22 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของรายการซ่อม
ท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.21 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ 
สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 
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รูปท่ี 4.23 หนา้สถิติการซ่อมส าเร็จของฝ่ายตวัเอง 

รูปท่ี 4.23 หนา้สถิติการซ่อมส าเร็จของฝ่ายตวัเอง สามารถดูรหสั ช่ือ และจ านวนงานท่ีส าเร็จได ้

 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้ขอ้มูลผูใ้ช ้

 จากรูปท่ี 4.24 หนา้การขอ้มูลผูใ้ช ้เป็นหนา้ท่ีท าการดูรายช่ือผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบ หวัหนา้ช่าง 

ช่าง โดย แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปแกไ้ขใหท้ า

การคลิกปุ่ มสีเหลืองหรือตอ้งการลบให้คลิกปุ่ มสีแดง  
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รูปท่ี 4.25 หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้

 จากรูปท่ี 4.25 หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช ้เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีตารางในรูปท่ี 4.24 โดย
ผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขเท่านั้น  

 

 
รูปท่ี 4.26 หนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้

 จากรูปท่ี 4.26 หนา้เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช ้เป็นหนา้ท่ีเพิ่มขอ้มูล ผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบ หวัหนา้ช่าง และ 
ช่าง 
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รูปท่ี 4.27 หนา้เพิ่มขอ้มูลอาคารและหอ้ง 

 จากรูปท่ี 4.27 หนา้เพิ่มขอ้มูลอาคารและห้อง ส าหรับเพิ่มขอ้มูลสถานท่ีหอ้งท างาน 

หอ้งเรียนภายในมหาวิทยาลยัส าหรับใชใ้นการแจง้ซ่อม 

 

 
รูปท่ี 4.28 หนา้รายการรอยนืยนัการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.28 หนา้รายการรอยนืยนัการซ่อม เป็นหนา้ท่ีท าการดูวา่มีงานท่ีแจง้ซ่อมท่ีส่งมา
จากหวัหนา้ช่างมาบา้ง แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้
ไปเปลี่ยนสถานะการซ่อมใหท้ าการคลิกปุ่ มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.29 หนา้รายละเอียดรายการรอยนืยนัการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.29 หนา้รายละเอียดรายการรอยนืยนัการซ่อม เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดท่ี

ตารางในรูปท่ี 4.28 โดยช่างจะท าการเปลี่ยนสถานะใหเ้ป็น ก าลงัด าเนินการซ่อมเม่ือท าการเสร็จ

แลว้คลิกปุ่ มสีเขียวเพื่อบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อยอ้นกลบั 

 

 
รูปท่ี 4.30 หนา้รายการก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.30 หนา้รายการก าลงัด าเนินการซ่อม เป็นหนา้ท่ีท าการท่ีช่างก าลงัไปซ่อม เม่ือ
ช่างซ่อมเสร็จแลว้ใหท้ าการกรอกขอ้มูลดงัรูปท่ี 4.29  หนา้น้ีจะแสดง วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ี
หน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปเปล่ียนสถานะการซ่อมใหท้ าการคลิกปุ่ มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.31 หนา้รายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.31 หนา้รายละเอียดก าลงัด าเนินการซ่อม เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีตารางใน

รูปท่ี 4.30 โดยช่างท าการเปล่ียนสถานะให้เป็นรอตรวจสอบเพื่อให้ผูแ้จ้งท าการตรวจงานและดู

ความเรียบร้อยของงานท่ีท า ดงัรูปท่ี 4.8 และเม่ือท าการเสร็จแลว้คลิกบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงยอ้นกลบั 

 

 

รูปท่ี 4.32 หนา้รอการตรวจสอบ 

 จากรูปท่ี 4.32 หน้ารอการตรวจสอบ เป็นหน้าท่ีท าการดูว่ามีงานท่ีท าการซ่อมนั้ นเป็น

อย่างไรบา้ง โดย แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานให้บริการ ถา้หากจะเขา้ไปดู

รายละเอียดใหท้ าการคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.33 หนา้รายละเอียดรอการตรวจสอบ 

จากรูปท่ี 4.33 หนา้รายละเอียดรอการตรวจสอบ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของรายการ
ซ่อมท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.32 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงาน
ใหบ้ริการ สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ ม
ยอ้นกลบั 

 

 
รูปท่ี 4.34 หนา้รายการ Return 

 จากรูปท่ี 4.34 หนา้รายการ Return เป็นหนา้ท่ีท าการดูวา่มีงานท่ีซ่อมนั้นมีปัญญหาบา้ง โดย
แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานใหบ้ริการ ถา้หากจะเขา้ไปมอมงานใหช่้างใหท้ า
การคลิกปุ่ มแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.35 หนา้รายละเอียดการ Return 

 จากรูปท่ี 4.35 หนา้รายละเอียดการ Return เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีตารางในรูปท่ี 4.34 

โดยช่างจะท าการเปล่ียนสถานะให้เป็น ก าลงัด าเนินการซ่อมเพื่อท าการซ่อมใหม่อีกคร้ัง เม่ือท าการ

เสร็จแลว้คลิกปุ่ มสีเขียวเพื่อบนัทึก คลิกปุ่ มสีแดงเพื่อยอ้นกลบั 

 

 

รูปท่ี 4.36 หนา้การซ่อมส าเร็จ 

 จากรูปท่ี 4.36 หน้าการซ่อมส าเร็จ เป็นหน้าท่ีท าการดูงานท่ีช่างท าการซ่อมเรียบร้อยแลว้ 

โดย แสดงล าดบั วนัท่ีแจง้ แจง้ปัญหาสถานท่ีหน่วยงานให้บริการ ถา้หากจะเขา้ไปดูรายละเอียดให้

ท าการคลิกปุ่ มดูขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.37 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ 

 จากรูปท่ี 4.37 หนา้รายละเอียดการซ่อมส าเร็จ เป็นหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของรายการซ่อม
ท่ีเลือกจากตารางในรูปท่ี 4.36 โดยแสดงวนัท่ีแจง้ ช่ือผูแ้จง้ แจง้ปัญหา สถานท่ี หน่วยงานใหบ้ริการ 
สถานะ วนัท่ีใหบ้ริการ ผูใ้ห้บริการ เบอร์โทรผูใ้หบ้ริการ เม่ือดูเสร็จแลว้ใหท้ าการคลิกปุ่ มยอ้นกลบั 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาระบบบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยามไดพ้ฒันาเสร็จส้ินตาม
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยบุคลากรสามารถแจง้ปัญหาผ่านหนา้เวบ็ หน่วยงานท่ีรัลผิดชอบจะไดรั้บ
การแจง้ปัญหาทนัที ท าให้การให้บริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ตรวจสอบได ้รมถึงหน่วยงานท่ี
ให้บริการสามารถแสดงสถิติการให้บริการ และสามารถน าขอ้สารสนเทศดงักล่าวไปใชใ้นการวาง
แผนการใหบ้ริการและจดัสรรงานใหก้บัทีมงานไดอ้ เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

   
5.2         ข้อดีของระบบ 

5.2.1   เพิ่มความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้นการบนัทึกการแจง้ซ่อม 
5.2.2    มีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
5.2.3    ตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้
5.2.4    คน้หาและตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.2.5    ลดการสูญหายของปัญหาท่ีแจง้ซ่อม 
5.2.6    สะดวกรวดเร็วในการรับแจง้งานซ่อม และการเขา้ซ่อมแกปั้ญหาไดส้ะดวกเร็วขึ้น 
 

5.3         ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรพฒันาฟังกช์นัเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1   แสดงตารางการท างานขอพนกังานช่าง เพื่อใหก้ารมอบหมายงานมีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึ้น 

 5.3.2   เพิ่มส่วนการบริหารจดัการการยมืและการเบิกอุปกรณ์การเรียนสอน  
 5.3.3   ฟังกช์นัการส่งซ่อมถา้อุปกรณ์นั้นไม่สามารถซ่อมได ้ 
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