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ตามท่ีก าหนดไว ้
 
ค าส าคญั: ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต,์ รถจกัรยานยนต,์ เวบ็แอปพลิเคชนั 





ค 

กติติกรรมประกาศ 
(Acknowledgement) 

 

 การจัดท าปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้นั้ น คณะผูจ้ ัดท านั้นได้รับความกรุณาจาก

อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านท่ีใหข้อ้มูลต่างๆ ส่งผลใหค้ณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ี

มีค่ามากมาย ส าหรับปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก

หลายฝ่ายดงัน้ี 

1. อาจารย ์จรรยา  แหยมเจริญ 

2. นายเฉลิมวุธ  เท่ียงตรง   

คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ท่ีส าคญัใน

การสอบปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี จนส าเร็จไปไดด้ว้ยดี รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่าน ท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม

มาใน ณ ท่ีน้ี 

ทา้ยสุดน้ีคณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีไดใ้ห้การสนับสนุนส่งเสริมทั้ง

ก าลงัทรัพยแ์ละก าลงัใจมาตลอดจนส าเร็จการศึกษา 

 

    คณะผูจ้ดัท า  
      นายจกัรกฤษณ์   คุณเคน 

              นายวรเดช          อุปัญญ ์

                  

  

 



สารบัญ 
          หนา้ 

บทคดัยอ่ ........................................................................................................................................... ก 

Abstract  ........................................................................................................................................... ข 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ค 

บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ............................................................................................... 1 

1.2 วตัถุประสงคข์องปริญญานิพนธ์ ............................................................................................. 1 

1.3 ขอบเขตปริญญานิพนธ์ ............................................................................................................ 2 

1.4 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงานปริญญานิพนธ์ ................................................................................ 2 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ..................................................................................................... 4 

1.6 ระยะเวลาในการด าเนินปริญญานิพนธ์ .................................................................................... 4 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา .................................................................................. 5 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ ..................................................................................................................... 5 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ ................................................................................................................... 5 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ ...................................................................................... 5 

1.8.1 ฮาร์ดแวร์ ..................................................................................................................... 5 

1.8.2 ซอฟตแ์วร์ ................................................................................................................... 5 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 สถาปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ Client/ Server Architecture  ................................. 6 
2.2 เวบ็แอปพลิเคชนั Web application ................................................................................ 7 
2.4 ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ................................................................ 9 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ระบบ 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (As-Is System Analysis) ........................................................... 10 
3.1.1 การด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั (Work Flow Diagram) .................................. 10 

              3.1.2 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั .................................................................................... 11 

       
 

 



 สารบัญ(ต่อ) 
หนา้ 

3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) .................................................................. 11 
3.2.1 ฟังกช์นัการท างานของระบบ (Use Case Diagram) .................................................. 12 
3.2.2 ค  าอธิบายรายละเอียดของยสูเคส (Use Case Description) ........................................ 13 
3.2.3 Sequence Diagram  ................................................................................................... 21 
3.2.4 Class Diagram .......................................................................................................... 29 
3.2.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี (Entity Relationship Diagram) .................................. 30 

บทท่ี 4 การออกแบบทางกายภาพ 
4.1 การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) .......................................................................... 31 
4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์(Site Map)  ....................................................................................... 36 
4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design)  .......................................................... 37 

บทท่ี 5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ ........................................................................................................... 59 
5.2 ขอ้ดีของระบบ ....................................................................................................................... 59 
5.3 ขอ้เสนอแนะ .......................................................................................................................... 59 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 60 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
หนา้ 

ตารางท่ี 1 แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน ................................................................................ 4 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดของ Use Case  :Login  ................................................................................. 13 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดของ Use Case  :manage sales  ...................................................................... 14 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดของ Use Case  :manage import  ................................................................... 15 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดของ Use Case  :manage prodoct  ................................................................. 16 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดของ Use Case  :Claim prodoct  .................................................................... 17 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดของ Use Case  :Partner  ............................................................................... 18 
ตารางท่ี 8 รายละเอียดของ Use Case  :Customer  ........................................................................... 19 
ตารางท่ี 9 รายละเอียดของ Use Case  :admin  ................................................................................. 20 
ตารางท่ี 10 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_addpurchaselist  ................................................... 31 
ตารางท่ี 11 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_claim  ................................................................... 32 
ตารางท่ี 12 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_customer  ............................................................. 33 
ตารางท่ี 13 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_datailcustomer  .................................................... 33 
ตารางท่ี 14 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_datailsupplier ....................................................... 33 
ตารางท่ี 15 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_member  ............................................................... 34 
ตารางท่ี 16 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_product  ................................................................ 34 
ตารางท่ี 17 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_sellitem  ............................................................... 35 
ตารางท่ี 18 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_subitem  ............................................................... 35 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 
          หนา้ 

รูปท่ี 1 การท างานของไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์ .................................................................................. 6 
รูปท่ี 2 องคป์ระกอบของเวบ็แอปพลิเคชนั  ................................................................................... 8 
รูปท่ี 3 สถาปัตยกรรม ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ................................................................................ 9 

    รูปท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั.................................................................. 10 
    รูปท่ี 5 Use Case Diagram  .......................................................................................................... 12 
    รูปท่ี 6 Sequence Diagram Login  ............................................................................................... 21 
    รูปท่ี 7 Sequence Diagram manage sales .................................................................................... 22 
    รูปท่ี 8 Sequence Diagram manage import  ................................................................................. 23 
    รูปท่ี 9 Sequence Diagram manage product  ............................................................................... 24 
    รูปท่ี 10 Sequence Diagram claims product  ............................................................................... 25 
    รูปท่ี 11 Sequence Diagram partner  ........................................................................................... 26 
    รูปท่ี 12 Sequence Diagram customer  ........................................................................................ 27 
    รูปท่ี 13 Sequence Diagram admin  ............................................................................................. 28 
    รูปท่ี 14 แสดงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของคลาส  ........................................................... 29 
    รูปท่ี 15 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี ................................................................................ 30 
    รูปท่ี 16 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์.................................................................................................. 36 
    รูปท่ี 17 หนา้จอเขา้สู่ระบบ .......................................................................................................... 37 
    รูปท่ี 18 หนา้จอแรกเม่ือเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ ............................................................................... 38 
    รูปท่ี 19 หนา้จอรายการขาย ......................................................................................................... 38 
    รูปท่ี 20 หนา้จอเพิ่มรายการขาย................................................................................................... 39 
    รูปท่ี 21 หนา้จอแกไ้ขรายการขาย ................................................................................................ 39 
    รูปท่ี 22 หนา้จอใบเสร็จรับเงิน .................................................................................................... 40 
    รูปท่ี 23 หนา้จอใบแจง้ซ่อม ......................................................................................................... 41 
    รูปท่ี 24 หนา้รายการน าเขา้ .......................................................................................................... 42 
    รูปท่ี 25 หนา้เพิ่มรายการน าเขา้ .................................................................................................... 43 
    รูปท่ี 26 หนา้แกไ้ขรายการน าเขา้ ................................................................................................. 44 
    รูปท่ี 27 หนา้เคลมสินคา้ .............................................................................................................. 45 
    รูปท่ี 28 หนา้เพิ่มรายการเคลมสินคา้ ........................................................................................... 46 
    รูปท่ี 29 หนา้แกไ้ขรายการเคลมสินคา้......................................................................................... 47 



   สารบัญรูปภาพ (ต่อ) 
หนา้ 

    รูปท่ี 50 หนา้รายการสินคา้ทั้งหมด .............................................................................................. 48 
    รูปท่ี 51 หนา้เพิ่มสินคา้ ................................................................................................................ 49 
    รูปท่ี 52 หนา้แกไ้ขสินคา้ ............................................................................................................. 50 
    รูปท่ี 53 หนา้หมวดหมู่สินคา้ ....................................................................................................... 51 
    รูปท่ี 54 หนา้แกไ้ขหมวดหมู่สินคา้ .............................................................................................. 52 
    รูปท่ี 55 หนา้คู่คา้  ........................................................................................................................ 53 
    รูปท่ี 56 หนา้แกไ้ขคู่คา้ ................................................................................................................ 54 
    รูปท่ี 57 หนา้รายช่ือลูกคา้ทั้งหมด ................................................................................................ 55 
    รูปท่ี 58 หนา้แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ .................................................................................................... 56 
    รูปท่ี 59 หนา้รายช่ือผูใ้ช้ .............................................................................................................. 57 
    รูปท่ี 60 หนา้แกไ้ขรายช่ือผูใ้ช ้..................................................................................................... 58 
     
 



1 
 

 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ร้านช่างตาเจริญยนต์เป็นร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ตั้ งอยู่ในเขต
จอมทอง มีเจา้ของร้านเป็นผูบ้ริหารจดัการงานในร้านทั้งหมด โดยไม่ไดพ้ึงพาเทคโนโลยีใดๆ ใช้
ความจ าของเจา้ของร้านและการจดลงสมุดเป็นหลกั ซ่ึงท าให้คนท่ีจะเขา้มาช่วยงานตอ้งถามขอ้มูล
จากเจา้ของร้านแต่เพียงผูเ้ดียว เกิดการค านวณค่าบริการผิดอยู่บ่อยคร้ังเน่ืองจากจ าราคาผิดพลาด 
และไม่สามารถตรวจสอบจ านวนคงเหลือของช้ินส่วนและอะไหล่รถจกัรยานยนตไ์ด ้มกัเกิดการสูญ
หายของอะไหล่จากการเคลมสินคา้กบัผูผ้ลิตจ าหน่าย 

ในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยัถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานหรือธุรกิจเป็น
จ านวนมาก อาทิเช่น เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) และระบบฐานขอ้มูล (Database System)  
โดยเวบ็แอปพลิเคชนัเป็นแอปพลิเคชนัท่ีท างานผ่านโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์(Web Browser) ท าให้
ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตน สามารถขอใชบ้ริการแอปพลิเคชนั
จากแม่ข่ายเวบ็ (Web Server) ได ้และระบบฐานขอ้มูลจะช่วยใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบ 
ลดการสูญหายของขอ้มูล และเพิ่มความถูกตอ้งทนัสมยัของขอ้มูล สามารถบริหารจดัการขอ้มูลได้
ดว้ยระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) 

ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดป้ระยุกต์ใช้เทคโนโลยี เว็บแอปพลิเคชัน่และระบบฐานขอ้มูล เพื่อ
แกปั้ญหาของร้านช่างตาเจริญยนต ์โดยพฒันาเป็นเว็บแอปพลิเคชนัส าหรับการบริหารจดัการงาน
ของร้าน ไดแ้ก่ การซ่อม การจดัการอะไหล่รถจกัรยานยนต ์จดัท าใบซ่อม ใบเสร็จรับเงิน การเคลม
สินคา้จากผูผ้ลิตจ าหน่าย และจดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล เพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล และการ
เรียกใชง้านท าไดส้ะดวกรวดเร็วในภายหลงั ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินงานของร้านช่างตาเจริญยนต์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการค านวณค่าบริการได ้สามารถติดตามสินคา้ท่ีส่ง   
เคลมไดง้่ายยิง่ขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ใหก้บัร้านช่างตาเจริญยนต ์
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) เป็น
เวบ็แอปพลิเคชัน่ 

1.3.2 จัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล  โดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
(Relational Database) 

1.3.3 ฟังชนักก์ารท างานของระบบประกอบดว้ย 
1.3.3.1 ฟังก์ชันการบริหารจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ โดยจะมีเจ้าของร้านช่างตา

เจริญยนตเ์ป็นผูดู้แลระบบ 
1.3.3.2 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 
1.3.3.3 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ 
1.3.3.4 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลการซ่อม 
1.3.3.5 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลการขาย 
1.3.3.6 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลการเคลม 
1.3.3.7 ฟังกช์นัการบริหารจดัการขอ้มูลผูผ้ลิตและจ าหน่วยอะไหล่ 
1.3.3.8 ฟังกช์นัการแสดงรายงานดว้ย Dashboard 
 

1.4 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 
1.4.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาระบบงานปัจจุบนั (Requirement Gathering) 

ศึกษาขั้นตอนการด าเนินของร้านช่างตาเจริญยนต์ ว่ามีขั้นตอนการด าเนินงาน
อย่างไร โดยการสัมภาษณ์เจา้ของร้านและสังเกตุการณ์ดว้ยตนเอง รวมถึงรวบรวมความ
ตอ้งการจากผูใ้ช ้เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 

 
1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

น าขอ้มูลและความตอ้งการท่ีรวบรวมมาได้ มาท าการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการท่ีเป็นหน้านท่ีของระบบ (Functional Requirement) เพื่อน าไปท าการ
ออกแบบระบบต่อไป โดยน าเสนอดว้ยแผนภาพไดอะแกรมต่อไปน้ี Use Case Diagram 
ส าเหรับน าเสนอภาพรวมของฟังก์ชันทั้ งหมดของระบบ Sequence Diagram ส าหรับ
น าเสนอล าดบัขั้นตอนการท างานของระบบ Class Diagram ส าหรับน าเสนอองคป์ระกอบ
ของคลาสและโมเดลโครงสร้างข้อมูลของระบบ และ Entity Relationship Diagram 
ส าหรับน าเสนอโครงสร้างของฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บขอ้มูล 
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1.4.3 ออกแบบระบบ (System Design) 
ด าเนินการออกแบบระบบตามท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ไว ้โดยแบ่งเป็น 
1.4.3.1 ออกแบบโครงสร้างของระบบ โดยใชส้ถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ 

ประกอบด้วยแม่ข่ายให้บริการเว็บและฐานข้อมูล (Web and Database 
Server) และไคลเอนท์ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลผ่าน
โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์  

1.4.3.2 ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล โดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ จดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ บริหารจดัการฐานขอ้มูล
ดว้ย MySQL 

1.4.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ (User Interface Design) โดยยึดหลักการ
ออกแบบเป็น Flat Design เน่ืองจากเนน้การใชง้านจึงออกแบบให้มีความ
เรียบง่าย ใชง้านง่าย และเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็ว 

 
1.4.4 พฒันาระบบ (System Development) 

  พัฒนาระบบตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยเขียนชุดค าสั่ งด้วยภาษา HTML5, 
JavaScript, CSS และ PHP เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรม 
Dreamweaver 2019 และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
บริหารจดัการฐานอ้มูล คือ MySQL 

 
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

การทดสอบระบบ จะเป็นการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดและท าการปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่  

1.4.5.1 การทดสอบการท างานของฟังก์ชันต่างๆ โดยท าการทดสอบพร้อมกับ
ขั้นตอนการพฒันาระบบ เพื่อทดสอบว่าฟังก์ชนัต่างๆ ท างานไดถู้กตอ้ง
ตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดหรือไม่ 

1.4.5.2 การทดสอบการท างานร่วมกันของแต่ละฟังก์ชนั เพื่อทดสอบการส่งค่า
และการท างานร่วมกนัระหวา่งฟังก์ชนั โดยทดสอบพร้อมกบัขั้นตอนการ
พฒันาระบบ  

1.4.5.3 การทดสอบการท างานของระบบ โดยไดท้ าการทดสอบร่วมกบัอาจารยท่ี์
ปรึกษา และให้เจ้าของร้านช่างตาเจริญยนต์ทดลองใช้งาน และน า
ขอ้เสนอแนะมาท าการปรับปรุงแกไ้ขระบบ 



4 
 

1.4.6 จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 
เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจดัท าโครงงาน วิธีการ

และขั้นตอนการด าเนินโครงงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและคู่มือการใชง้าน
ส าหรับผูใ้ช ้และผูพ้ฒันาประกอบการอา้งอิงต่อไปในอนาคต 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ช่วยให้การด าเนินงานของร้านช่างตาเจริญยนต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ลด
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการท างานดว้ยมือ 

1.5.2 ลดการสูญหายของอะไหล่รถจกัรยานยนตจ์ากการเคลมสินคา้ 
1.5.3 ร้านช่างตาเจริญยนตมี์การด าเนินงานท่ีเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 
1.5.4 สามารถรู้ผลประกอบการของร้านได ้

 
1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

 
ตารางท่ี 1.1  แผนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. รวมรวมความตอ้งการและศึกษาระบบงาน
ปัจจุบนั 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4.พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสารปริญญานิพนธ์ 
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1.7 อุปกรณ์และเครืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 
1.7.1.1 NOTEBOOK (โนต้บุ๊ค) LENOVO LEGION Y520-15IKBN-80WK01F4TA 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.7.2.1 ระบบระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 Pro 
1.7.2.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver 2019 
1.7.2.3 โปรแกรม Xampp Control Panel v3.2.3 
1.7.2.4 โปรแกรม Microsoft Edge 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 

1.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับท าหนา้ท่ีเป็นแม่ข่าย มี  
CPU ขั้นต ่า 2.80 GHz 
Ram ขั้นต ่า 8 GB 
HDD ขั้นต ่า 1 TB 

1.8.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows Server 2008 ขึ้นไป 
1.8.2.2  โปรแกรม Xampp (64 BITS & PHP 5.6.15 & PHP 7) 3 
1.8.2.3  โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ท่ีร้องรับ HTML5 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการพฒัาระบบบริหารจดัการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์น้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษา
คน้ควา้ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบ โดย
ประกอบดว้ย 
 
2.1 สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ Client/ Server Architecture1 
 สถาปัตยกรรมไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) ประกอบด้วยเคร่ืองผู ้
ให้บริการหรือแม่ข่าย (Server) และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการหรือลูกข่าย (Client) เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัผ่าน
ส่ือ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการจะ
จัดการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้  เครือข่ายแบบไคลเอนต์/
เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับ
จ านวนเคร่ืองลูกข่ายอาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ี
ให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความทนทานต่อ
ความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และตอ้งคอยให้บริการทรัพยากรให้กบัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา
โดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นการแม่ข่ายอาจเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือ
ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้
 

 
รูปท่ี 2.1 การท างานของไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์ 

 
เครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนั ซ่ึงแม่

ข่ายแต่ละเคร่ืองจะใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น 
 

 

1 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2052-client-server-คืออะไร.html 
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1. แม่ข่ายใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูล (File Server) เป็นเคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลต่างๆ  
2. แม่ข่ายให้บริการพิมพ์เอกสาร (Printer Server) เป็นคร่ืองท่ีให้บริการงานพิมพ์ โดย

บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพลู (Spool) และด าเนินการพิมพง์านตามล าดบั
คิว 

3. แม่ข่ายใหบ้ริการฐานขอ้มูล (Database Server) เป็นเคร่ืองท่ีใหบ้ริการฐานขอ้มูลใ 
4. แม่ข่ายให้บริการเวบ็ (Web Server) เป็นเคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลเว็บเพจและเวบ็ไซต์ของ

องคก์ร เพื่อใหผู้ท้่องอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้
5. แม่ข่ายให้บริการเมล์ (Mail Server) เป็นเคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หรือ E-mail ท่ีมีการรับส่งระหวา่งกนัภายในเครือข่าย 

โดยระบบท่ีพฒันาน้ีได้ท าการออกแบบตามสถาปัตยกรรมไทคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ โดย
ประกอบด้วยแม่ข่ายท่ีให้บริการเว็บและแม่ข่ายท่ีให้บริการฐานข้อมูล โดยผูใ้ช้หรือไคลเอนท์
สามารถขอใชบ้ริการไดผ้า่นโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 
   
2.2  เว็บแอปพลเิคชัน (Web application)2 
 เว็บแอปพลิเคชัน คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนในแบบ 
Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในเคร่ือข่ายดียวกนั หรือเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local 
Area Network : LAN)  และเครือข่ายสารธารณะ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงเหมาะกบั
งานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time  เป็นการสร้างแอปพลิเคชนัหรือโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมา
เพื่อการท างานเฉพาะดา้น และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเบราวเ์ซอร์ส าหรับการใชง้านเว็บเพจต่าง ๆ 
เวบ็แอปพลิเคชสัามารถแทนท่ีเดสกท์อ็ปแอปพลิเคชนัท่ีเป็น Client-Server Application ไดเ้ป็นอยา่ง
ดี   
 องค์ประกอบของเว็บแอปพลเิคชัน 

1. Web Application เป็นซอฟตแ์วร์หลกัท่ีใหผ้ลลพัธ์เป็นขอ้มูลและการท างานต่างๆ 
ท างานอยูใ่น Application Server 

2. Web Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ ส าหรับตอบสนองต่อการร้องขอการท างาน
ต่างๆ ผา่นเวบ็ 

3. Application Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ี Web Application ท างาน 
4. Database Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ของ Web Application 

 
2 https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.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%A3/2438-php-maker-%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%A3/2222-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
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รูปท่ี 2.2 องคป์ระกอบของเวบ็แอปพลิเคชนั 

ข้อดีของเว็บแอปพลเิคชัน 

1. เวบ็แอปพลิเคชนั เหมาะกบัองคก์รขนาดเลก็เพราะมีค่าใชจ่้ายต ่า และคิดค่าใชจ่้ายตาม
จ านวนการใชง้านจริง 

2. การใชง้านในองคก์รท าไดง้่าย ผา่นเวบ็บราวเซอร์ไม่ตอ้งติดตั้งซอฟตแ์วร์เพิ่มเติม 
3. ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
4. ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาสูง 
5. สามารถท างานไดจ้ากท่ีใดก็ได ้เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
6. ไม่จ าเป็นตอ้งมีบุคคลากรดา้นเทคนิคเป็นของตวัเอง เพราะผูใ้หบ้ริการดูแลและการ

บ ารุงรักษาใหท้ั้งหมด 
7. รองรับการใชง้านไดห้ลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac  
8. เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืนๆ ไดง้่าย 

 
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีใหต้อบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยืดหยุ่นและหดตวัไดต้ามสภาพของส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ 
หรือ UI ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าทฤษฏีน้ีมาใชใ้น การพฒันาแอปพลิเคชนัของระบบท่ีใชง้านผา่นเวบ็
บราวเซอร์ 
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2.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)3 
 

 
 

รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรม ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
 

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ
ตาราง โดยแบ่งเป็นแถว (Row) แต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) มีการเช่ือมโยงกนัระหว่าง
ข้อมูลในตารางโดยใช้การอ้างอิงจากข้อมูลในคอลัมน์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นคีย์หลัก (Primary Key) 
และคียร์นอก (Foreign Key) การเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตารางท าให้ง่ายต่อการเขา้ใจและการ
ประยกุตใ์ชง้าน  

ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
1. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์เป็นกลุ่มขอ้มูลของรีเลชัน่หรือตารางท่ีขอ้มูลถูกจดัเก็บเป็นแถว

หรือคอลมัน์ซ่ึงท าใหผู้ใ้ชเ้ห็นภาพของขอ้มูลไดง้่าย 
2. ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งรู้วา่ขอ้มูลถูกจดัเก็บอยา่งไรรวมถึงวิธีการเรียกใชข้อ้มูล 
3. ภาษาท่ีใชเ้รียกขอ้มูล มีลกัษณะคลา้ยภาษาองักฤษและไม่จ าเป็นตอ้งเขียนเป็นล าดบั 
4. การเรียกใชห้รือเช่ือมโยงขอ้มูลท าไดง้่าย 
5. มีซอฟตแ์วร์บริหารจดัการฐานขอ้มูลรองรับเป็นจ านวนมาก 

ทางคณะผูจ้ดัท าได้ท าการออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บขอ้มูลของระบบ เป็นตาราง 2 มิติ 
และก าหนดให้แต่ละตารางมีคียห์ลกัและคียน์อกตามความเหมาะสิม ซ่ึงเป็นลกัษระของฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ (Relational Database)  

 
3 http://ariyakmewma.blogspot.com/p/blog-page_14.html 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์ระบบ 

 

3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

ร้านช่างตาเจริญยนต์เป็นร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ตั้ งอยู่ในเขต
จอมทอง มีเจา้ของร้านเป็นผูบ้ริหารจดัการงานในร้านทั้งหมด โดยไม่ไดพ้ึงพาเทคโนโลยีใดๆ ใช้
ความจ าของเจา้ของร้านและการจดลงสมุดเป็นหลกั ซ่ึงท าให้คนท่ีจะเขา้มาช่วยงานตอ้งถามขอ้มูล
จากเจา้ของร้านแต่เพียงผูเ้ดียว ท าให้แจง้รายละเอียดต่อลูกคา้ช้าและผิดพลาดบ่อยคร้ังและเกิดการ
ค านวณค่าบริการผิดอยู่บ่อยคร้ังเน่ืองจากจ าราคาผิดพลาดท าใหข้าดทุนและไม่ไดก้ าไรจากการซ่อม
บ่อยคร้ัง และไม่สามารถตรวจสอบจ านวนคงเหลือของช้ินส่วนและอะไหล่รถจกัรยานยนตไ์ด ้มกั
เกิดการสูญหายของอะไหล่จากการเคลมสินคา้กบัผูผ้ลิตจ าหน่าย 

3.1.1 การด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั (Work Flow Diagram) 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานของระบบงานปัจจุบนั 
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3.1.2 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 
- การจดลงสมุดบนัทึกเป็นหลกัท าใหย้ากต่อการคน้หาขอ้มูล เส่ียงต่อการสูญ

หายของขอ้มูล และมีบางรายการท่ีลืมบนัทึก 
- เกิดการค านวณค่าบริการผิดอยูบ่่อยคร้ัง 
- ไม่สามารถตรวจสอบจ านวนคงเหลือของอะไหล่รถจกัรยานยนตไ์ดท้นัทีตอ้ง

ใชว้ิธีนบัดว้ยตนเอง 
- อะไหล่รถจกัรยานยนตไ์ดเ้กิดการสูญหายจากการส่งเคลมกบัผูผ้ลิตจ าหน่าย 
- ไม่ทราบวา่มีอะไหล่ช้ินใดบา้งท่ีตอ้งสั่งซ้ือเพิ่ม 
- ไม่มีการออกใบซ่อมหรือใบเสร็จรับเงินใหก้บัลูกคา้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
- ถา้เจ้าของร้านไม่อยู่ ลูกจ้างของร้านไม่สามารถด าเนินงานต่อได้ จะตอ้งใช้

วิธีการโทรศพัทถ์ามเจา้ของร้านทุกคร้ัง 
 คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นถึงปัญหาขา้งตน้ จึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและระบบฐานขอ้มูล มาประยกุตใ์ชใ้น
การช่วยการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาภายในร้าน 
 

3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์  เป็นการน า

เทคโนโลยีเวบ็แอปพลิเคชัน่และระบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการด าเนินงานของร้านช่างตาเจริญ

ยนต ์ตั้งแต่การบริหารจดัการขอ้มูลสินคา้ การจดัการสต็อกของอะไหล่รถจกัรยานยนต ์การจดัการ

การเคลมสินคา้กบัผูผ้ลิตจ าหน่าย และการค านวณค่าบริการและการขาย ตลอดจนจดัทพิมพใ์บแจง้

ซ่อมและใบเสร็จจากระบบได ้ เจา้ของร้านสามารถทราบรายรับไดท้นัทีทนัใดผ่านระบบ ขอ้มูลจะ

ถูกเก็บลงฐานข้อมูล เจ้าของร้านสามารถใช้งานระบบได้ผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web 

Browser) เว็บแอปพลิเคชนัพฒันาดว้ยภาษา HTML5, CSS, JavaScript และ PHP ในการออกแบบ

ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ได้ใช้ Bootstrap Framework ซ่ึงรองรับการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model 

View Controller) และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย MySQL 
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3.2.1 ฟังก์ชันการท างานของระบบ (Use Case Diagram) 

 

รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram 
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3.2.2 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส (Use Case Description) 

 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login 

 

  

Use Case Name: Login 
Use Case ID: UC 1 
Brief Description: เจา้ของร้านลอ็คอิน เขา้ระบบเพื่อใชง้านหนา้เวป็ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้าน Login เขา้ระบบ 
             2.    ระบบแสดงฟิลด ์(Field) ส าหรับป้อนเขา้สู่ระบบ โดยมีดงัน้ี 
                    2.1 Email 
                    2.2 Password  
              3.   เจา้ของร้านป้อนขอ้มูลและคลิกปุ่ ม เขา้สู่ระบบ 
                    3.1 ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล Email กบั  Password ถูกตอ้ง 
                           3.1.1 ระบบจะแสดง Dialog box วา่เขา้สู่ระบบส าเร็จ 
                    3.2. ถา้ผูใ้ชป้้อนขอ้มูล  Email กบั  Password ถูกไม่ตอ้ง 
                           3.2.1 ระบบจะแสดง Dialog box วา่เขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จ 

Post condition: 
เม่ือเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ เจา้ของร้านจะสามารถใชง้านฟังกช์ัน่ทั้งหมด 
ของระบบได ้

Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : manage sales 
 

 

 

 

Use Case Name: manage sales 
Use Case ID: UC 2 

Brief Description: 
เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ,พิมพใ์บแจง้หน้ี,พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
ของหนา้รายการขาย 

Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มรายการขาย 
                    1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลรายการขาย โดยมี Field ดงัน้ี 
                    วนัท่ีท ารายการ,ช่ือลูกคา้,ช่ือสินคา้,จ านวน (ช้ิน),รายการซ่อม,หมายเลขทะเบียนรถ, 
                    วนัส่งมอบงาน,สถานะ 
                    1.2 คลิกปุ่ ม เพิ่มได ้เมือตอ้งการ เพิ่มการรายขายมากกวา่ 1 ช้ิน 
                    1.3 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มรายการขายส าเร็จ 
              2.   เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ   
                    2.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบรายการขาย  “ช่ือสินคา้” หรือไม่  
                    2.2 เจา้ของสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก  
              3.   เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                    3.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขรายการขาย โดยมี Field ดงัน้ี 
                          วนัท่ีท ารายการ,ช่ือลูกคา้,ช่ือสินคา้,จ านวน (ช้ิน),รายการซ่อม,หมายเลขทะเบียนรถ 
                          วนัส่งมอบงาน,สถานะ 
                    3.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขรายการขายส าเร็จ 
              4.   เจา้ของร้าน พิมพใ์บแจง้หน้ี และ พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : manage import 

 

  

Use Case Name: manage import 
Use Case ID: UC 3 
Brief Description: เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ, ของหนา้รายการน าเขา้ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow: 
                1.  ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มรายการน าเขา้ 
                     1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลรายการน าเขา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           วนัท่ีท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,ช่ือสินคา้,จ านวน(ช้ิน),รายละเอียดเพิ่มเติม 
                     1.2 คลิกปุ่ ม เพิ่มได ้เมือตอ้งการ เพิ่มการรายน าเขา้มากกวา่ 1 ช้ิน 
                     1.3 คลิกปุ่ ม ลบได ้เมือตอ้งการ ลบการรายน า 
                     1.4 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มรายการน าเขา้ส าเร็จ 
                2.  เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ 
                     2.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบรายการขายลูกคา้ “ช่ือสินคา้” หรือไม่ 
                     2.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
                3.  เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                     3.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลรายการน าเขา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           วนัท่ีท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,ช่ือสินคา้,จ านวน(ช้ิน),รายละเอียดเพิ่มเติม 
                     3.2 คลิกปุ่ ม เพิ่มได ้เมือตอ้งการ เพิ่มการรายน าเขา้มากกวา่ 1 ช้ิน 
                     3.3 คลิกปุ่ ม ลบได ้เมือตอ้งการ ลบการรายน า 
                     3.4 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มรายการน าเขา้ส าเร็จ 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case : manage product 

Use Case Name: manage product 
Use Case ID: UC 4 
Brief Description: เจา้ของร้าน,เพิ่มหมวดหมู่สินคา้,เพิ่มสินคา้,แกไ้ข,ลบ ของหนา้สินคา้ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 

Main Flow: 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มหมวดหมู่สินคา้ 
                      1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                      หมวดหมู่สินคา้ 
                      1.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มหมวดหมู่สินคา้ส าเร็จ 
             2.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                      2.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลหมวดหมู่สินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                      หมวดหมู่สินคา้ 
                      2.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขหมวดหมู่สินคา้ส าเร็จ 
             3.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ 
                      3.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบหมวดหมู่สินคา้ “ช่ือหมวดหมู่” หรือไม่ 
                      3.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
             4.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม เพิ่มสินคา้ 
                      4.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลเพิ่มสินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                      ช่ือสินคา้,ราคาตน้ทุน(บาท),ราคาขาย(บาท),เลือกหมวดหมู่ 
                      4.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มสินคา้ส าเร็จ 
             5.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ  
                      5.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบสินคา้ “ช่ือสินคา้” หรือไม่ 
                      5.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
             6.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                     6.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือสินคา้,ราคาตน้ทุน(บาท),ราคาขาย(บาท),จ านวน(ช้ิน),เลือกหมวดหมู่ 
                     6.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ส าเร็จ 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : Claim product 

 

 

  

 

Use Case Name: Claim product 
Use Case ID: UC 5 
Brief  Description: เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข  ของหนา้รายการเคลมสินคา้ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow : 
             1.    ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มรายการเคลมสินคา้  
                     1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลรายการเคลมสินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           วนัท่ีท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,ช่ือสินคา้,จ านวน(ช้ิน),รายละเอียดการเคลม, 
                           เลือก สถานะ 
                     1.2 คลิกปุ่ ม เพิ่มได ้เมือตอ้งการ เพิ่มการรายเคลมสินคา้มากกวา่ 1 ช้ิน 
                     1.3 คลิกปุ่ ม ลบได ้เมือตอ้งการ ลบการรายเคลมสินคา้ 
                     1.4 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มรายการเคลมส าเร็จ 
             2.    เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข  
                     2.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลรายการเคลมสินคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           วนัท่ีท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,ช่ือสินคา้,จ านวน(ช้ิน),รายละเอียดการเคลม, 
                           เลือก สถานะ 
                     2.2 คลิกปุ่ ม เพิ่มได ้เมือตอ้งการ เพิ่มการรายเคลมสินคา้มากกวา่ 1 ช้ิน 
                     2.3 คลิกปุ่ ม ลบได ้เมือตอ้งการ ลบการรายเคลมสินคา้ 
                     2.4 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขรายการเคลมส าเร็จ 
  
 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : Partner 

 

 

 

 

 

Use Case Name: Partner 
Use Case ID: UC 6 
Brief  Description: เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ ของหนา้คู่คา้ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow : 
             1.     ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มขอ้มูลคู่คา้ 
                     1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลคู่คา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,เบอร์โทรคู่คา้ 
                     1.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มขอ้มูลคู่คา้ส าเร็จ 
             2.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                     2.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลคู่คา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                          ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,เบอร์โทรคู่คา้ 
                     2.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขขอ้มูลคู่คา้ส าเร็จ 
             3.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ  
                     3.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบขอ้มูลคู่คา้ “ช่ือคู่คา้” หรือไม่ 
                     3.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
              
                       
 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : Customer 

 

 

 

 

 

 

 

Use Case Name: Customer 
Use Case ID: UC 7 
Brief  Description: เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ ของหนา้ลูกคา้ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow : 
             1.     ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มขอ้มูลลูกคา้  
                     1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลลูกคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือลูกคา้,เบอร์โทรลูกคา้ 
                     1.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มขอ้มูลลูกคา้ส าเร็จ 
             2.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                     2.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือลูกคา้,เบอร์โทรลูกคา้ 
                     2.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ส าเร็จ 
             3.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ  
                     3.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบขอ้มูลลูกคา้ “ช่ือลูกคา้” หรือไม่ 
                     3.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : admin 

 

  

Use Case Name: admin 
Use Case ID: UC 8 
Brief  Description: เจา้ของร้าน เพิ่ม,แกไ้ข,ลบ ของหนา้รายช่ือผูดู้แลระบบ 
Primary Actors: Shop owner 
Precondition: - 
Main Flow : 
             1.     ยสูเคสจะเร่ิมขึ้นเม่ือเจา้ของร้านเพิ่มรายช่ือผูดู้แลระบบ 
                     1.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ ป้อนขอ้มูลผูดู้แลระบบ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือผูใ้ชง้าน,รหสัผา่น,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อ 
                     2.1 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box เพิ่มขอ้มูลผูดู้แลระบบส าเร็จ 
             2.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม แกไ้ข 
                     2.1 ระบบแสดง Field ส าหรับ แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ โดยมี Field ดงัน้ี 
                           ช่ือผูใ้ชง้าน,รหสัผา่น,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อ 
                     2.2 เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ยนืยนั ระบบจะแสดง Dialog box แกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบส าเร็จ 
             3.     เจา้ของร้านคลิกปุ่ ม ลบ  
                     3.1 ระบบจะแสดง Dialog box ลบขอ้มูลผูดู้แลระบบ “ช่ือผูดู้แลระบบ” หรือไม่ 
                     3.2 เจา้ของร้านสามารถเลือกกดปุ่ ม ยนืยนั หรือ ยกเลิก 
              
                       
 
Post condition: - 
Alternative Flows: - 



21 
 

3.2.3 Sequence Diagram 

   

 
 

 
รูปท่ี 3.3 แผนภาพ Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.4 แผนภาพ Sequence Diagram : manage sales 
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รูปท่ี 3.5 แผนภาพ Sequence Diagram : manage import 
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รูปท่ี 3.6 แผนภาพ Sequence Diagram : manage product 
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รูปท่ี 3.7 แผนภาพ Sequence Diagram : claims product 
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รูปท่ี 3.8 แผนภาพ Sequence Diagram : partner 
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รูปท่ี 3.9 แผนภาพ Sequence Diagram : customer 
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รูปท่ี 3.10 แผนภาพ Sequence Diagram : admin 
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3.2.4 Class Diagram 

รูปท่ี 3.11 แสดงองคป์ระกอบและความสัมพนัธ์ของคลาส 
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3.2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

รูปท่ี 3.12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ี 



บทที่ 4 
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 ในการออกแบบฐานข้อมูล ได้ออกแบบตามสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์  
(Relational Database) โดยจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ บริหารจดัการฐานขอ้มูลด้วย
โปรแกรม MySQL  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_addpurchaselist 
Attribute Description Type PK FK Reference 
addpurchaselist_id รหสัการ

สั่งซ้ือ 

 
Int Yes   

addpurchaselist_subid รหสัอา้งอิง
supplier 

 
Int  Yes moter_datailsupplier.detailsupplier_id 

addpurchaselist_date วนัท่ีเพิ่ม
รายการ
สั่งซ้ือ 

 
date 

   

addpurchaselist_more รายละเอียด
เพิ่มเติม 

text    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_claim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attribute Description Type PK FK Reference 
claim _id รหสัการเคลม Int Yes   

claim_namesup ช่ือท่ีอยูผู่ผ้ลิต varchar(70)    

claim_telsup เบอร์โทรติดต่อผูผ้ลิต varchar(10)    

claim_pdcode อา้งอิงรหสัสินคา้ varchar(10)  Yes moter_product.product_id 

claim_pdname ช่ือสินคา้ varchar(30)    

claim_numberpd จ านวนสินคา้ท่ีเคลม Int    

claim_realprice ราคาตน้ทุน float    

claim_saleprice ราคาขาย float    

claim _typepd ชนิดสินคา้ varchar(15)    

claim _totalprice ราคารวม float    

claim _date วนัท่ีท าการเคลม date    

claim _more รายละเอียดเพิ่มเติม text    

claim _status สถานะการเคลม 
ประกอบดว้ย สถานะ
ส าเร็จและสถานะรอ
น าเนินการ 

text    
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ตารางท่ี 4.3 รายล ะเอียดของตารางขอ้มูล moter_customer 
Attribute Description Type PK FK Reference 
customer _id รหสัลูกคา้ Int Yes   
customer _price ราคา float    
customer _more รายละเอียดเพิ่มเติม text    
customer _name ช่ือลูกคา้ varchar(50)    
customer _date วนัท่ีแจง้ซ่อม Data    
customer _tel เบอร์โทร varchar(10)    
product_code อา้งอิงรหสัสินคา้ varchar(10)  Yes moter_product.product_code 
customer _status สถานะการซ่อม text    
license_plate เลขทะเบียนรถ varchar(10)    
sent_date วนัท่ีรับรถกลบั date    
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_datailcustomer 
Attribute Description Type PK FK Reference 
datailcustomer _id รหสัอา้งอิงลูกคา้ Int Yes   

datailcustomer_name  ช่ือลูกคา้ varchar(50)    

datailcustomer_tel เบอร์ติดต่อ varchar(10)    

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_datailsupplier 

Attribute Description Type PK FK Reference 
datailsupplier _id รหสัอา้งอิงคู่คา้ Int Yes   

datailsupplier_name ช่ือคู่คา้ varchar(30)    

datailsupplier _tel เบอร์ติดต่อ varchar(30)    
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_member 
Attribute Description Type PK FK Reference 
member_id รหสัผูใ้ช ้ Int Yes   

member_username ช่ือผูใ้ช ้ varchar(20)    

member_password รหสัผา่น varchar(32)    

member_name ช่ือ-สกุลผูใ้ช ้ varchar(50)    

member_email อีเมล ์ varchar(50)    

member_phone เบอร์ติดต่อ varchar(10)    

user_level ล าดบัการถึง int(11)    

 
ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_product 

Attribute Description Type PK FK Reference 
product_id รหสัสินคา้ Int Yes   

product_name ช่ือสินคา้ varchar(30)    

product_type ประเภทสินคา้ varchar(15)    
number_product จ านวนสินคา้คงเหลือ Int    
realprice_product ราคาตน้ทุน float    
saleprice_product ราคาขาย float    
product_code รหสัสินคา้ varchar(10)    
total_price ราคารวม float    
pd_date วนัท่ี date    
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_sellitem 
Attribute Description Type PK FK Reference 
sellitem_row รหสัอา้งอิงการขาย Int Yes   
sellitem_id รหสัอา้งอิงลูกคา้ Int  Yes moter_customer.cust

omer_id 
sellitem_item รหสัสินคา้ varchar(10)  Yes moter_product.produ

ct_id 
sellitem_amou
nt 

จ านวนสินคา้ท่ีใชใ้นการ
ซ่อม 

Int    

 
ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูล moter_subitem 

Attribute Description Type PK FK Reference 
subitem_row รหสัอา้งอิงการขาย

สินคา้ 
Int Yes   

subitem _id รหสัอา้งอิงการน าเขา้ Int  Yes  

subitem_item รหสัสินคา้ varchar 
(10) 

  moter_addpurchaselist.addpurc
haselist_id 

subitem_amo
unt 

จ านวนซ้ือสินคา้เพิ่ม Int    
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4.2 โครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 
รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) 
 ในการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชน้ั้นไดย้ดึหลกัการออกแบบแบบ GUI (Graphic User 
Interface) และ (UX)  User Experience เนน้ใชง้านง่าย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
  

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 
จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบบ เพื่อยนืยนัตวัตนของเจา้ของร้าน โดยผูใ้ชต้อ้งป้อน

ขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่น เพื่อท าการยนืยนัตวัตนในการเขา้ใชง้านระบบ  
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอแรกเม่ือเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ 

 
จากรูปท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ชท้ าการเขา้สู่ระบบไดส้ าเร็จ จะแสดงหนา้จอ ขอ้มูลรายจ่ายประจ าเดือน 

ยอดขายประจ าเดือน ยอดขายรวมตลอดปี แผนภูมิยอดขายรายเดือน รายการขายสินคา้ทั้งหมด 
ขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมด และรายการเคลมสินคา้ทั้งหมด และเมนูการใชง้านต่างๆ จะอยูท่างดา้นซา้ย 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอรายการขาย 
 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหน้าจอรายการขาย โดยประกอบด้วย ขอ้มูลรหัสการขาย ช่ือลูกค้า 
หมายเลขทะเบียนรถจกัรยานยนต์ รายการสินคา้ จ านวนช้ิน รายละเอียดเพิ่มเติม วนัส่งมอบงาน 
และสถานะการซ่อม โดยผูใ้ชส้ามารถบริหารจดัการรายการขายไดจ้ากเมนูทางดา้นขวา 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มรายการขาย 
 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงหน้าจอเพิ่มรายการขาย ผูใ้ช้สามารถป้อนขอ้มูลวนัท่ีท ารายการ ช่ือ
ลูกคา้ ช่ือสินคา้ จ านวนช้ิน รายการซ่อม หมายเลขทะเบียนรถ วนัส่งมอบงาน และสถานะ  

 
 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขรายการขาย 
 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าจอแกไ้ขรายการขาย ผูใ้ช้สามารถป้อนขอ้มูลวนัท่ีท ารายการ,ช่ือ
ลูกคา้,ช่ือสินคา้,จ านวนช้ิน,รายการซ่อม,หมายเลขทะเบียนรถ,วนัส่งมอบงาน,สถานะ โดยผูใ้ช้
สามารถคลิกปุ่ มเพิ่มเพื่อเพิ่มสินคา้มากกวา่1ช้ิน จากนั้นคลิกปปุ่ มยนืยนั แกไ้ขรายการขายเรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอใบเสร็จรับเงิน 
 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้จอใบเสร็จรับเงินหลงัจากผูใ้ชค้ลิกปุ่ มปร้ิน ประกอบดว้ยท่ีอยูร้่าน,
วนัท่ีออกใบเสร็จ และช่ือ,เบอร์โทรลูกคา้รวมไปถึง รายการสินคา้,จ านวนสินคา้,ราคารวม,เจา้ของ
ร้าน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอใบแจง้ซ่อม 
 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหน้าจอใบแจง้ซ่อมหลงัจากผูใ้ช้คลิกปุ่ มปร้ิน ประกอบดว้ยท่ีอยู่ร้าน,
วนัท่ีออกใบเสร็จ และช่ือ,เบอร์โทรลูกคา้รวมไปถึง รายการสินคา้,จ านวนสินคา้,ราคารวม,ลูกคา้,
ผูรั้บเงิน 
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รูปท่ี 4.9 หนา้รายการน าเขา้ 
 

จากรูปท่ี 4.9 แสดงหน้ารายการน าเขา้ วนัท่ีซ้ือ,ช่ือ-ท่ีอยู่ลูกคา้,Tel,รายการน าเขา้/ช้ิน,เมนู 
โดยผูใ้ชส้ามารถSearch,คลิกปุ่ มแกไ้ข,คลิกปุ่ มลบ, คลิกปุ่ มเพิ่มรายการน าเขา้สินคา้เพื่อเพิ่มรายการ
น าเขา้เขา้ระบบได ้
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รูปท่ี 4.10 หนา้เพิ่มรายการน าเขา้ 
 

จากรูปท่ี 4.10 แสดงหน้าเพิ่มรายการน าเขา้ ผูใ้ช้สามารถป้อนขอ้มูล วนัท่ีท ารายการ,ช่ือ
ลูกคา้,ช่ือสินคา้,จ านวนช้ิน,รายละเอียดเพิ่มเติม โดยผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่ มเพิ่มเพื่อเพิ่มสินคา้มากกวา่1
ช้ิน จากนั้นคลิกปปุ่ มยนืยนั แกไ้ขรายการน าเขา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.11 หนา้แกไ้ขรายการน าเขา้ 

 
จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้แกไ้ขรายการน าเขา้ ผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูลวนัท่ีท ารายการ,ช่ือ-ท่ี

อยู่ลูกค้า,ช่ือสินค้า,จ านวนช้ิน,รายละเอียดเพิ่มเติม โดยผูใ้ช้สามารถคลิกปุ่ มเพิ่มเพื่อเพิ่มสินคา้
มากกวา่1ช้ิน จากนั้นคลิกปปุ่ มยนืยนั แกไ้ขรายการน าเขา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.12 หนา้เคลมสินคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้เคลมสินคา้ หนา้เคลมจะแสดงส่วนของ ตารางรายการเคลมสินคา้

ทั้งหมดซ่ึงประกอบดว้ย วนัท่ีท ารายการ,ช่ือสินคา้,ช่ือ-ท่ีอยูร้่านคู่คา้,สถานะการเคลมสินคา้,เมนูโดย
ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขหรือลบสินคา้ได ้
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รูปท่ี 4.13 หนา้เพิ่มรายการเคลมสินคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้เพิ่มรายการเคลมสินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูลท่ีแสดง วนัท่ี

ท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยู่คู่ค้า,ช่ือสินค้า,จ านวนช้ิน,สถานะ,คลิกปุ่ มเพิ่ม จากนั้นคลิกปุ่ มยืนยนัเพิ่ม
รายการเคลมสินคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.14 หนา้แกไ้ขรายการเคลมสินคา้ 
 

จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้แกไ้ขรายการเคลมสินคา้โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนขอ้มูลท่ีแสดง วนัท่ี
ท ารายการ,ช่ือ-ท่ีอยูคู่่คา้,ช่ือสินคา้,จ านวนช้ิน,รายละเอียดการเคลม,สถานะ,คลิกปุ่ มเพิ่ม จากนั้นคลิก
ปุ่ มยนืยนัแกไ้ขรายการเคลมสินคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.15 หนา้รายการสินคา้ทั้งหมด 
 

จากรูปท่ี 4.15 แสดงหนา้รายการสินคา้ทั้งหมด แสดงส่วนของช่ือสินคา้,ราคาทุน,ราคาขาย,
จ านวนคงเหลือ(ช้ิน),หมวดหมู่สินคา้,เมนู โดยผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่ ม เพิ่มสินคา้,แกไ้ข,ลบได ้
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รูปท่ี 4.16 หนา้เพิ่มสินคา้ 
 

จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้เพิ่มสินคา้ แสดงส่วนของรหสัสินคา้,ช่ือสินคา้,ราคาตน้ทุน(บาท),
หมวดหมู ่โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือสินคา้,ราคาตน้ทุน(บาท),ราคาขาย(บาท),เลือกหมวดหมู่,จากนั้น
คลิกปุ่ มยนืยนัเพิ่มสินคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.17 หนา้แกไ้ขสินคา้ 
 

จากรูปท่ี 4.17 แสดงหน้าแก้ไขสินคา้ แสดงส่วนของรหัสสินค้า,ช่ือสินคา้,ราคาต้นทุน
(บาท),หมวดหมู่ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือสินคา้,ราคาตน้ทุน(บาท),ราคาขาย(บาท),เลือกหมวดหมู่,
จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัแกไ้ขสินคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.18 หนา้หมวดหมู่สินคา้ 
 

จากรูปท่ี 4.18 แสดงหน้าหมวดหมู่สินคา้ แสดงส่วนของรหัสหมวดหมู่สินคา้,หมวดหมู่
สินคา้, โดยผูใ้ช้สามารถคลิกปุ่ มแกไ้ข,ลบ โดยผูใ้ช้สามารถป้อน รหัสหมวดหมู่สินคา้,หมวดหมู่
สินคา้ จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัเพิ่มหมวดหมู่สินคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.19 หนา้แกไ้ขหมวดหมู่สินคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.19 แสดงหน้าแก้ไขหมวดหมู่สินค้า  แสดงส่วนของรหัสหมวดหมู่สินค้า ,

หมวดหมู่สินคา้ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนหมวดหมู่สินคา้ จากนั้นคลิกปุ่ มยืนยนัแกไ้ขหมวดหมู่สินคา้
เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.20 หนา้คู่คา้ 
จากรูปท่ี 4.20 แสดงหน้าคู่คา้ แสดงส่วนของช่ือ-ท่ีอยู่คู่คา้,เบอร์โทรคู่คา้,ล าดับ,ช่ือคู่ค้า

,เบอร์โทรคู่คา้,เมนู โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือ-ท่ีอยู่คู่คา้,เบอร์โทรคู่คา้ ผูใ้ชส้ามารถคลิกปุ่ มแกไ้ข,ลบ 
จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัเพิ่มขอ้มูลคู่คา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.21 หนา้แกไ้ขคู่คา้ 

 
จากรูปท่ี 4.21 แสดงหน้าแก้ไขคู่คา้ แสดงส่วนของช่ือผูใ้ช้งาน ,รหัสผ่าน,ช่ือ-นามสกุล,

อีเมล,เบอร์ติดต่อ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือผูใ้ช้งาน,รหัสผ่าน,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อคลิก
ปุ่ มแกไ้ข,ลบ จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัเพิ่มรายช่ือผูใ้ชเ้รียบร้อย 
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รูปท่ี 4.22 หนา้รายช่ือลูกคา้ทั้งหมด 

 
จากรูปท่ี 4.22 แสดงหน้าลูกคา้ แสดงส่วนของช่ือลูกคา้ ,เบอร์โทรลูกคา้,ล าดับ,ช่ือลูกคา้

,เบอร์โทรลูกคา้,เมนู โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือลูกคา้,เบอร์โทรลูกคา้ คลิกปุ่ มแกไ้ข,ลบ จากนั้นคลิก
ปุ่ มยนืยนัเพิ่มขอ้มูลลูกคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.23 หนา้แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.23 แสดงหน้าแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ แสดงส่วนของช่ือลูกคา้ ,เบอร์โทรลูกคา้ โดย

ผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือลูกคา้,เบอร์โทรลูกคา้ จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้เรียบร้อย 
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รูปท่ี 4.24 หนา้รายช่ือผูใ้ช ้
 

จากรูปท่ี 4.24 แสดงหนา้รายช่ือผูใ้ช ้แสดงส่วนของผูใ้ชง้าน,รหัสผ่าน,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล
,เบอร์ติดต่อ,เมนู โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือผูใ้ชง้าน,รหัสผ่าน,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อ,คลิก
ปุ่ มแกไ้ข,ลบ จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัเพิ่มรายช่ือผูใ้ชเ้รียบร้อย 
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รูปท่ี 4.25 หนา้แกไ้ขรายช่ือผูใ้ช ้

 
จากรูปท่ี 4.25 แสดงหน้าแกไ้ขรายช่ือผูใ้ช้ แสดงส่วนของช่ือผูใ้ช้งาน,รหัสผ่าน,ช่ือ-นาม

สกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อ โดยผูใ้ชส้ามารถป้อนช่ือผูใ้ชง้าน,รหัสผ่าน,ช่ือ-นามสกุล,อีเมล,เบอร์ติดต่อ 
จากนั้นคลิกปุ่ มยนืยนัแกไ้ขรายช่ือผูใ้ชเ้รียบร้อย 

 
 
 
 
 

 



บทที ่5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์  

ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมรถจกัรยานยนตส์ าหรับร้านช่างตาเจริญยนต ์พฒันาขึ้นมาเพื่อ
ช่วยการด าเนินงานของร้านให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นจากการ
ด าเนินงานแบบเดิม คือ ท าดว้ยมือ ซ่ึงระบบท่ีพฒันาขึ้นมานั้นสามารถท างานตามขอบเขตท่ีก าหนด
ไวไ้ด้ โดยสามารถบริหารจัดการรายการอะไหล่รถจักรยานยนต์ ข้อมูลลูกค้า และคิวการซ่อม 
ค านวณค่าบริการการซ่อม รวมถึงการแจง้เตือนอะไหล่ท่ีก าลงัจะหมด จดัท าใบซ่อมและใบเสร็จ
ผ่านทางระบบได ้รวมถึงสามารถดูสถิติรายรับเป็นรายเดือนและรายปีไดใ้นรูปแบบของตารางและ
กราฟ 

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 เจา้ของร้านสามารถทราบไดว้า่อะไหล่รถจกัรยานยนตใ์ดบา้งท่ีก าลงัจะหมดและตอ้ง
ท าการสั่งซ้ือแลว้ 

5.2.2 การค านวณค่าซ่อมและค่าอะไหล่มีความถูกตอ้ง 
5.2.3 ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเสียเวลารอการให้บริการเหมือนเช่นเดิม เน่ืองจากทางร้าน

สามารถออกใบซ่อมให้ไดผ้่านระบบ ท าให้สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานในการมารับรถ
ได ้

5.2.4 ลดการสูญหายของอะไหล่รถจกัรยานยนตจ์ากการส่งเคลมกบัผูผ้ลิตจ าหน่ายได้ 
5.2.5 เจา้ของร้านสามารถทราบผลการด าเนินการของร้านไดจ้ากรายงานรับและรายจ่าย 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการพฒันาปรับปรุงระบบควรเพิ่มฟังก์ชัน
ดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 จดัท าใบสั่งซ้ืออะไหล่รถจกัรยานยนตจ์ากระบบได ้
5.3.2 ลูกคา้สามารถช าระเงินผา่นกระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ได ้
5.3.3 แสดงประวติัการซ่อมของลูกคา้ได ้
5.3.4 รองรับกรณีการซ่อมนั้นสาเหตุจากการซ่อมคร้ังก่อนหนา้  (Return job) 
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