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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัการศึกษาเอกชนประกอบดว้ยหน่วยงาน คณะและสาขาวิชาเป็น
จ านวนมาก  ในการด าเนินงานมีการใช้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เม่ือมีการใช้งานอุปกรณ์มา
ระยะหน่ึงอุปกรณ์เหล่านั้นอาจเกิดการช ารุดหรือเสียหายได ้ท าให้การแจง้ซ่อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ทางมหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งดูแลรักษาอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ภายในตึก โดยรูปแบบการแจง้
ซ่อมปัจจุบนัเป็นการพูดแจง้ปัญหาต่อหน้า หรือผ่านทางโทรศพัท์โดยไม่มีการจดบนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ท าให้ไม่สามารถยอ้นดูประวติัการแจง้ซ่อมในแต่ละคร้ังไดว้่า มีการปัญหาอะไรและ
ท าการซ่อมอะไรบา้ง แจง้วนัท่ีเท่าไหร่ สถานท่ีไหน มีการใช้อุปกรณ์อะไร และการแจง้ซ่อมไม่มี
การแจง้สถานะการด าเนินงาน ท าให้ไม่ทราบว่าการแจง้ซ่อมด าเนินการถึงขั้นตอนไหน หรือมีการ
ด าเนินการเสร็จส้ินแลว้หรือยงัไม่เสร็จส้ิน 

ดว้ยปัญหาเหล่าน้ี คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาและคิดพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยามในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) มีการ
เก็บขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยีฐานขอ้มูล (Database) และผูใ้ชง้านสามารถแจง้ซ่อมไดผ้่านทางเว็บแอป
พลิเคชนัน้ี ผ่านระบบเคร่ือข่ายอินทอร์เน็ต (Internet) และโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 
ท าให้ผูใ้ช้งานและผูใ้ห้บริการสามารถแจ้งซ่อม และด าเนินการแจ้งซ่อมได้อย่างสะดวกสบาย 
แม่นย  า รวดเร็ว ง่ายต่อการบริการและช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นดว้ย  

โดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยามในส่วน
ของผูดู้แลระบบจะมีหนา้ท่ีเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลบุคลากรไม่ว่าจะเป็นส่วนของผูใ้ชห้รือผูใ้ห้บริการ 
ในส่วนผูใ้ช้ สามารถยืนยนัตวัตนเขา้ใช้งานดว้ย Username และ Password ดูรายการแจง้ซ่อมของ
ตนเอง และรายละเอียดแจง้ซ่อมไดว้่ามีการด าเนินการสถานะใด สามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวั 
ผูใ้ช้สามารถแจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ีหรือฝ่ายไอทีได ้สามารถตรวจสอบประวติัแจง้ซ่อม 
และออกรายงาน PDF ได ้และในส่วนของผูใ้หบ้ริการ แบ่งเป็น 2 หนา้ท่ีคือ หวัหนา้ฝ่ายและช่าง ซ่ึง
หวัหนา้สามารถตรวจสอบค าขอแจง้ซ่อมท่ีผูใ้ชแ้จง้ซ่อมได ้ตรวจสอบงานแจง้ซ่อมทั้งหมดของฝ่าย
ตนเองได ้หัวหน้าสามารถยืนยนัค าขอเสร็จส้ินหรือยกเลิกจากช่างได ้เพื่อยืนยนัว่างานนั้นจบการ
ด าเนินการดว้ยสถานะและเหตุผลอะไร หากหัวหน้าฝ่ายจ่ายงานให้ตนเองจะสามารถด าเนินการ
เสร็จส้ินหรือยกเลิก พร้อมกรอกรายละเอียดการซ่อมหรือเหตุผลในการยกเลิกได ้และส่วนของช่าง
สามารถตรวจสอบงานแจง้ซ่อมทั้งหมดของตนเองไดว้่าหัวหนา้จ่ายงานอะไรมาให้ อีกทั้งสามารถ
ส่งค าขอยืนยนัเสร็จส้ินหรือยกเลิก และกรอกรายละเอียดการซ่อมหรือเหตุผลในการยกเลิก เพื่อจบ
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การด าเนินการ ซ่ึงทั้ง 2 หนา้ท่ีน้ีสามารถตรวจสอบประวติังานของตนเองและประวติังานแจง้ซ่อม
ทั้งหมดของฝ่ายได ้สามารถออกรายงาน PDF รวมถึงแจง้สถานะการด าเนินการแก่ผูแ้จง้ซ่อมไดว้่า
ตอนน้ีอยูใ่นสถานะใดแลว้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์     

 เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อมใหแ้ก่มหาวิทยาลยัสยาม   
 
1.3 ขอบเขตปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1    สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาปริญญานิพนธ์เป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์   
 1.3.2    การพฒันาซอฟตแ์วร์บนแพลตฟอร์มเวบ็แอปพลิเคชนั 
 1.3.3    กลุ่มผูใ้ช ้มี 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

1.3.3.1 ผู ้ดูแลระบบ (Admin) 
1.3.3.1.1  บริหารจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลบุคลากร คณะและสาขาวิชา และสถานท่ี 
  1.3.3.2  ผูใ้หบ้ริการ ไดแ้ก่ ฝ่ายไอที ฝ่ายอาคารสถานท่ี แบ่งเป็น 2 หนา้ท่ี ดงัน้ี 
   1.3.3.2.1  หวัหนา้ฝ่าย 

1.3.3.2.1.1  สามารถยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านดว้ย Username และ 
Password 

1.3.3.2.1.2  สามารถตรวจสอบรายการแจง้ซ่อมของตนเอง และ
รายละเอียดแจง้ซ่อมได ้

1.3.3.2.1.3  สามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัได ้
1.3.3.2.1.4  สามารถแจง้ซ่อมไปยงัผูใ้หบ้ริการได ้
 1.3.3.2.1.4.1  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายไอที 
 1.3.3.2.1.4.2  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
1.3.3.2.1.5  สามารถตรวจสอบประวติัการแจง้ซ่อม และ

รายละเอียดประวติัแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.6  สามารถทราบเบอร์ติดต่อของผูใ้หบ้ริการได ้
1.3.3.2.1.7  สามารถตรวจสอบค าขอแจง้ซ่อม และรายละเอียดค า

ขอแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.8  สามารถตรวจสอบงานแจง้ซ่อมทั้งหมดของฝ่าย และ

รายละเอียดงานแจง้ซ่อมได ้
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1.3.3.2.1.9  สามารถตรวจสอบประวติังานของตนเอง และ
รายละเอียดประวติังานของตนเองได ้

1.3.3.2.1.10 สามารถตรวจสอบประวติังานแจง้ซ่อม และ
รายละเอียดประวติังานแจง้ซ่อมได ้

1.3.3.2.1.11 สามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.12 สามารถตอบรับงานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.13 สามารถจ่ายงานใหเ้จา้หนา้ท่ีได ้
1.3.3.2.1.14 สามารถปฏิเสธงานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.15 สามารถโอนงานไปยงัฝ่ายผูใ้หบ้ริการอ่ืนได ้
1.3.3.2.1.16 สามารถตอบรับการโอนงานได ้
1.3.3.2.1.17 สามารถปฏิเสธการโอนงานได ้
1.3.3.2.1.18 สามารถเสร็จส้ินงานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.19 สามารถยกเลิกงานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.1.20 สามารถยนืยนัค าขอเสร็จส้ินได ้
1.3.3.2.1.21 สามารถยนืยนัค าขอยกเลิกได ้
1.3.3.2.1.22 สามารถจดัหาอุปกรณ์ และกรอกรายละเอียด

อุปกรณ์ท่ีใชไ้ด ้
1.3.3.2.1.23 สามารถแจง้สถานะปัจุบนัของการท างานได ้
 1.3.3.2.1.23.1 รอด าเนินการ 
 1.3.3.2.1.23.2 ก าลงัด าเนินการ 

1.3.3.2.1.23.3 รอยนืยนัเสร็จส้ิน 
1.3.3.2.1.23.4 รอยนืยนัยกเลิก 

 1.3.3.2.1.23.5 เสร็จส้ิน 
1.3.3.2.1.23.6 ยกเลิก 
1.3.3.2.1.23.7 ปฏิเสธ 
1.3.3.2.1.23.8 ปฏิเสธโอนงาน 
1.3.3.2.1.23.9 ก าลงัจดัหาอุปกรณ์ 
1.3.3.2.1.23.10 รอยนืยนัโอนงาน 

1.3.3.2.1.24 สามารถออกรายงาน PDF ได ้
1.3.3.2.2   ช่าง 

1.3.3.2.2.1  สามารถยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านดว้ย Username และ 
Password 
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1.3.3.2.2.2  สามารถตรวจสอบรายการแจง้ซ่อมของตนเอง และ
รายละเอียดแจง้ซ่อมได ้

1.3.3.2.2.3  สามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัได ้
1.3.3.2.2.4  สามารถแจง้ซ่อมไปยงัผูใ้หบ้ริการได ้

1.3.3.2.2.4.1  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายไอที 
 1.3.3.2.2.4.2  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
1.3.3.2.2.5  สามารถตรวจสอบประวติัการแจง้ซ่อม และ

รายละเอียดประวติัแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.2.6  สามารถทราบเบอร์ติดต่อของผูใ้หบ้ริการได ้
1.3.3.2.2.7  สามารถตรวจสอบงานแจง้ซ่อมของตนเอง และ

รายละเอียดงานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.2.8  สามารถตรวจสอบประวติังานของตนเอง และ

รายละเอียดประวติังานของตนเองได ้
1.3.3.2.2.9  สามารถตรวจสอบประวติังานแจง้ซ่อม และ

รายละเอียดประวติังานแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.2.10 สามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้
1.3.3.2.2.11 สามารถส่งค าขอเสร็จส้ินได ้
1.3.3.2.2.12 สามารถส่งค าขอยกเลิกได ้
1.3.3.2.2.13 สามารถจดัหาอุปกรณ์ และกรอกรายละเอียด

อุปกรณ์ท่ีใชไ้ด ้
1.3.3.2.2.14 สามารถแกไ้ขรายละเอียดการซ่อมได ้(เม่ืออยูใ่น

สถานะ: รอยนืยนัเสร็จส้ิน) 
1.3.3.2.2.15 สามารถแกไ้ขเหตุผลในการยกเลิกได ้(เม่ืออยู่ใน

สถานะ: รอยนืยนัยกเลิก) 
1.3.3.2.2.16 สามารถแจง้สถานะปัจุบนัของการท างานได ้
1.3.3.2.2.17 สามารถออกรายงาน PDF ได ้ 

1.3.3.3    ผูใ้ชง้าน คือ บุคลากรมหาวิทยาลยัสยาม 
1.3.3.3.1  สามารถยนืยนัตวัตนเขา้ใชง้านดว้ย Username และ Password 
1.3.3.3.2  สามารถตรวจสอบรายการแจง้ซ่อมของตนเอง และรายละเอียด

แจง้ซ่อมได ้
1.3.3.3.3  สามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัได ้
1.3.3.3.4  สามารถแจง้ซ่อมไปยงัผูใ้หบ้ริการได ้
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 1.3.3.3.4.1  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายไอที 
 1.3.3.3.4.2  แจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
1.3.3.3.5  สามารถตรวจสอบประวติัการแจง้ซ่อม และรายละเอียดประวติั

แจง้ซ่อมได ้
1.3.3.3.6  สามารถทราบเบอร์ติดต่อของผูใ้หบ้ริการได้ 
1.3.3.3.7  สามารถยกเลิกงานแจง้ซ่อมได ้(เม่ืออยูใ่นสถานะ: รอ

ด าเนินการ) 
1.3.3.3.8  สามารถออกรายงาน PDF ได ้ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถแจง้ซ่อมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และติดตามงานของตนได ้
1.4.2 ช่วยให้ผู ้ให้บริการสามารถให้บริการได้ง่าย  และสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.4.3 ช่วยใหติ้ดตามสถานะการด าเนินการของงานแจง้ซ่อมได ้
1.4.4 ช่วยให้บุคลากร และผูใ้ห้บริการสามารถตรวจสอบประวติัแจง้ซ่อม หรือประวติั

งานแจง้ซ่อม 
1.4.5 ช่วยใหข้อ้มูลการแจง้ซ่อมมีความเป็นระเบียบมากยิง่ขึ้น 
1.4.6 สามารถน าขอ้มูลสถิติการซ่อมไปใชเ้พื่อการตดัสินใจในอนาคตได ้

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1      รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูล (Detailed Study) 
  คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการรวบรวมและศึกษาความตอ้งการจากผูใ้ช ้ไดแ้ก่ อาจารยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ี ไดมี้การรวบรวมปัญหาต่าง ๆ จากสถานกาณ์จริงของผูใ้ช ้ถึงขั้นตอนการแจง้ปัญหา การ
ไดรั้บบริการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อน ามาวิเคราะห์ฟังก์ชนัการท างานของระบบ รวมถึงศึกษา
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.5.2      วิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 
  น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของ
มหาวิทยาลยัสยาม เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการผูใ้ช้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความ
ตอ้งการและขอบเขตการท างานของเวบ็แอปพลิเคชนั จนไดฟั้งกช์นัการท างานของระบบ 
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1.5.3      ออกแบบระบบงาน (System Design) 

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชนัเพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้
จริง และเป็นแนวทางในการพฒันาระบบต่อไป 

1.5.3.1  ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาปริญญานิพนธ์เป็นแบบไคลเอนท์/

เซิร์ฟเวอร์ 
1.5.3.2  ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 

ฐานขอ้มูล เป็นรูปแบบสถาปัตยฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
1.5.3.3  ออกแบบหนา้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface Design) 

ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชห้รือหนา้จอ ใหส้ามารถกรอกขอ้มูล ส่งขอ้มูล 
ไปยงัระบบฐานขอ้มูลได้ถูกตอ้ง ครบถว้น มีการท างานท่ีชดัเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อ
ง่ายต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้าน 
1.5.3.4  ก าหนดเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ 

1.5.3.4.1 โปรแกรม Virtual Studio Code 
1.5.3.4.2 โปรแกรม GitLab 
1.5.3.4.3 โปรแกรม XAMPP 
1.5.3.4.4 โปรแกรม MySQL 
1.5.3.4.5 โปรแกรม ngrok 
1.5.3.4.6 โปรแกรม Strapi 
1.5.3.4.7 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge หรือ Google Chrome 
1.5.3.4.8 การใช ้React Framework 

1.5.4      พฒันาระบบ (System Development) 

เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัดว้ยภาษา JavaScript และใช ้MySQL ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูล 

1.5.5     ทดสอบระบบ (System Testing) 

คณะผู ้จัดท าได้ท าการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้เว็บ
เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการทดสอบการแสดงผลของหน้าจอต่าง ๆ  
เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของแต่ละหน้าจอและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบ
ขอ้มูลต่าง ๆ ว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการแกไ้ข
ใหถู้กตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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1.5.6      จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 

เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางประกอบปริญญานิพนธ์ วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินปริญญานิพนธ์ เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์  เพื่อขอรับค าแนะน า และน าไปใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในอนาคต 

 
1.6 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วิเคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

        

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.7.1      ฮำร์ดแวร์  
 1.7.1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Acer รุ่น Nitro 7 

- Intel Core i7-9750H (2.60 GHz, 12MB L3 Cache, up to 4.50 GHz) 
- NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 
- 16 GB 
- 512 GB SSD PCIe M.2 

  1.7.1.2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุ๊ค Lenovo รุ่น Idea pad Gaming 3i 
- Intel Core i5-10300H (2.50 GHz, 8MB Cache, up to 4.50 GHz) 
- NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 
- 16 GB 
- 512 GB SSD PCIe M.2 
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1.7.2     ซอฟต์แวร์  
 1.7.2.1 โปรแกรม Virtual Studio Code 
 1.7.2.2 โปรแกรม GitLab 
 1.7.2.3 โปรแกรม XAMPP 
 1.7.2.4 โปรแกรม MySQL 
 1.7.2.5 โปรแกรม ngrok 
 1.7.2.6 โปรแกรม Strapi 
 1.7.2.6 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Microsoft Edge หรือ Google Chrome 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อม มหาวิทยาลยัสยาม คณะ

ผูจ้ดัท าไดท้ าการการศึกษาขอ้มูล แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
พฒันาระบบ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นหวัขอ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 1 

ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง  (Table) ในแต่ละตาราง
แบ่งออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างขอ้มูลในตางรางต่าง ๆ จะเช่ือมโดยใชก้ารอา้งอิงจากขอ้มูลในคอลมัน์ท่ี ก าหนดให้เป็นคีย์
หลกั (Primary Key) และคียน์อก (Foreign Key) 

MySQL เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน  เน่ืองจาก 
MySQL เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  (RDBMS : Relational 
Database Management System) สามารถท างานกับตารางข้อมูลหลายตารางพร้อม ๆ กัน โดย
สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตารางเหล่านั้นดว้ยแอททริบิวตท่ี์ใชร่้วมกนั MySQL เป็น Database 
Server Software ท่ีสามารถรองรับภาษาฐานขอ้มูลมาตรฐานอย่าง ANIS SQL (Structured Queries 
Language) เ ป็นซอฟต์แวร์ทางด้านฐานข้อมูลได้จ านวนมากทั้ งสนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ โอเอส/2 หรือไมโครซอฟตวิ์นโดวส์ เป็นตน้ นอกจากน้ี MySQL ยงัสามารถ
ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มของการพฒันาเว็บ เช่น C, C++, Java, PHP, Python หรือ ASP ดังนั้น 
MySQL จึงไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโนม้สูงยิง่ขึ้นต่อ ๆ ไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

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



10 
 

2.2 สถาปัตยกรรมไคลแอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) 2 

ไคลแอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ประกอบด้วยเคร่ืองผูใ้ห้บริการหรือเคร่ืองแม่ข่าย
(Server) และเคร่ืองผูใ้ช้บริการหรือเคร่ืองลูกข่าย (Client) เช่ือมต่อกนั โดยเคร่ืองผูใ้ช้บริการได้มี
การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผูใ้หบ้ริการ เคร่ืองผูใ้หบ้ริการจะท าการจดัการ (Response) ตามท่ี
เคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้ผ่านระบบเครือข่าย ไคลแอนท์/เซิร์ฟเวอร์
เหมาะกับระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกับเคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวน
เคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบหลกัร้อยหรือหลกัพนั เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหนา้ท่ี
ใหบ้ริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 
รูปท่ี 2.1 สถาปัตยกรรมไคลแอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 

 
2.3 เว็บแอปพลเิคชัน (Web Application) 3 

เว็บแอปพลิเคชัน คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนในแบบ 
Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในเครือข่ายเดียวกนั หรือเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local 
Area Network : LAN) และเครือข่ายสารธารณะ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงเหมาะกบั
งานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time เป็นการสร้างแอปพลิเคชนัหรือโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพื่อ
การท างานเฉพาะดา้น และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบราวเ์ซอร์ ส าหรับการใชง้านเวบ็เพจต่าง ๆ เว็บ
แอปพลิเคชนัสามารถแทนท่ีเดสกท์อ้ปแอปพลิเคชนัท่ีเป็น Client-Server Application ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ซ่ึงเวบ็แอปพลิเคชนัมีองคป์ระกอบและขอ้ดี ดงัน้ี 

 

 
2 http://sites.google .com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
3 http://mdsoft.co.th/ 
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2.3.1 องค์ประกอบของเว็บแอปพลเิคชัน 

2.3.1.1 Web Application เป็นซอฟต์แวร์หลักท่ีให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลและการ
ท างานต่าง ๆ ท างานอยูใ่น Application Server 

2.3.1.2 Web Application เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการ ส าหรับตอบสนองต่อการ
ร้องขอการท างานต่าง ๆ ผา่นเวบ็ 

2.3.1.3 Application Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ท่ี Web Application ท างาน 
2.3.1.4 Database Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูลท่ีเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ Web 

Application 
 

 
รูปท่ี 2.2 องคป์ระกอบของเวบ็แอปพลิเคชนั 

 
2.3.2 ข้อดีของเว็บแอปพลเิคชัน 

2.3.2.1 เวบ็แอปพลิเคชนั เหมาะกบัองคก์รขนาดเลก็เพราะมีค่าใชจ่้ายต ่า และคิด
ค่าใชจ่้ายตามจ านวนการใชง้านจริง 

2.3.2.2 การใช้งานในองค์หกรท าใด้ง่าย ผ่านเว็บบราวเซอร์ไม่ต้องติดตั้ ง
ซอฟตแ์วร์เพิ่มเติม 

2.3.2.3  ขอ้มูลจดัเก็บท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกิดความซ ้าซอ้น 
2.3.2.4  ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาสูง 
2.3.2.5  สามารถท างานไดจ้ากท่ีใดก็ได ้เพียงแค่สัญญานอินเทอร์เน็ต 
2.3.2.6 จ าเป็นตอ้งบุคลากรดา้นเทคนิคของตวัเอง เพราะผูใ้ห้บริการดูแลและการ

บ ารุงรักษาใหท้ั้งหมด 
2.3.2.7  รองรับการใชง้านไดห้ลายแพลทฟอร์มทั้ง Windows, Linux และ Mac 
2.3.2.8  เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืน ๆ ไดง้่าย 
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2.4 Package Manager Yarn4 

Yarn ท าหน้าท่ีจัดการ Package เสริมต่าง ๆ เป็นการติดตั้ ง Application หรือการติดตั้ ง 
Module ต่าง ๆ ท่ีเป็น Dependency ของ Application เพียงระบุช่ือ Package ท่ีตอ้งการใช้ Yarn จะ
ตรวจสอบและคน้หาช่ือ Package นั้นใน Registry เม่ือพบแลว้จะท าการดาวน์โหลด Package นั้น ๆ 
มาให้ทนัที นอกจากนั้น การน าแอปพลิเคชนัท่ีเขียนไปเพิ่มไวใ้น Registry ของ Yarn ก็สามารถท า
ผา่น Yarn ไดเ้ช่นกนั โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า Yarn มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของการพฒันา
หน้าเว็บ เน่ืองจากหน้าเว็บของแอปพลิเคชนัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อม 
มหาวิทยาลยัสยาม มีการพฒันาดว้ย React จึงจ าเป็นตอ้งใช้ Yarn ในการ Run Web Pack Develop 
เพื่อท าการทดลองส่งข้อมูลจากระบบ  Front-end ไปยงัระบบ Back-end Yarn ท าหน้าท่ีจัดการ 
Package เสริมต่าง ๆ เป็นการติดตั้ง Application หรือการติดตั้ง Module ต่าง ๆ ท่ีเป็น Dependency 
ของ Application เพียงระบุช่ือ Package ท่ีตอ้งการใช ้Yarn จะตรวจสอบและคน้หาช่ือ Package นั้น
ใน Registry เม่ือพบแลว้จะท าการดาวน์โหลด Package นั้น ๆ มาให้ทนัที นอกจากนั้น การน าแอป
พลิเคชนัท่ีเขียนไปเพิ่มไวใ้น Registry ของ Yarn ก็สามารถท าผา่น Yarn ไดเ้ช่นกนั โดยคณะผูจ้ดัท า
ไดน้ า Yarn มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนการพฒันาหนา้เวบ็ เน่ืองจากหนา้เวบ็ของแอปพลิเคชนั
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อม มหาวิทยาลยัสยามมีการพฒันาดว้ย React จึง
จ าเป็นตอ้งใช้ Yarn ในการ Run Web Pack Develop เพื่อท าการทดลองส่งขอ้มูลจากระบบ Front-
end ไปยงัระบบ Back-end 
 
2.5 GitLab5 

 GitLab เป็น Software ท่ีถูกพฒันาขึ้นจาก Git มีสองหน้าท่ีหลัก คือ การช่วยจัดการเก็บ 
Source Code ของแต่ละโปรเจค  Git Repository และการจัดการ  Continuous Integration and 
Continuous Delivery (CI/CD) GitLab สามารถจดัการไดห้ลายอย่าง เช่น เก็บขอ้มูลเพื่อให้ส่วนต่าง 
ๆ ของโปรแกรมสามารถใชง้านได ้โดยนกัพฒันาส่วนใหญ่ มีการ Backup ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงก่อนหน้าน้ีนักพฒันาท าการ Backup ขอ้มูลแบบง่าย คือ การคดัลอก
ไฟล์งาน และก าหนดเป็นเวอร์ชันต่าง ๆ หรือเก็บไฟล์ไวท่ี้  Server หากมีการ Backup ขอ้มูลไวท่ี้
เคร่ือง มีโอกาสสูงท่ีขอ้มูลจะไดรั้บความเสียหาย และยากต่อการใชง้านกบัผูพ้ฒันาคนอ่ืน ๆ  
 
 

 
4 https://yarnpkg.com/getting-started 
5
 https://www.nipa.cloud/blogs/gitlab-software-opensource 
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2.6 Strapi6 

เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง API โดยไม่จ าเป็นตอ้งเขียนชุดค าสั่ง เป็นตวัช่วยในการออกแบบ
โครงสร้างของขอ้มูล ซ่ึงสามารถจดัการขอ้มูลลงฐานขอ้มูล (Database) ผา่นระบบหนา้บา้น (Front-
end) ของโปรแกรม Strapi ท่ีสร้างขึ้น และสร้าง API ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มูลใหท้นัที 

 
2.7 Ngrok7 

เป็น Tool Open Source พฒันาโดย GitHub ซ่ึงอ านวยความสะดวกใหบุ้คคลอ่ืนสามารถเขา้
ใช้งานเว็บไซต์ (Website) หรือ แอปพลิเคชนั (Application) ท่ีก าลงัท างานอยู่บนเคร่ือง Localhost 
นัน่เอง อีกทั้งยงัมีหลากหลายช่องสัญญาณท่ีมีความปลอดภยัในการรับและส่งขอ้มูลจากเคร่ืองผูใ้ช้
ไปจนถึงเคร่ือง Localhost โดยบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใชง้านเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัท่ีก าลงัท างาน
อยู่บนเคร่ือง Localhost ผ่านทาง URL ของทาง Ngrok โดยท่ีทาง Ngrok จะท าการสุ่มสร้าง URL 
ขึ้นมา และ URL ท่ีไดม้านั้น จะท าการเปล่ียนไปทุกคร้ังเม่ือมีการปิดหรือเปิดใชง้าน Ngrok 
 
2.8 Hypertext Markup Language (HTML)8 

ภาษาหลกัท่ีใช้ในการเขียนเว็บเพจ โดยใช้แท็ก (Tag) ในการก าหนดการแสดงผล  HTML 
ย่อ มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกันผ่าน
ลิงก์ (Hypertext) Markup Language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆ ท่ี
แสดงอยูบ่นเวบ็เพจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 https://strapi.io/getting-started 
7 https://www.hostpacific.com/how-to-install-nrok-on-localhost/ 
8
 https://sites.google.com/site/ninknitkann/--html-khux-xari 
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2.9 Cascade Style Sheet (CSS)9 

Cascade Style Sheet หรือ CSS เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax เฉพาะ และถูก
ก าหนดมาตรฐานโดย World Wide Web Consortium (W3C) เช่นเดียวกบั HTML และ XHTML ใช้
ส าหรับตกแต่งเอกสารใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง เป็น ไดต้ามตอ้งการ 
ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัให้กบั Element ต่าง ๆ ของ HTML เช่น <div>, <span>, <input> เป็นตน้ 
โดยคณะผูจ้ดัท าไดน้ า CSS มาใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัระบบบริการจดัการการแจง้ซ่อม
มหาวิทยาลยัเพื่อการตกแต่งความสวยงามทั้งหมด ท าใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงาม และเป็น
สัดส่วนมากขึ้น 

 
2.10 MySQL10 

MySQL เป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) ซอฟตแ์วร์ส าหรับการบริหารจดัการฐานขอ้มูลท่ี
รองรับ ท่ีรองรับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database Management System) 
โดยอาศยั Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในการส่ือสาร และ MySQL สามารถรันได้
ทั้งบน Linux, UNIX และ Windows 
 
2.11 React11 

React คือ JavaScript Library ท่ีถูกสร้างโดย Facebook โดยเป็น UI สร้างมาจากพื้นฐาน
แนวคิดแบบ MVC (Model View Controller) ซ่ึง React มีหนา้ท่ีจดัการกบั Model หรือ View แต่จะ
เนน้ท่ี View เป็นส่วนมาก และใชส้ าหรับการสร้างเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ใหอ้อกมาดู
ดี มีคุณภาพ และทนัสมยั พร้อมดว้ย Action ต่าง ๆ  ท่ีท าให้ตวัเวบ็นั้นดูน่าสนใจ มากยิง่ขึ้นจุดเด่นของ 
React ท่ีท าใหน่้าสนใจนั้น คือ รองรับการเขียนดว้ย JSX (JavaScript syntax extension) มีระบบแคช
ในตวั ท าใหห้นา้เวบ็มีการตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะแก่การน าไปท า Single Page 
Application (SPA) การเขียน React สามารถแยกองคป์ระกอบของหนา้เวบ็ออกเป็นส่วนๆ เรียกวา่ 
คอมโพเนนท ์ (Component) และน ามาประกอบกนัเป็นหนา้เวบ็ได ้ ซ่ึงสามารถน าคอมโพเนนทไ์ป
ใชซ้ ้าไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเวลาพฒันาขึ้นมาใหม่ เพื่อลดการใชท้รัพยากรท่ีไม่จ าเป็น  
 

 
9 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
10 https://saixiii.com/what-is-mysql/ 
11

 https://www.borntodev.com/2020/07/15/react-101/ 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Analysis) 

3.1.1 รายละเอยีดของระบบงานปัจจุบัน 
ขั้นตอนการแจง้ปัญหาและแจง้ซ่อมในปัจจุบนั ยงัไม่มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใด ๆ เข้ามาช่วย บุคลากรทางมหาวิทยาลัยสยามจะท าการแจ้งปัญหาไปยงัฝ่ายผูใ้ห้บริการท่ี
รับผิดชอบ ไดแ้ก่ ฝ่ายอาคารสถานท่ี และฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศหรือฝ่ายไอที ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือพูดแจง้ปัญหาต่อหน้า ซ่ึงท าให้ไม่ทราบว่าการแจง้ซ่อมด าเนินการถึงขั้นตอนไหน หรือมีการ
ด าเนินการเสร็จส้ินหรือยงัไม่เสร็จส้ิน  
 

3.1.2 ปัญหาท่ีพบในระบบงานปัจจุบัน 
 3.1.3.1 โทรศพัทไ์ปหายงัหน่วยงานผูรั้บผิดชอบแลว้ไม่มีผูรั้บสาย 
 3.1.3.2 ไม่มีการเก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อมอยา่งเป็นระบบ 
 3.1.3.3 ผูแ้จง้ไม่สามารถตรวจประวติัการแจง้ซ่อมไดด้ว้ยตวัเอง 
 3.1.3.4 การออกรายงานท าไดย้าก และใชเ้วลาในการจดัการค่อนขา้งนาน 
 3.1.3.5 ขอ้มูลในการแจง้ซ่อมไม่ถูกตอ้ง และเกิดขอ้ผิดพลาดในการใหบ้ริการ 
 3.1.3.6 การเก็บขอ้มูลท่ีไม่เป็นระเบียบ ท าใหย้ากต่อการคน้หาขอ้มูล 
 
3.1.3  แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ทางคณะผู ้จัดท าจึงได้น าเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลเข้ามา
ประยุกต์ใช้ โดยการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันส าหรับให้ผู ้ใช้ท่ีเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัด าเนินการแจง้ซ่อมหรือแจง้อุปกรณ์เสียผ่านหน้าเว็บ และรายการแจง้จะถูก
ส่งไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงประกอบดว้ย ฝ่ายไอที และฝ่ายอาคารสถานท่ีโดยทนัที
และเป็นไปอย่างอตัโนมติั ทางหัวหน้าฝ่ายผูใ้ห้บริการท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ สามารถท า
การก าหนดช่างท่ีจะด าเนินการแก้ปัญหาในรายการซ่อมต่าง  ๆ ได้ และช่างซ่อมบ ารุงท่ี
ไดรั้บมอบหมายงานก็สามารถท าการบนัทึกการซ่อมและสถานะการซ่อมผา่นระบบ ซ่ึงท า
ให้ผูแ้จ้งสามารถติดตามสถานะและการด าเนินงานของฝ่ายผูใ้ห้บริการได้  รวมถึงฝ่ายผู ้
ให้บริการจะมีประวติัการด าเนินงานและสถิติในการให้บริการของหน่วยงานตนได ้โดย
ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกจดัเก็บลงในระบบฐานขอ้มูล ท่ีมีความปลอดภยัและไม่สูญหายง่าย 
เขา้ถึงไดง้่ายผา่นทางเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันา  
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3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 
3.2.1 รายละเอยีดของระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยาม ไดมี้
การน าระบบคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการใชง้าน ท าให้สามารถแจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายผู ้
ให้บริการไดส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย  า และท าให้ผูใ้ห้บริการสามารถด าเนินการ และบนัทึก
ขอ้มูลแจง้ซ่อมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.2.1.1 ผูดู้แลระบบ 
ท าการบริหารจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ขอ้มูล

บุคลากร คณะและสาขาวิชา และสถานท่ี 
3.2.1.2 ผูใ้หบ้ริการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

3.2.1.2.1 หวัหนา้หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ 
สามารถดูค าขอแจง้ซ่อมจากผูใ้ชง้าน เพื่อด าเนินการงานแจง้ซ่อม

ท่ีไดรั้บและจ่ายงานใหก้บัช่าง หากงานแจง้ซ่อมรายการนั้นไม่ตรงกบัฝ่าย
ตนเอง ผูใ้หบ้ริการสามารถโอนงานแจง้ซ่อมไปยงัอีกฝ่ายได ้และสามารถ
ยืนยนัค าของานท่ีเสร็จส้ินหรือยกเลิกจากช่าง เพื่อบันทึกข้อมูลเป็น
ประวติังานแจง้ซ่อมของฝ่ายวา่เคยท าอะไรไปบา้ง 
3.2.1.2.2 ช่างผูด้  าเนินการซ่อมบ ารุง 

สามารถดูงานแจง้ซ่อมท่ีไดรั้บของตนเอง ส่งค าขอยนืยนัเสร็จส้ิน
หรือยกเลิก และบันทึกข้อมูลรายละเอียดการซ่อม เพื่อให้หัวหน้าฝ่าย
ทราบถึงงานแจง้ซ่อมนั้นเสร็จส้ินหรือยกเลิกแลว้  

3.2.1.3 ผูใ้ชง้าน บุคลากรของมหาวิทยาลยัสยาม 
ท าการแจง้ซ่อมไปยงัผูใ้หบ้ริการ ตรวจสอบสถานะ หรือประวติัการแจง้

ซ่อมของตวัเอง 
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3.2.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ 
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3.3 แสดงภาพรวมฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

3.3.1 Use Case Diagram 
 

 
 
รูปท่ี 3.2 Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อม มหาวิทยาลยั

สยาม 
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3.3.2        แสดงรายละเอียดของยูสเคส (Use Case Description) 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของยสูเคส Login 

Use Case No. UC001 
Use Case Name Login 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description ฟังกช์นัเขา้สู่ระบบ เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัทั้งหมดของระบบได ้
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชล้งในฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
Post-Conditions ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบ และใชง้านฟังกช์นัต่างๆ ตามสิทธ์ิของตน โดยแบ่งเป็น 

- บุคลากรท่ีเป็นผูแ้จง้ 
- หวัหนา้หน่วยงานใหบ้ริการ 
- ช่างซ่อมบ ารุง 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชเ้ร่ิมเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชท้ าการกรอก Username และ Password 
3. กดยนืยนัเพื่อเขา้สู่ระบบ 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของยสูเคส SendRepairRequest 

Use Case No. UC002 
Use Case Name SendRepairRequest 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description ฟังกช์นัแจง้ซ่อม ส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัสยามท าการแจง้ซ๋อมหรือขอ

ใชบ้ริการจากฝ่ายไอทีหรือฝ่ายอาคารสถานท่ีผา่นระบบ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions รายการแจง้ซ่อมจะไปแสดงยงัหนา้รายการแจง้ซ่อมของแต่ละหน่วยงานผู ้

ใหบ้ริการ ประกอบดว้ย ฝ่ายไอที และฝ่ายอาคารสถานท่ี 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู แจง้ซ่อม 

2. กรณีผูใ้ชเ้ลือก ฝ่ายไอที 
2.1 ผูใ้ชท้ าการกรอกหัวขอ้, รายละเอียดแจง้ซ่อม และ อาคาร 
2.2 กดแจง้ซ่อม เพื่อส่งค าขอแจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายไอที 

3. กรณีผูใ้ชเ้ลือก ฝ่ายอาคารสถานท่ี  
3.1 ผูใ้ชท้ าการกรอกหัวขอ้, รายละเอียดแจง้ซ่อม และ อาคาร 
3.2 กดแจง้ซ่อม เพื่อส่งค าขอแจง้ซ่อมไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 

Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของยสูเคส UserInfo 

Use Case No. UC003 
Use Case Name UserInfo 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description ส าหรับผูใ้ชร้ะบบดูขอ้มูลส่วนตวัของตนได ้
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ขอ้มูลส่วนตวั 

2. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของยสูเคส MyRepairList 

Use Case No. UC004 
Use Case Name MyRepairList 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description แสดงรายการแจง้ซ่อมและสถานะการซ่อม โดยผูใ้ชจ้ะสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะ

รายการแจง้ซ่อมท่ีตนเป็นคนแจง้เท่านั้น 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู หนา้หลกั 

2. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายการแจง้ซ่อมของฉันได ้ขณะท่ีรายการนั้นอยู่ใน
สถานะ รอด าเนินการ, ก าลงัด าเนินการ, ก าลงัจดัหาอุปกรณ์, รอยืนยนัเสร็จ
ส้ิน, รอยนืยนัยกเลิก, รอยนืยนัโอนงาน และปฏิเสธโอนงาน 

3. ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดแจ้งซ่อมรายการนั้ นได้ เม่ือคลิกท่ี

หมายเลขหรือหวัขอ้ 
5. กรณีท่ีหมายเลขแจง้ซ่อมนั้นอยูใ่นสถานะ รอด าเนินการ 

5.1 ผูใ้ชส้ามารถยกเลิกแจง้ซ่อมไดท้นัที โดยไม่ตอ้งยนืยนัจากผูใ้หบ้ริการ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของยสูเคส MyRepairRecord 

Use Case No. UC005 
Use Case Name MyRepairRecord 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description แสดงประวติัการแจง้ซ่อมท่ีไดแ้จง้ซ่อมไปแลว้ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ประวติัการแจง้ซ่อม 

2. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบประวติัการแจ้งซ่อมได้ ขณะท่ีรายการนั้นอยู่ใน
สถานะ เสร็จส้ิน, ยกเลิก และปฏิเสธ 

3. ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดประวติัการแจง้ซ่อมรายการนั้นได ้เม่ือ

คลิกท่ีหมายเลขหรือหัวขอ้ 
5. ผูใ้ชส้ามารถออกรายงานแจง้ซ่อม PDF ได ้

Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของยสูเคส Contact 

Use Case No. UC006 
Use Case Name Contact 
Actor User, Service Leader และ Technician 
Description ส าหรับแสดงขอ้มูลเบอร์ติดต่อของฝ่ายผูใ้หบ้ริการ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถติดต่อได้

โดยตรง 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ติดต่อเรา 

2. ผูใ้ชส้ามารถทราบเบอร์โทร และติดต่อกบัฝ่ายผูใ้หบ้ริการโดยตรงได้ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairRequestList 

Use Case No. UC007 
Use Case Name ServiceRepairRequestList 
Actor Service Leader 
Description ส าหรับหวัหนา้หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ เม่ือผูใ้ชท้ าการแจง้ซ่อมแลว้ รายการแจง้

ซ่อมนั้นจะไปแสดงในหนา้รายการแจง้ซ่อมของหวัหนา้หน่วยงานผูใ้หบ้ริการ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน และเป็นหวัหนา้ฝ่ายผูใ้หบ้ริการ ถึงจะสามารถใช้

งานฟังกช์นัได ้
Post-Conditions หวัหนา้หน่วยงานใหบ้ริการสามารถตอบรับ โอนงาน หรือปฎิเสธ และถา้ตอบ

รับสามารถแจกจ่ายงานใหก้บัช่างในหน่วยงานของตนได้ 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ค าขอแจง้ซ่อม 

2. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบค าขอแจง้ซ่อมได ้ขณะท่ีรายการนั้นอยูใ่นสถานะ รอ
ด าเนินการ, รอยนืยนัโอนงาน และปฏิเสธโอนงาน 

3. ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดประวติัการแจง้ซ่อมรายการนั้นได ้เม่ือ

คลิกท่ีหมายเลขหรือหัวขอ้ 
5. กรณีค าขอแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอด าเนินการ 

5.1 ถา้ตอบรับงานแจง้ซ่อม 
5.1.1 ผูใ้ชส้ามารถจ่ายงานใหช่้าง โดยการเลือกรายช่ือช่างได ้
5.1.2 กดตอบรับและจ่ายงาน 
5.1.3 ระบบจะแสดงช่ือผูใ้หบ้ริการ และเปล่ียนสถานะเป็นก าลงั

ด าเนินการ 
5.2 ถา้ปฏิเสธงานแจง้ซ่อม 

5.2.1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกเหตุผลในการปฏิเสธ 
5.2.2 กดปฏิเสธแจง้ซ่อม 
5.2.3 ระบบจะแสดงเหตุผลในการปฏิเสธ และเปล่ียนสถานะเป็น

ปฏิเสธ 
5.3 ผูใ้ชส้ามารถโอนงานไปยงัฝ่ายอ่ืนได ้

5.3.1 ถา้เป็นหวัหนา้ฝ่ายไอที 
5.3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถโอนงานไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
5.3.1.2 กดโอนงานไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairRequestList (ต่อ) 

Flow of Event 5.3.1.3     ระบบจะโอนงานไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี รอฝ่าย
อาคารสถานท่ียนืยนัการโอนงาน และเปลี่ยนสถานะเป็นรอ 
ยนืยนัโอนงาน 

5.3.2 ถา้เป็นหวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
5.3.2.1     ผูใ้ชส้ามารถโอนงานไปยงัฝ่ายไอที 
5.3.2.2     กดโอนงานไปยงัฝ่ายไอที 
5.3.2.3     ระบบจะโอนงานไปยงัฝ่ายไอที รอฝ่ายไอทียืนยนัการ
โอนงาน และเปล่ียนสถานะเป็นรอ ยืนยนัโอนงาน 

6. กรณีค าขอแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอยนืยนัโอนงาน 
6.1 ถา้ตอบรับการโอน 

6.1.1 ผูใ้ชส้ามารถจ่ายงานใหช่้าง โดยการเลือกรายช่ือช่างได้ 
6.1.2    กดตอบรับและจ่ายงาน 
6.1.3  ระบบจะแสดงช่ือผูใ้หบ้ริการ และเปล่ียนสถานะเป็นก าลงั  
ด าเนินการ 

6.2 ถา้ปฏิเสธการโอน 
6.2.1     ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกเหตุผลในการปฏิเสธ 
6.2.2     กดปฏิเสธแจง้ซ่อม 
6.2.3 ถา้เป็นหวัหนา้ฝ่ายไอที 

6.2.3.1   ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดการโอนงาน เหตุผล
ในการปฏิเสธการโอน เปลี่ยนสถานะเป็นปฏิเสธการโอน และ
ส่งรายการแจง้ซ่อมนั้นกลบัไปยงัฝ่ายอาคารสถานท่ี 

6.2.4  ถา้เป็นหวัหนา้ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
6.2.4.1   ระบบจะท าการแสดงรายละเอียดการโอนงาน เหตุผล
ในการปฏิเสธการโอน เปลี่ยนสถานะเป็นปฏิเสธการโอน และ
ส่งรายการแจง้ซ่อมนั้นกลบัไปยงัฝ่ายไอที 

7 กรณีค าขอแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ ปฏิเสธโอนงาน 
7.1 ระบบจะแสดงขอ้มูลรายละเอียดการโอนงาน และเหตุผลในการ

ปฏิเสธโอนงาน 
7.2 ถา้ตอบรับงานแจง้ซ่อม 

7.2.1 ผูใ้ชส้ามารถจ่ายงานใหช่้าง โดยการเลือกรายช่ือช่างได้ 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairRequestList (ต่อ) 

 7.2.2    กดตอบรับและจ่ายงาน 
7.2.3 ระบบจะแสดงช่ือผูใ้หบ้ริการ และเปล่ียนสถานะเป็นก าลงั

ด าเนินการ 
7.3 ถา้ปฏิเสธงานแจง้ซ่อม 

7.3.1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกเหตุผลในการปฏิเสธ 
7.3.2 กดปฏิเสธแจง้ซ่อมระบบจะแสดงเหตุผลในการปฏิเสธ 

และเปล่ียนสถานะเป็นปฏิเสธ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairList 

Use Case No. UC008 
Use Case Name ServiceRepairList 
Actor Service Leader, Technician 
Description ส าหรับเรียกดูขอ้มูลรายการแจง้ซ่อม และสถานะการซ่อม 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน และเป็นหวัหนา้ฝ่ายผูใ้หบ้ริการหรือช่าง ถึงจะ

สามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู งานแจง้ซ่อม 

2. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบงานแจ้งซ่อมได้ ขณะท่ีรายการนั้นอยู่ในสถานะ 
ก าลงัด าเนินการ, ก าลงัจดัหาอุปกรณ์, รอยนืยนัเสร็จส้ิน และรอยนืยนัยกเลิก 

3. กรณีผูใ้ชเ้ป็น หวัหนา้ฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
3.1 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบงานทั้งหมดของฝ่ายได ้
3.2 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
3.3 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดงานแจง้ซ่อมรายการนั้นได ้เม่ือคลิก

ท่ีหมายเลขหรือหวัขอ้ 
3.4 ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ ก าลงัด าเนินการ 

3.4.1 ผูใ้ชส้ามารถจดัหาอุปกรณ์ได ้
3.4.1.1 ถา้จดัหาอุปกรณ์ 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairList (ต่อ) 

Flow of Event 3.4.1.1.1  ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช ้
3.4.1.1.2  กดจดัหาอุปกรณ์ 
3.4.1.1.3  ระบบจะเปล่ียนสถานะงานแจ้งซ่อมนั้นเป็น ก าลงั
จดัหาอุปกรณ์ 

3.4.1.2   ถา้ไม่สามารถจดัหาอุปกรณ์ได ้
3.4.1.2.1  ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการตามปกติ 

3.5  ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ ก าลงัจดัหาอุปกรณ์ 
3.5.1 ผูใ้ชส้ามารถเร่ิมด าเนินการซ่อมต่อได ้
3.5.2   กดด าเนินการซ่อมต่อ 
3.5.3  ระบบจะเปล่ียนสถานะเป็น ก าลงัด าเนินการ 

3.6 ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอยนืยนัเสร็จส้ิน 
3.6.1  ผูใ้ชส้ามารถยนืยนัค าขอเสร็จส้ินได ้
3.6.2  กดด าเนินการเสร็จส้ิน 
3.6.3  ระบบจะแสดงรายละเอียดการซ่อม และเปล่ียนสถานะเป็นเสร็จ
ส้ิน เพื่อจบการด าเนินการงานแจง้ซ่อมนั้น 

3.7 ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอยนืยนัยกเลิก 
3.7.1 ผูใ้ชส้ามารถยนืยนัค าขอยกเลิกได ้
3.7.2 กดยกเลิกการแจง้ซ่อม 
3.7.3 ระบบจะแสดงเหตุผลในการยกเลิก และเปล่ียนสถานะเป็น

ยกเลิก เพื่อจบการด าเนินการงานแจง้ซ่อมนั้น 
4 กรณีผูใ้ชเ้ป็น ช่าง 

4.1 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบงานทั้งหมดของตนเองได ้
4.2 ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4.3 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดงานแจง้ซ่อมรายการนั้นได ้เม่ือคลิก

ท่ีหมายเลขหรือหวัขอ้ 
4.4 ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ ก าลงัด าเนินการ 

4.4.1 ผูใ้ชส้ามารถจดัหาอุปกรณ์ได ้
4.4.1.1 ถา้จดัหาอุปกรณ์ 

4.4.1.1.1 ผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช ้
4.4.1.1.2 กดจดัหาอุปกรณ์ 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairList (ต่อ) 

Flow of Event 4.4.1.1.3 ระบบจะเปล่ียนสถานะงานแจ้งซ่อมนั้นเป็น ก าลงั
จดัหาอุปกรณ์ 

4.4.1.2 ถา้ไม่ 
4.4.1.2.1 ผูใ้ชส้ามารถด าเนินการตามปกติ 

4.4.2 ผูใ้ชส้ามารถส่งค าขอยนืยนัเสร็จส้ิน และกรอกรายละเอียด
อุปกรณ์ได ้

4.4.3 ผูใ้ชส้ามารถส่งค าขอยนืยนัยกเลิก และกรอกเหตุผลในการ
ยกเลิกได ้

4.5 ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ ก าลงัจดัหาอุปกรณ์ 
4.5.1 ผูใ้ชส้ามารถเร่ิมด าเนินการซ่อมต่อได ้
4.5.2 กด ด าเนินการซ่อมต่อ 
4.5.3 ระบบจะเปล่ียนสถานะเป็น ก าลงัด าเนินการ 

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของยสูเคส MyServiceRepairRecord 

Use Case No. UC009 
Use Case Name MyServiceRepairRecord 
Actor Service Leader, Technician 
Description แสดงประวติัการซ่อมของช่างซ่อมบ ารุงแต่ละคน โดยช่างแต่ละคนจะสามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลรายการซ่อมท่ีตนไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน และเป็นหวัหนา้ฝ่ายผูใ้หบ้ริการหรือช่าง ถึงจะ

สามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ประวติังานของฉัน 

2. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบประวติังานของฉันได้ ขณะท่ีรายการนั้นอยู่ใน
สถานะ เสร็จส้ิน, ยกเลิก และปฏิเสธ 

3. ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดประวติังานของฉนัรายการนั้นได ้เม่ือ

คลิกท่ีหมายเลขหรือหัวขอ้ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของยสูเคส ServiceRepairRecord 

Use Case No. UC010 
Use Case Name ServiceRepairRecord 
Actor Service Leader, Technician 
Description แสดงประวติัการแจง้ซ่อมของแต่ละหน่วยงาน และของช่างซ่อมบ ารุงแต่ละคน 

ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน และเป็นหวัหนา้ฝ่ายผูใ้หบ้ริการหรือช่าง ถึงจะ

สามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ประวติังานแจง้ซ่อม 

2. ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบประวติังานของฉันได้ ขณะท่ีรายการนั้นอยู่ใน
สถานะ เสร็จส้ิน, ยกเลิก และปฏิเสธ 

3. ผูใ้ชส้ามารถคน้หาหมายเลขแจง้ซ่อมได ้โดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์แวน่ขยาย 
4. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดประวติังานของฉนัรายการนั้นได ้เม่ือ

คลิกท่ีหมายเลขหรือหัวขอ้ 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของยสูเคส EditServiceRepairDetail 

Use Case No. UC011 
Use Case Name EditServiceRepairDetail 
Actor Technician 
Description ส าหรับช่างซ่อมบ ารุงเขา้ไปแกไ้ขขอ้มูลการซ่อมตามงานท่ีตนเองไดรั้บ

มอบหมาย 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน และเป็นช่าง ถึงจะสามารถใชง้านฟังกช์นัได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู งานแจง้ซ่อม 

2. คลิกหมายเลข หรือหัวขอ้ ท่ีตอ้งการดูรายละเอียดงานแจง้ซ่อม 
3. ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอยนืยนัเสร็จส้ิน 

3.1 ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขรายละเอียดการซ่อมได ้
3.2 กดแกไ้ขรายละเอียดการซ่อม 
3.3 ระบบจะแสดงรายละเอียดการซ่อมล่าสุดท่ีแกไ้ข และสถานะยงัคงเป็น 

รอยนืยนัเสร็จส้ิน 
4. ถา้งานแจง้ซ่อมอยูใ่นสถานะ รอยนืยนัยกเลิก 

4.1 ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขเหตุผลในการยกเลิกได ้
4.2 กดแกไ้ขค าขอยกเลิก 
4.3 ระบบจะแสดงเหตุผลในการยกเลิกล่าสุดท่ีแกไ้ข และสถานะยงัคงเป็น 

รอยนืยนัยกเลิก 
Alternative Flows - 
Exceptions - 
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3.4 แสดงขั้นตอนการท างานของฟังก์ชัน (Sequence Diagram) 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram: Login 
 



32 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram: SendRepairRequest 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram: UserInfo 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram: MyRepairList 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram: MyRepairRecord  
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram: Contact 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram: ServiceRepairRequestList 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram: ServiceRepairList 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram: MyServiceRepairRecord 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram: ServiceRepairRecord 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram: EditServiceRepairDetail 
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3.5 โครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 
 

 
 
รูปท่ี 3.14 Entity Relationship Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อม 

มหาวิทยาลยัสยาม 
 



บทที่ 4  
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล 
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง 2 มิติ ประกอบดว้ย แถว (Row) และคอลมัน์ (Column) และมีการ 
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ช่ือของขอ้มูล ( Field Name ) 
2. ชนิดของมูล (Type) 
3. ขนาดของขอ้มูล (Length) 
4. ค าอธิบายของขอ้มูล (Description) 
5. อา้งอิงขอ้มูล (Reference) 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

Table Name: admin 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
firstname varchar 50 ช่ือ 
lastname varchar  50 นามสกุล 
email varchar 75 อีเมล 
username varchar 30 บญัชีท่ีใช ้
password varchar 30 รหสัผา่น 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูลผูใ้ช ้

Table Name: user 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัของผูใ้ช ้
fullname varchar 50 ช่ือ-นามสกุล 
email varchar  50 อีเมล 
phone varchar 15 หมายเลขโทรศพัท ์
username varchar 30 บญัชีท่ีใช ้
password varchar 30 รหสัผา่น 
majorId int - สาขา 
serviceId int - รหสัผูใ้หบ้ริการ 
servicePositionId int - รหสัต าแหน่งผูใ้หบ้ริการ 
positionId int - รหสัต าแหน่ง 
buildingId int - รหสัอาคาร 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : majorId References to: majors.id 
Foreign Key : positionId References to: positions.id 
Foreign Key : buildingId References to: buildings.id 
Foreign Key : serviceId References to: services.id 
Foreign Key : servicePositionId References to: service_positions.id 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูลผูใ้หบ้ริการ 

Table Name: services 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูลต าแหน่งผูใ้หบ้ริการ 

Table Name: services_positions 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
serviceId int - รหสัฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : serviceId References to: services.id 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูลคณะ 

Table Name: faculties 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของตารางขอ้มูลสาขา 

Table Name: majors 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
facultyId int - รหสัคณะ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : facultyId References to: faculties.id 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของตารางขอ้มูลอาคาร 

Table Name: buildings 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 

 
ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของตารางขอ้มูลต าแหน่ง 

Table Name: positions 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของตารางขอ้มูลแจง้ซ่อม 

Table Name: repair_data 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
title varchar 255 หวัขอ้แจง้ซ่อม 
datail longtext - รายละเอียดแจง้ซ่อม 
building varchar 100 อาคาร 
userId int - รหสัผูใ้ช ้
serviceId int - รหสัผูใ้หบ้ริการ 
servicePositionId int - รหสัต าแหน่งผูใ้ห้ 
statusId int - รหสัสถานะ 
transferFrom varchar 100 โอนจาก 
transferTo varchar 100 โอนไปยงั 
userCancel varchar 255 เหตุผลท่ีผูใ้ชย้กเลิก 
serviceCancel varchar 255 เหตุผลท่ีผูใ้หบ้ริการยกเลิก 
transferCancel varchar 255 เหตุผลท่ีปฏิเสธโอนงาน 
serviceRepairDetail longtext - รายละเอียดการซ่อม 
equipmentDetail longtext - รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีใช้ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : statusId References to: statuses.id 
Foreign Key : userId References to: user.id 
Foreign Key : serviceId References to: services.id 
Foreign Key : servicePositionId References to: service_positions.id 
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของตารางขอ้มูลสถานะ 

Table Name: statuses 
Field Name Type Length Description 

id int - รหสัผูดู้แลระบบ 
name varchar 50 ช่ือฝ่ายผูใ้หบ้ริการ 
created_at timestamp - วนัท่ีสร้างขอ้มูล 
updated_at timestamp - วนัท่ีอปัเดตขอ้มูล 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 

 
4.2 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 
รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
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4.3 รายละเอยีดของโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map Detail) 

ตารางท่ี 4.11 รายละเอียดของโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

ช่ือรายการ ค าอธิบาย 
LoginPage/index.js หนา้เขา้สู่ระบบ 
MainPage/List/index.js หนา้หลกั 
MainPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดประวติัแจง้ซ่อม 
UserInfoPage/index.js หนา้ขอ้มูลส่วนตวั 
RepairPage/ITPage/index.js หนา้แจง้ซ่อมฝ่ายไอที 
RepairPage/BuildingPage/index.js หนา้แจง้ซ่อมฝ่ายอาคารสถานท่ี 
RepairRecordPage/List/index.js หนา้ประวติัการแจง้ซ่อม 
RepairRecordPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดประวติัแจง้ซ่อม 
DownloadPDF/index.js ปุ่ ม PDF 
ContactPage/index.js หนา้ติดต่อเรา 
RepairRequestPage/List/index.js หนา้ค าขอแจง้ซ่อม 
RepairRequestPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดค าขอแจง้ซ่อม 
ServiceMainPage/List/index.js หนา้งานแจง้ซ่อม 
ServiceMainPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดงานแจง้ซ่อม 
MyServiceRecordPage/List/index.js หนา้ประวติังานของฉนั 
MyServiceRecordPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดประวติังานของฉนั 
ServiceRecordPage/List/index.js หนา้ประวติังานแจง้ซ่อม 
ServiceRecordPage/Detail/index.js หนา้รายละเอียดประวติังานแจง้ซ่อม 
layouts/AppLayout.js Modal ออกจากระบบ 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

ในการออกแบบส่วนติดต่อกับผูใ้ช้คณะผูจ้ดัท ายึดการออกแบบท่ีเรียบง่าย โหลดขอ้มูล
รวดเร็ว มีการใช้งานง่าย ใช้ขอ้ความในการส่ือสารท่ีสามารถความเขา้ใจไดง้่าย มี  Navigator เป็น
ตวัน าทางการใชง้านใหก้บัผูใ้ช ้

 

 
 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบโดยผูใ้ชต้อ้งกรอกรหสัประจ าตวั และรหสัผา่น เพื่อเขา้ใช้
งานฟังกช์นัระบบบริการจดัการการแจง้ซ่อมมหาวิทยาลยัสยาม  
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รูปท่ี 4.3 หนา้หลกั (รายการแจง้ซ่อมของฉัน) 

จากรูปท่ี 4.3 แสดงถึงหน้าจอหลัก เป็นการแสดงรายการแจ้งซ่อมของฉันทั้งหมดท่ีเป็น
สถานะ รอด าเนินการ ก าลงัด าเนินการ รอยืนยนัโอนงาน ปฏิเสธโอนงาน รอยืนยนัเสร็จส้ิน รอ
ยนืยนัยกเลิก หรือก าลงัจดัหาอุปกรณ์ 

 

 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้จอรายละเอียดแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงขอ้มูลรายละเอียดการแจง้ซ่อมทั้งหมด เม่ือผูใ้ชค้ลิกท่ีหมายเลขหรือหัวขอ้
ในหนา้หลกั (รูปท่ี 4.3) ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบรายละเอียดแจง้ซ่อมทั้งหมดไดว้า่ หมายเลขแจง้ซ่อม 
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หวัขอ้ปัญหา รายละเอียดแจง้ซ่อม อาคารท่ีอุปกรณ์ช้ินนั้นอยู ่วนัท่ีแจง้ซ่อม สถานะ และผูใ้หบ้ริการ
คือใคร 

 

 
 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั 

จากรูปท่ี 4.5 แสดงขอ้มูลส่วนตวัทั้งหมดของผูใ้ชง้าน ในเมนูขอ้มูลส่วนตวั 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแจง้ซ่อมฝ่ายไอที 

จากรูปท่ี 4.6 แสดงหน้าจอแจ้งซ่อมฝ่ายไอที โดยผูใ้ช้จะตอ้งกรอกหัวขอ้ รายละเอียดแจง้
ซ่อม และอาคารแจง้ซ่อม เม่ือกดแจง้ซ่อมระบบจะท าการส่งค าขอไปยงัฝ่ายไอที 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแจง้ซ่อมฝ่ายอาคารสถานท่ี 

จากรูปท่ี 4.7 แสดงหน้าจอแจ้งซ่อมฝ่ายอาคารสถานท่ี โดยผู ้ใช้จะต้องกรอกหัวข้อ 
รายละเอียดแจง้ซ่อม และอาคารแจง้ซ่อม เม่ือกดแจง้ซ่อมระบบจะท าการส่งค าขอไปยงัฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอประวติัการแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จอประวติัการแจง้ซ่อม โดยผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบประวติัยอ้นหลงัท่ี
ตนเองเคยแจง้ซ่อม เป็นการแสดงประวติังานแจง้ซ่อมท่ีเสร็จส้ิน ยกเลิก หรือปฏิเสธ และยงัสามารถ
ออกรายงาน PDF ไดเ้ม่ือคลิกท่ีรูปสัญลกัษณ์ดาวน์โหลด 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอติดต่อเรา 

จากรูปท่ี 4.9  แสดงหนา้จอเบอร์โทรติดต่อของผูใ้ห้บริการ ฝ่ายไอที ฝ่ายอาคารสถานท่ี และ
ฝ่ายจดัซ้ือ ในเมนูติดต่อเรา 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 Modal ออกจากระบบ 

จากรูปท่ี 4.10 แสดง Modal ออกจากระบบ เม่ือคลิกเมนุออกจากระบบแลว้ สามารถคลิกท่ี
ปุ่ ม ออกจากระบบ เพื่อยนืยนัการออกจากระบบ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอค าขอแจง้ซ่อมผูใ้หบ้ริการ 

จากรูปท่ี 4.11 แสดงหนา้จอค าขอแจง้ซ่อมท่ีผูใ้ชไ้ดท้ าการแจง้ซ่อม เพื่อผูใ้หบ้ริการสามารถดู
รายการค าขอแจง้ซ่อม 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.12 แสดงหนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อม เพื่อตรวจสอบขอ้มูล และรายละเอียด
การแจง้ซ่อมจากผูใ้ช ้เม่ือคลิกท่ีหมายเลข หรือหวัขอ้ ในเมนูค าขอแจง้ซ่อม 
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รูปท่ี 4.13 หนา้ Modal ตอบรับการแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.13 แสดงหนา้ Modal ขึ้นมา เพื่อผูใ้หบ้ริการจ่ายงานใหก้บัช่าง หรือตนเอง 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 หนา้ Modal ปฏิเสธการแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.14 แสดงหนา้ Modal ปฏิเสธการแจง้ซ่อม เพื่อผูใ้หบ้ริการสามารถกรอกเหตุผลท่ี
ตอ้งการปฏิเสธการแจง้ซ่อม 
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รูปท่ี 4.15 หนา้ Modal การโอนงาน 

จากรูปท่ี 4.15 แสดง Modal การโอนงาน เพื่อผูใ้หบ้ริการสามรถท่ีจะโอนงานไปยงัอีกฝ่าย 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 หนา้จองานแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.16 แสดงหนา้จองานแจง้ซ่อม เพื่อผูใ้ห้บริการสามารถดูงานแจง้ท่ีไดต้อบรับงาน 
และจ่ายงานใหก้บัช่าง 
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รูปท่ี 4.17 หนา้ Modal การจดัหาอุปกรณ์ (ในกรณีหวัหนา้จดัหาใหช่้าง) 

จากรูปท่ี 4.17 แสดง Modal จดัหาอุปกรณ์ ในกรณีน้ีคือช่างเป็นเจ้าของงานแจ้งซ่อม ซ่ึง
หวัหนา้สามารถกรอกรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นงานแจง้ซ่อมแทนช่างท่ีรับงานได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.18 หนา้จอประวติังานแจง้ซ่อม 

จากรูปท่ี 4.18 แสดงหนา้จอประวติังานแจง้ซ่อม เพื่อผูใ้ห้บริการสามารถตรวจสอบขอ้มูล 
และประวติังานแจง้ซ่อ 
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รูปท่ี 4.19 หนา้จองานแจง้ซ่อม (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.19 แสดงหนา้จองานแจง้ซ่อม (ช่าง) ช่างจะเห็นงานแจง้ซ่อมท่ีหัวหน้าจ่ายงาน
ให้ตนเองในหนา้น้ี ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานแจง้ซ่อมได ้โดยการคลิกท่ีหมายเลข หรือ
หวัขอ้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.20 หนา้ Modal จดัหาอุปกรณ์ (ในกรณีเจา้ของงานแจง้ซ่อม) 

จากรูปท่ี 4.20 แสดง Modal จดัหาอุปกรณ์ ในกรณีน้ีคือช่างเป็นเจา้ของงาน และสามารถ
จดัหาอุปกรณ์เองได ้
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รูปท่ี 4.21 หนา้ Modal ส่งค าขอเสร็จส้ิน 

จากรูปท่ี 4.21 แสดง Modal ส่งค าขอเสร็จส้ินงานซ่อม ในกรณีน้ีคือเม่ือช่างท างานซ่อม
เสร็จส้ินแลว้ สามารถส่งค าขอเสร็จส้ินงานไปยงัหวัหนา้ฝ่ายได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.22 หนา้ Modal ส่งค าขอยกเลิก 

จากรูปท่ี 4.22 แสดง Modal ส่งค าขอยกเลิกงานแจง้ซ่อม ในกรณีท่ีช่างไม่สามารถด าเนินการ
ซ่อมงานน้ีได ้
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอประวติังานของฉนั 

จากรูปท่ี 4.23 แสดงหนา้จอประวติังานของฉัน สามารถตรวจสอบประวติังานท่ีท าเสร็จส้ิน
ยอ้นหลงัได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.24 หนา้จอรายละเอียดประวติังานของฉัน 

จากรูปท่ี 4.24 แสดงหน้าจอรายละเอียดประวติังานของฉัน สามารถตรวจสอบรายะเอียด
ของขอ้มูลประวติังานท่ีซ่อม 
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รูปท่ี 4.25 หนา้จองานแจง้ซ่อม (หวัหนา้) 

จากรูปท่ี 4.25 แสดงหนา้จองานแจง้ซ่อม (หัวหนา้) หัวหนา้จะเห็นงานแจง้ซ่อมทั้งหมดของ
ฝ่าย ซ่ึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานแจง้ซ่อมได ้โดยการคลิกท่ีหมายเลข หรือหวัขอ้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.26 หนา้จอรายละเอียดงานแจง้ซ่อม (หวัหนา้) 

จากรูปท่ี 4.26 แสดงหนา้จอรายละเอียดงานแจง้ซ่อม (หัวหนา้) หัวหนา้จะเห็นรายละเอียด
งานท่ีแจง้ซ่อมทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.27 หนา้ Modal ด าเนินการเสร็จส้ิน (หัวหนา้) 

จากรูปท่ี 4.27 แสดง Modal ด าเนินการเสร็จส้ิน (หัวหนา้) หัวหนา้ท าการยืนยนัเสร็จส้ินงาน 
เพื่อจบการด าเนินการงานแจง้ซ่อมน้ีโดยคลิกท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.28 หนา้จอรายละเอียดงานแจง้ซ่อม (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.28 แสดงหน้าจอรายละเอียดงานแจง้ซ่อม (ช่าง) ช่างสามารถตรวจสอบขอ้มูล
รายละเอียดงานแจง้ซ่อมของตนเอง 
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รูปท่ี 4.29 หนา้ Modal ส่งค าขอเสร็จส้ิน (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.29 แสดงหนา้ Modal ส่งค าขอเสร็จส้ิน (ช่าง)  ช่างท าการส่งค าขอเสร็จส้ิน และ
กรอกรายละเอียดการซ่อม และรอใหห้วัหนา้กดยนืยนัเสร็จส้ิน 

 

 
 

รูปท่ี 4.30 หนา้ Modal ด าเนินงานซ่อมต่อ (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.30 งานแจง้ซ่อมท่ีอยู่ในสถานะ ก าลงัจดัหาอุปกรณ์ จะมีปุ่ มด าเนินการต่อ เม่ือ
คลิกปุ่ มแลว้จะแสดง Modal เพื่อส่งสถานะ ก าลงัด าเนินการ ใหง้านแจง้ซ่อมน้ี 
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รูปท่ี 4.31 หนา้ Modal ส่งค าขอยกเลิกแจง้ซ่อม (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.31 ช่างคลิกส่งค าขอยกเลิก และกรอกเหตุผลในการยกเลิก  
 

 
 

รูปท่ี 4.32 หนา้ Modal แกไ้ขค าขอยกเลิก (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.32 เม่ือคลิกท่ีแก้ไขค าขอยกเลิก จะแสดงขอ้มูลท่ีเคยส่งค าขอไปให้หัวหน้า 
สามารถแกไ้ข เพิ่ม หรือลบ 
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รูปท่ี 4.33 หนา้ Modal ยกเลิกการแจง้ซ่อม (ช่าง) 

จากรูปท่ี 4.33 หัวหน้าท าการยืนยนัค าขอยกเลิกให้ช่าง และงานแจง้ซ่อมน้ีจะยกเลิกโดย
สมบูรณ์ 
 

 
 

รูปท่ี 4.34 หนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อมท่ีโอนจากอีกฝ่าย 

จากรูปท่ี 4.34 แสดงหนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อมท่ีโอนจากอีกฝ่าย ผูใ้หบ้ริการสามรถ
ตอบรับ หรือปฏิเสธการโอนได ้
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รูปท่ี 4.35 หนา้ Modal ตอบรับการโอนงาน (หวัหนา้) 

จากรูปท่ี 4.35 หวัหนา้ท าการตอบรับการโอนงาน และสามาถจ่ายงานใหก้บัช่าง โดยคลิกท่ี
ปุ่ มตอบรับ 

 

 
 

รูปท่ี 4.36 หนา้ Modal ปฏิเสธการโอนงาน (หัวหนา้) 

จากรูปท่ี 4.36 หวัหนา้ท าการปฏิเสธการโอนงาน และสามารถกรอกเหตุผลการปฏิเสธ โดย
คลิกท่ีปุ่ มปฏิเสธแจง้ซ่อม 
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รูปท่ี 4.37 หนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อมท่ีถูกปฏิเสธโอนงาน (หวัหนา้) 

จากรูปท่ี 4.37 แสดงหนา้จอรายละเอียดค าขอแจง้ซ่อมท่ีถูกปฏิเสธโอนงานจากอีกฝ่าย ซ่ึง
หวัหนา้จะไดรั้บค าของานแจง้ซ่อมท่ี Return กลบัมา และสามารถตอบรับงาน หรือปฏิเสธงานได ้
 

 
 

รูปท่ี 4.38 ตวัอยา่งรายงานแจง้ซ่อม PDF 

จากรูปท่ี 4.38 แสดงตวัอยา่งไฟล ์PDF เม่ือดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูลรายงานการแจง้ซ่อมของ
ผูแ้จง้ซ่อม รายงานการซ่อมของผูใ้หบ้ริการ และวนัท่ีพิมพ ์ณ ปัจจุบนัได ้
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รูปท่ี 4.39 หนา้จอเขา้สู่ระบบผูดู้แลระบบ 

จากรูปท่ี 4.39 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบของผูดู้แลระบบ โดยผูดู้แลระบบท าการกรอกอีเมล 
รหสัผา่น และกด Login 

 

  
 

รูปท่ี 4.40 หนา้จอตารางขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

จากรูปท่ี 4.40 แสดงหนา้ตารางขอ้มูลผูใ้ช้งาน ผูดู้แลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูล
ผูใ้ชง้านได ้ในแทบ Collection types: Users สามารถท าการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้งานโดยการคลิกท่ี Add 
New User 
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รูปท่ี 4.41 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

จากรูปท่ี 4.41 แสดงหน้าเพิ่มข้อมูลผูใ้ช้งาน เม่ือผูดู้แลระบบคลิกท่ี Add New User จะ
สามารถเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้านคนใหม่ได ้จะตอ้งท าการกรอก Username, Password, Email, FullName 
(ช่ือ-นามสกุล), Phone, Major (สาขาผูใ้ช้), Position (ต าแหน่งผูใ้ช้งาน) และหากผูใ้ช้งานเป็นผู ้
ใหบ้ริการ ผูดู้แลระบบจะตอ้งเลือก ServicePosition วา่ผูใ้ชง้านคนน้ีเป็นหวัหนา้ฝ่าย หรือช่าง 
 



บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการแจง้ซ่อมของมหาวิทยาลยัสยามได้
พฒันาเสร็จส้ินตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยบุคลากรสามารถแจง้ปัญหาผ่านหนา้เวบ็ ผูใ้หบ้ริการท่ี
รับผิดชอบจะไดรั้บการแจง้ซ่อมทนัที ท าให้การให้บริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และตรวจสอบ
ได ้รวมถึงผูใ้ห้บริการท่ีให้บริการสามารถแสดงรายละเอียดการให้บริการ และสามารถน าขอ้มูล
สารสนเทศดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผน และสามารถจ่ายงานให้กบัช่าง เพื่อการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเก็บข้อมูลแจ้งซ่อมไวเ้ป็นประวติัท่ีสามารถยอ้นดูภายหลงัได้อย่างเป็น
ระเบียบ รายงานสถิติการแจง้ซ่อม รายการซ่อม สามารถน าไปใช้เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจการ
บริหารจดัการอุปกรณ์และส่ิงสนบัสนุนการเรียนให้แก่นกัศึกษา คณะวิชาได ้และยงัสามารถพฒันา
เป็นระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ได้อีกด้วย เน่ืองจากมีการจัดเก็บวิธีการซ่อมบ ารุงไว้ใน
ฐานขอ้มูล 

 
5.2 ข้อดีของระบบ 

5.2.1 ช่วยใหผู้ใ้ชง้านสามารถแจง้ซ่อมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และติดตามงานของตนได ้
5.2.2 ช่วยให้บุคลากร และผูใ้ห้บริการสามารถตรวจสอบประวติัแจง้ซ่อม หรือประวติั

งานแจง้ซ่อม 
5.2.3 ช่วยใหติ้ดตามสถานการณ์ด าเนินการของงานแจง้ซ่อม 
5.2.4 ช่วยใหบุ้คลากร และผูใ้หบ้ริการสามารถยอ้นดูประวติัแจง้ซ่อม 
5.2.5 ช่วยใหข้อ้มูลการแจง้ซ่อมมีความเป็นระเบียบมากยิง่ขึ้น 
5.2.6      น าสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดา้นการวางแผนการบริหารจดัการอุปกรณ์และ

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนไดต่้อไป 
 
5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 

5.3.1 บุคลากร และผูใ้ห้บริการตอ้งคอยตรวจสอบค าขอแจง้ซ่อม หรืองานแจง้ซ่อมของ
ตน  เพื่อติดตามการด าเนินการอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากระบบยงัไม่มีระบบการแจง้
เตือน 

5.3.2 ไม่สามารถระบุระยะเวลาใหก้ารด าเนินการซ่อมได ้
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5.3.3 รายงานยงัไม่สามารถแสดงในรูปแบบของ Dashboard ได ้
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ควรพฒันาฟังกช์นัเพิ่มเติม ดงัน้ี 

5.4.1 ฟังกช์นัการแจง้เตือนในฝ่ังของผูใ้หบ้ริการเม่ือมีค าร้องขอแจง้ซ่อม 
5.4.2 มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการซ่อม เพื่อให้ผูแ้จง้ทราบไดว้่ารายการท่ี

แจง้ซ่อมจะด าเนินการเสร็จเม่ือใด และสามารถใชเ้ป็นกรอบก าหนดระยะเวลาการ
ท างานของช่างได ้

5.4.3 เพิ่มการเก็บรายละเอียดการซ่อมทุกคร้ังท่ีช่างมีการบนัทึกขอ้มูลการซ่อม โดยไม่
ไปแกไ้ขขอ้มูลเดิมท่ีเคยบนัทึกไว ้

5.4.4 พฒันาการออกรายงานในรูปแบบของ Dashboard  
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