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Abstract 
 

The computer and information technology equipment repair shop is a business involving 
computer and equipment restoration. Most of the store's data are stored on paper documents, which 
has a high risk of loss. Therefore, to prevent any further difficulties from this problem, the students 
designed a computer and equipment repair notification website using PHP language version 8.0.7 in 
Visual Studio Code, and MySQL version 5.0.4 for database management. This website can manage 
customers, employees, spare parts, and customer service information. All information is keep as a 
history for future records. Customers can check their repair status via the website, and documents 
can be saved as PDF files to be sent to customers through email. With this website, paper usage is 
reduced, it organized, and secure storage. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบนัเป็นยคุท่ีกำรส่ือสำรไร้พรมแดนผูค้นสำมำรถติดต่อส่ือสำรกนัไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง

แมจ้ะอยู่ห่ำงไกลกนัก็ยงัติดต่อส่ือสำรกนัได ้ท ำให้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำมี

บทบำทส ำคญัในชีวิตประจ ำวนัของมนุษย ์(วศิน, 2563) หน่วยงำนหรือองคก์รต่ำงๆ เห็นควำมจ ำเป็น

ท่ีตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรงำน และกำรตดัสินใจ

ซ่ึงในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐ และเอกชนในวงกำรธุรกิจ อุตสำหกรรม และกำรศึกษำ ตอ้งมีขอ้มูล

สำรสนเทศท่ีดีโดยมีกระบวนกำรจดักำรผ่ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภำพ นบัตั้งแต่

กำรผลิต กำรจดัเก็บ กำรประมวลผล กำรเรียกใช ้และกำรส่ือสำรสำรสนเทศ รวมถึงกำรแลกเปล่ียน 

และกำรใชท้รัพยำกรสำรสนเทศร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์อยำ่งเต็มท่ี อีกส่ิงหน่ึงท่ีมีบทบำทส ำคญัต่อ

มนุษยใ์นยคุปัจจุบนัคือ “อินเทอร์เน็ต” กำรใชง้ำนอินเทอร์เน็ตจ ำเป็นตอ้งมีบริษทัท่ีถูกก่อตั้งข้ึนมำเพ่ือ

เป็นผูใ้ห้บริกำรทำงอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่ำ ISP (Internet Service Provider) ซ่ึงบริษทัดงักล่ำวจะ

เป็นศูนยก์ลำงกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึง และใชง้ำนอินเทอร์เน็ตได้ (โอภำส, 

2557) อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเหมือนแหล่งรวบรวมขอ้มูลจ ำนวนมำก ทั้ งขอ้ควำม ภำพ เสียง 

วีดีโอ และโปรแกรมท่ีรวบรวมไวใ้นแหล่งเดียว นอกจำกน้ียงัมีบริกำรท่ีเรียกวำ่ “เวิลดไ์วดเ์วบ็” ท่ีเป็น

อีกหน่ึงช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำร และท ำธุรกรรมต่ำงๆ ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ ตวัอย่ำงเช่น กำร

บริกำรฝำก ถอน โอนเงินผ่ำนธนำคำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค กำรใช้จดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต่องำน รวมถึงกำรใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ืองำนสืบคน้ควำมรู้วิชำกำร งำนวิจยั และ

ควำมบนัเทิง เป็นตน้ (โอภำส, 2557) โดยมีกำรประมำณผูใ้ชง้ำนอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีอยู่

กว่ำ 7,875,765,587 คนทั่วโลก (Internet World Stats, 2564) เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมส ำหรับ

จดักำร และควบคุมเร่ืองของกำรส่งผำ่นขอ้มูลบนเวบ็เพจ หรือขอ้มูลต่ำงๆ ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี

เขำ้มำติดต่อกบัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ตวัอยำ่งเช่น นกัศึกษำตอ้งกำรหำขอ้มูลผ่ำนทำงเวบ็บรำวเซอร์ ขอ้มูลท่ี

แสดงบนหนำ้เวบ็เพจมีกำรดึงขอ้มูลมำจำกเวบ็เซิร์ฟเวอร์ เป็นตน้ นอกจำกน้ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ยงัสำมำรถ

ส่งขอ้มูลไปปรำกฏบนเวบ็บรำวเซอร์เม่ือมีผูใ้ชง้ำนกรอกขอ้มูล ขอ้มูลจำกเวบ็บรำวเซอร์จะถูกส่งกลบั
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ไปท่ีเซิร์ฟเวอร์ และน ำไปจดัเก็บไวใ้นฐำนขอ้มูล ท ำให้เวบ็เซิร์ฟเวอร์เขำ้มำมีบทบำทส ำคญัในกำร

พฒันำเวบ็ไซต ์(ฝ่ำยต ำรำวิชำกำรคอมพิวเตอร์, 2557) 

ธุรกิจร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โดยทัว่ไปยงัไม่มีกำรน ำเอำระบบสำรสนเทศเขำ้มำ

ใช้ในกำรบริหำรจดักำรภำยในร้ำน โดยใช้เอกสำรในกำรจัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ จึงท ำให้มี

เอกสำรต่ำงๆ เพ่ิมมำกข้ึน และก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตวัอย่ำงเช่น ธุรกิจไม่สำมำรถตรวจสอบขอ้มูล

ประวติักำรซ่อมของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ไม่สำมำรถตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ จ ำนวนเอกสำรท่ีเพ่ิม

มำกข้ึนอำจจะท ำให้มีเอกสำรบำงส่วนสูญหำย เป็นต้น เน่ืองจำกกำรแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ในแต่ละคร้ังจะตอ้งจดบนัทึกขอ้มูลลูกคำ้ และอุปกรณ์ลงในใบรับซ่อม จึงท ำให้เสียเวลำใน

กำรด ำเนินงำนในกำรคน้หำขอ้มูลท ำให้เกิดปัญหำกำรเขำ้ถึงขอ้มูลเอกสำร และกำรเก็บขอ้มูลไวใ้น

รูปแบบไฟลโ์ปรแกรม Microsoft Excel เท่ำนั้น ท ำใหเ้กิดควำมล่ำชำ้ในกำรคน้หำขอ้มูล ซ่ึงอำจจะท ำ

ใหเ้กิดผลกระทบตำมมำ ตวัอยำ่งเช่น ขอ้มูลกำรส่งซ่อมเกิดกำรสูญหำย เอกสำรเกิดกำรช ำรุด พนกังำน

กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น เป็นตน้ โดยคณะผูจ้ดัท ำไดน้ ำกำรใชง้ำนบนอินเทอร์เน็ตมำประยุกต์ใชใ้น

กำรจดัเก็บขอ้มูล และบริหำรจดักำร ผ่ำนทำงหนำ้เวบ็ไซต์ระบบแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

เพ่ือแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวท่ีเกิดจำกกำรบริหำรงำนท่ีใชง้ำนดว้ยกำรจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของเอกสำร 

ระบบจะเขำ้มำช่วยในเร่ืองของกำรประมวลผลขอ้มูล และจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นฐำนขอ้มูลท่ีสำมำรถ

น ำไปประยกุตใ์ชต่้อได ้  

ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท ำจึงไดร้วบรวมขอ้มูล และไดท้ ำกำรออกแบบและพฒันำเวบ็ไซต์ระบบ

แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยระบบน้ีจะเพ่ิมช่องทำงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนท่ีลูกค้ำ

สำมำรถตรวจสอบไดผ้่ำนทำงหนำ้เวบ็ไซต์ของทำงร้ำน อีกทั้งเจำ้ของร้ำนสำมำรถน ำขอ้มูลท่ีเก็บไว้

ในฐำนข้อมูลท่ีผ่ำนกำรประมวลผลจำกระบบเหล่ำน้ีออกเป็นรำยงำนสรุปให้เจ้ำของร้ำนน ำไป

ประกอบกำรตดัสินใจในเร่ืองกำรบริหำรจดักำรร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบจะสำมำรถ

ช่วยลดภำระกำรท ำงำนของพนกังำนลงได ้และช่วยแกไ้ขปัญหำกำรสูญหำยของเอกสำรลูกคำ้ และ

รองรับกำรพฒันำของระบบท่ีอำจจะมีข้ึนในอนำคต 
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วตัถุประสงค ์

เพื่อออกแบบและพฒันำเวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 เจำ้ของร้ำนและพนกังำนซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ขอบเขต 

1. คุณสมบติัของระบบแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีควำมสำมำรถดงัน้ี 

1.1 กำรจดักำรขอ้มูลพ้ืนฐำน สำมำรถคน้หำ ปรับปรุง และเพ่ิมได ้

1.1.1 ขอ้มูลลูกคำ้ 

1.1.2 ขอ้มูลพนกังำน 

1.1.3 ขอ้มูลต ำแหน่งงำน 

1.1.4 ขอ้มูลผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

1.1.5 ขอ้มูลอะไหล่ 

1.1.6 ขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

1.1.7 ขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

1.1.8 ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

1.2 กำรแจง้ซ่อมมีกำรเกบ็ขอ้มูล  

1.2.1 ตรวจสอบประวติัลูกคำ้ 

1.2.2 บนัทึกกำรแจง้ซ่อมของลูกคำ้ 

1.2.3 ออกใบรับซ่อม 

1.3 จดัตำรำงเวลำในกำรซ่อม 

1.3.1 คน้หำรำยกำรแจง้ซ่อม 

1.3.2 ตรวจสอบภำระงำนของพนกังำนซ่อม 

1.3.3 ตรวจสอบพนกังำนซ่อม 

1.3.4 บนัทึกภำระงำนซ่อม 
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1.4 สัง่ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์ 

1.4.1 ตรวจสอบอะไหล่อุปกรณ์คงคลงั 

1.4.2 คน้หำผูจ้ดัจ  ำหน่ำย 

1.4.3 ท ำรำยกำรสัง่ซ้ือ 

1.4.4 บนัทึกกำรสัง่ซ้ือ 

1.4.5 พิมพใ์บสัง่ซ้ือใหผู้จ้ดัจ  ำหน่ำย 

1.5 รับอะไหล่อุปกรณ์ท่ีสัง่ซ้ือ 

1.5.1 ตรวจสอบใบสัง่ซ้ือ 

1.5.2 รับอะไหล่อุปกรณ์ท่ีสัง่ซ้ือ 

1.5.3 บนัทึกกำรรับอะไหล่อุปกรณ์ 

1.6 เบิกอะไหล่อุปกรณ์ 

1.6.1 ตรวจสอบใบรับซ่อม 

1.6.2 คน้หำอะไหล่อุปกรณ์ในคลงั 

1.6.3 ท ำรำยกำรเบิกอะไหล่อุปกรณ์ 

1.6.4 บนัทึกกำรเบิกอะไหล่อุปกรณ์ 

1.6.5 พิมพใ์บเบิกอะไหล่อุปกรณ์ 

1.7 ปิดงำนซ่อม 

1.7.1 ตรวจสอบใบรับซ่อม 

1.7.2 ปรับเปล่ียนสถำนะใบรับซ่อม 

1.7.3 บนัทึกใบรับซ่อม 

1.8 ตรวจสอบสถำนะกำรซ่อม 

1.8.1 ตรวจสอบใบรับซ่อม 

1.8.2 ตรวจสอบสถำนะกำรซ่อม 
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1.9 รับคืนอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม 

1.9.1 ตรวจสอบใบรับซ่อม 

1.9.2 ปรับเปล่ียนสถำนะกำรซ่อม 

1.9.3 บนัทึกกำรรับคืนอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม 

1.9.4 ออกใบเสร็จรับเงิน 

1.10 ออกรำยงำน 

1.10.1 รำยงำนสรุปใบแจง้ซ่อม 

1.10.2 รำยงำนสรุปอะไหล่คงคลงั 

1.10.3 รำยงำนสรุปกำรเบิกอะไหล่ 

1.10.4 รำยงำนสรุปกำรสัง่ซ้ืออะไหล่ 

2. คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 

2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

2.1.1 CPU  Intel Core i5   

2.1.2 Graphics Card  NVIDIA GeForce GTX 1050 

2.1.3 Hard Drive 1 TB 

2.1.4 RAM 8 GB 

2.2 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 CPU  Intel Core i3 

2.2.2 Graphics Card  NVIDIA GeForce GTX 250 

2.2.3 Hard Drive 500 GB 

2.2.4 RAM 4 GB 

2.2.5 Inkjet Printer 

2.3 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

2.3.1  CPU  Intel Core i7 

2.3.2 Graphics Card  NVIDIA GeForce RTX 2060 

2.3.3 Hard Drive 1 TB 
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2.3.4 RAM 16 GB 

3. คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 

3.1.1 Microsoft Windows 10 

3.1.2 Microsoft Visual Studio Code 

3.1.3 PHP v.8.0.7 

3.1.4 MySQL v.5.0.4 

3.1.5 XAMPP Control Panel v.3.2.4 

3.1.6 Apache v.2.4.46 

3.1.7 Visual Paradigm Online Diagrams v.16.1 

3.1.8 Draw.io v.12.7.1 

3.1.9 Microsoft Visio 2013 

3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.2.1 Microsoft Windows 10 

3.2.2 Web Browser เช่น Google Chrome และ Microsoft Edge เป็นตน้  

3.3 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

3.3.1 Microsoft Windows 10 

3.3.2 PHP v.8.0.7 

3.3.3 MySQL v.5.0.4 

3.3.4 Apache v.2.4.46 

3.3.5 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

           ในกำรจัดท ำเว็บไซต์แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คณะผูจ้ ัดท ำได้ร่วมกันวำง

แผนกำรด ำเนินงำนไวด้งัน้ี 
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             1. ส ำรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของระบบงำนเดิม โดยท ำกำรเก็บขอ้มูลจำกกำรคน้หำขอ้มูล

จำกเวบ็ไซต ์และผูใ้ชร้ะบบ เพ่ือใหท้รำบถึงควำมตอ้งกำรของระบบงำนใหม่ 

2. รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบงำนเดิม และศึกษำแนวทำงใหม่เพ่ือน ำมำ

แกปั้ญหำในดำ้นบุคลำกรหรือดำ้นอ่ืนๆ ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนระบบ

แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

3. วิเครำะห์ระบบ ซ่ึงจะน ำขอ้มูลในงำนระบบเดิมท่ีไดม้ำจำกกำรคน้หำขอ้มูลจำก

เวบ็ไซต์ และผูใ้ชร้ะบบ มำท ำกำรวิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว

ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนระบบ 

  4. ออกแบบระบบงำน โดยน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำท ำกำรออกแบบระบบงำนใหต้รงตำมควำม

ตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

5. กำรพฒันำระบบ เขียนโปรแกรมหนำ้จอต่ำงๆ ท่ีไดอ้อกแบบไวโ้ดยใชง้ำนโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio Code  

6. ทดสอบและปรับปรุงระบบทดลองโปรแกรม  โดยคณะผู ้จัดท ำเพื่อค้นหำ

ขอ้ผิดพลำดของโปรแกรม และน ำไปแกไ้ขปรับปรุงในส่วนท่ีมีขอ้ผิดพลำด 

7. น ำเสนอโครงงำน คณะผูจ้ดัท ำน ำระบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปอธิบำยขั้นตอนในกำร

ท ำงำนของเมนูต่ำง ๆ เพ่ือใหผู้ใ้ชร้ะบบมีควำมเขำ้ใจหลกักำรท ำงำนของแต่ละขั้นตอน และใช้

งำนระบบไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. มีฐำนขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรจดัเกบ็ประวติัของลูกคำ้ และประวติักำรซ่อมของพนกังำน

ท่ีมีควำมปลอดภยั และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งได ้

2. เจ้ำของร้ำนซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะได้รับรำยงำนสรุปเพ่ือน ำมำใช้

ประกอบกำรตดัสินใจ และน ำไปใชใ้นกำรบริหำรจดักำรร้ำน 

3. มีช่องทำงบนอินเทอร์เน็ตท่ีลูกคำ้สำมำรถเขำ้มำตรวจสอบสถำนะกำรซ่อมของ

อุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                   

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

 การท างานของเวบ็ไซต์แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีอยู่ 2 ส่วน คือส่วนหนา้ร้าน

ลูกคา้จะท าการแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ระบบสามารถตรวจสอบ

ประวติัของลูกคา้ ตารางการท างานของพนกังานซ่อม และออกใบแจง้ซ่อมใหแ้ก่ลูกคา้ ลูกคา้สามารถ

ตรวจสอบสถานะการซ่อมดว้ยรหสัใบแจง้ซ่อมผ่านทางหนา้เวบ็ไซต์ และมารับเคร่ืองท่ีส่งซ่อมโดย

ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ ในส่วนหลงัร้านพนกังานซ่อมจะท าการตรวจสอบใบรับซ่อม 

เบิกอะไหล่ ท าการซ่อม และเขา้ไปปรับปรุงสถานะการซ่อมในเว็บไซต์แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
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อุปกรณ์ พนกังานคงคลงัจะท าการสั่งซ้ืออะไหล่  รับอะไหล่ท่ีสัง่ซ้ือกบัตวัแทนจ าหน่าย และมาท าการ

ปรับปรุงคลงัอะไหล่ พนักงานแคชเชียร์จะท าการรับเร่ืองการแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์กบัลูกคา้ และ

ค านวณค่าซ่อมเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ลูกคา้ ส่วนเจา้ของร้านจะแจง้ขอรายงานผา่นทางเวบ็ไซต์

โดยจะท าการพิมพร์ายงานต่างๆให้เจา้ของร้านแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท าการตรวจสอบ 

เจา้ของร้านสามารถตรวจสอบตารางการท างานของพนกังานซ่อม และท าการจดัตารางการท างานของ

พนกังานซ่อม 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์

เวบ็ไซต ์คือแหล่งรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของเอกสาร และส่ือในรูปแบบต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 

รูปภาพ เสียง ขอ้ความ และวีดีโอ ท่ีใชก้ารน าเสนอขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมหนา้เวบ็

เพจหลายหน้าเขา้ไวด้ว้ยกนั และท าการเช่ือมโยงกนัผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ เขา้ถึงเว็บไซต์ดว้ย เว็บ

บราวเซอร์ เวบ็ไซตแ์ต่ละเวบ็นั้นจะมีการแสดงขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง

ผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์ ตวัอย่างเช่น แสดงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ขอ้มูลบริษทั การขายสินคา้ เผยแพร่ความรู้ 

เป็นตน้ (สมาคมผูดู้แลเวบ็ไทย, 2563) นั้นจึงท าใหก้ารออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก 

โดยหลกัการออกแบบเวบ็ไซตมี์องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ความเรียบง่าย เขา้ใจง่าย คือการออกแบบท่ีตอ้งค านึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกัโดยจะเนน้การ

ออกแบบให้ดูความเรียบง่ายเป็นหลัก เลือกน าเสนอเฉพาะส่ิงท่ีต้องการน าเสนอ ในรูปแบบท่ี

หลากหลาย โดยอาจจะน าเสนอดว้ยสีสัน กราฟิก ภาพเคล่ือนไหวหรือตวัอกัษร ตอ้งมีการน าเสนอท่ี

ไม่ดูมากเกินไปบนหน้าเว็บ เพ่ือไม่สร้างความน่าร าคาญ หรือความเบ่ือหน่ายแก่ผูใ้ช้ท่ีเข้ามาชม

เวบ็ไซต ์

2. ความสม ่าเสมอ ไม่สับสน คือมีรูปแบบ กราฟิก โทนสีและการตกแต่ง ท่ีเหมือนหรือ

คลา้ยคลึง และสอดคลอ้งกนัในแต่ละหนา้ไปตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ คือการส่ือถึงจุดประสงคห์ลกัในการน าเสนอ ตอ้งมีการ

สร้างความเป็นเอกลกัษณ์และจุดเด่นใหก้บัเวบ็ไซต ์เพ่ือใหส้ามารถแสดงถึงลกัษณะขององคก์ร หรือ
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หน่วยงานให้ไดม้ากท่ีสุด โดยการสร้างเอกลกัษณ์ดงักล่าว อาจจะใช้ชุดสี รูปภาพ ตวัอกัษรหรือ

กราฟิกมาช่วยในการสร้างจุดเด่นใหก้บัเวบ็ไซต ์ 

4. เน้ือหาตอ้งดี ครบถว้น เน้ือหาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะบ่งบอกไดว้่าเวบ็ไซต์นั้นมีคุณภาพ 

เพราะส่ิงท่ีท าให้ผูใ้ชง้านให้ความสนใจ และติดตามเวบ็ไซต์เหล่านั้น ก็คือเน้ือหาท่ีมีความสมบูรณ์

และน่าสนใจ มีการปรับปรุง พฒันาเน้ือหาบนเว็บให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ รวมถึงขอ้มูลมีความ

ถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ 

5. ระบบเนวิเกชัน่ ใชง่้าย ระบบเนวิเกชัน่เป็นระบบบอกทางเพ่ือช่วยเหลือผูใ้ชง้าน ไม่ใหเ้กิด

ความสับสนขณะใชง้านเวบ็ไซต ์การออกแบบเนวิเกชัน่จะเนน้ท่ีความเรียบง่าย ใชง้านสะดวก และมี

ความเขา้ใจไดง่้าย ท่ีส าคญัตอ้งมีต าแหน่งการวางท่ีสม ่าเสมอเพ่ือให้ดูเป็นแนวทางเดียวกนั ท าให้

ผูใ้ชง้านหรือผูช้มรู้สึกประทบัใจ และจดจ าเวบ็ไซตไ์ดง่้ายข้ึน การน ากราฟิกมาใชใ้นระบบเนวิเกชัน่ 

จะตอ้งเลือกกราฟิกท่ีสามารถส่ือความหมายไดถู้กต้อง เพราะกราฟฟิคจะช่วยให้ระบบเนวิเกชั่น

น่าสนใจมากข้ึน 

6. คุณภาพของเว็บไซต์ เว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพ ตอ้งแสดงออกอย่างชัดเจน ทั้ งกราฟิก ชนิด

ตัวอกัษร รูปภาพหรือสีสันท่ีใช้ เน้ือหาท่ีต้องการน าเสนอ ซ่ึงเว็บไซต์ท่ีมีคุณภาพจะสร้างความ

น่าเช่ือถือ และเป็นจุดเด่นท่ีท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดความสนใจในเวบ็ไซต ์ 

7. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน คือจะต้องแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ทั้ งเว็บ

เบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คหรือบนโทรศพัท์มือถือ ท่ีส าคญัจะตอ้งมีความละเอียดของการ

แสดงผล น าเสนอเน้ือท่ีตอ้งการส่ือไดช้ดัเจน สามารถใชง้านในทุกระบบไดแ้บบไม่มีปัญหา 

8. ความคงท่ีของการออกแบบ การออกแบบเวบ็ไซตค์วรจะมีลกัษณะคงท่ี การออกแบบควร

ออกแบบเว็บไซต์ดว้ยแบบแผนเดียวกนั มีการเรียบเรียงเน้ือหาท่ีรอบคอบ ท าให้เว็บไซต์มีความ

น่าเช่ือถือ และมีคุณภาพ  

9. ความคงท่ีของการท างาน ระบบการท างานของเวบ็ไซต์ตอ้งมีความคงท่ี และสามารถใช้

งานได้ดี นอกจากการออกแบบระบบการท างานให้มีความทันสมยัและสร้างสรรค์ จะต้องหมัน่

ตรวจสอบอยู่สม ่าเสมอ เพราะหากระบบมีการท างานท่ีผิดปกติก็สามารถแกปั้ญหาไดท้นั นอกจากน้ี

ตอ้งมีการอพัเดทดีไซน์ของเวบ็ไซต์ใหมี้ความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผูใ้ชง้านรู้สึกสนุกไปกบั

การใชง้านเวบ็ไซต ์(รอมฎอน, 2560) 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ

ในด้านข้อมูล  ท่ีสามารถน าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์

ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2 http://www.soidao.go.th/it/application/index.php 

เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้ในการบันทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลการท างาน 

ประวติัการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และการลอ็คอินเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี 2.3 https://www.w3schools.com 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมความรู้ ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรม การเรียกใชง้านฟังกช์ัน่ต่างๆของ

โปรแกรม ตัวอย่างเช่น HTML CSS XML PHP เป็นต้น เป็นการเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องติดตั้ ง

โปรแกรมกส็ามารถท าการรันโคด้โปรแกรมได ้
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ภาพท่ี 2.4 https://www.advice.co.th 

เป็นเว็บไซต์ท่ีมีระบบตะกร้าไวส้ าหรับเลือกสินคา้และท าการสั่งซ้ือไดห้ลายช้ินในหน่ึง

รายการ หรือ เม่ือซ้ือสินคา้ช้ินเดียวสามารถสั่งซ้ือไดท้นัที โดยเม่ือกดสั่งซ้ือจะตอ้งกรอก ช่ือ ท่ีอยู่ 

เบอร์โทร อีเมล  จากนั้น เลือกวิธีส่งเเละวิธีช าระเงิน เเละกดยนืยนัการสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี 2.5 https://getbootstrap.com/ 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหข้อ้มูลเร่ือง Bootstrap และโคด้ภาษา CSS JavaScript และ jQuery ท่ีสามารถ

น าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเวบ็ไซตท่ี์สะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบมากข้ึน  
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ภาพท่ี 2.6 https://www.borntodev.com/ 

BorntoDev เป็นเวบ็ไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ ท่ีจะสอนเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ผ่านทาง

หน้ า เ ว็บ ไซต์  โ ดย มีคอ ร์สตัว อย่ า งดัง น้ี  Complete Python 3  Programming, Complete Java 

Programming และ Complete UX / UI Design  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงงานเวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา 

เป็นประโยชน์ในการพฒันาโครงงาน ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที 

ศรวิศิษฏ์ เสนะเปรม (2561) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที ขอบเขตงานเพื่อมีระบบแจง้ปัญหา

งานไวส้ าหรับจดัการความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการปฏิบติังาน ใหก้บัพนกังานฝ่ายแกไ้ขปัญหา

ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที ส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2019  

พฒันาดว้ยภาษา C# เคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server  2008 R2   
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ภาพท่ี 2.8 เวบ็ไซตใ์หค้  าแนะน าและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร 

กิจจา วิมลวรโชติ  นฐัพงษ ์วงศน์ ้าเพชร  และวสกล พรหมธีระวงศ ์(2558) ภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เว็บไซต์ให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปัญหา

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ขอบเขตงานเพื่อสร้างเว็บไซต์ส าหรับให้ค  าแนะน า และแกไ้ข

ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ให้กบัผูใ้ชใ้นองค์กร หรือสถานท่ีท่ีมีผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ในจ านวนมากๆ 

ส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบคือ Sublime Text 3   พฒันาดว้ยภาษา PHP เคร่ืองมือในการ

จดัการฐานขอ้มูลคือ MySQL v.5.6 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบบริหารงานศูนยบ์  ารุงรักษารถยนตบ์นอินเตอร์เน็ต 

ชญานิศ ปรีดาวรรณกุล  เดชา บุญคง  และวิสิทธ์ิ นนัทพรสิริพงศ ์(2561) ภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบบริหารงานศูนยบ์  ารุงรักษารถยนต์

บนอินเตอร์เน็ต ขอบเขตงานโปรแกรมสามารถจดัการขอ้มูลการสมคัรสมาชิก ขอ้มูลการใชบ้ริการ 

คน้หาประวติัการเขา้ซ่อม และสามารถออกรายงานการเขา้ซ่อม เพ่ือความปลอดภยัของขอ้มูลมาก

ยิ่งข้ึน ผลท่ีไดคื้อผูใ้ชมี้ความสะดวกในการเขา้ใชบ้ริการ ซ่ึงส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

ของธุรกิจ และสามารถแกไ้ขปัญหาการจดัเก็บขอ้มูลใหดี้มากข้ึน ส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันา

ระบบคือ Adobe Dreamweaver CS6 พฒันาด้วยภาษา PHP เคร่ืองมือในการจัดการฐานข้อมูลคือ 

MySQL v.5.0.51b 
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ภาพท่ี 2.10 ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ กรณีศึกษาบริษทั เจเจแอลคอมพิวเตอร์ 

กิตติ หวนสันเทียะ  และพลวฒัน์ สามพ่วงบุญ (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ กรณีศึกษาบริษทั เจเจแอลคอมพิวเตอร์ 

ขอบเขตงานเป็นระบบเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า และเพ่ิมความ

สะดวกสบายให้แก่ผูดู้แลระบบในการบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ และพนักงานท าให้ลดเวลา และ

ขั้นตอนการท างาน สามารถเก็บขอ้มูล คน้หารายละเอียดงาน ท่ีอยูลู่กคา้ ส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการ

พฒันาระบบคือ Microsoft Visual Studio 2012  พฒันาดว้ยภาษา HTML PHP เคร่ืองมือในการจดัการ

ฐานขอ้มูลคือ Microsoft SQL Server  2012 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ชนนท์ ภูมิเทศ (2559) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขอบเขตงานเพื่อความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูล และการคน้หา

ข้อมูล โดยพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น ส าหรับโปรแกรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบคือ Adobe 

Dreamweaver CC 2017 พฒันาดว้ยภาษา PHP เคร่ืองมือในการจดัการฐานขอ้มูลคือ MySQL v. 5.5 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษา และวิเคราะห์ระบบแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พบ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 

1. เจา้ของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีการเก็บขอ้มูลการให้บริการไวใ้นรูปแบบ

ไฟลเ์อกสารของโปรแกรม Microsoft Excel ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูล 

2. การจดัเก็บประวติัลูกคา้ การแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้ง

กรอกขอ้มูลลูกคา้ และอุปกรณ์ของลูกคา้ลงในใบรับซ่อมท่ีเป็นกระดาษ จึงท าใหเ้สียเวลา

ในการด าเนินงานในการคน้หาขอ้มูลท าให้เกิดปัญหาว่าการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีแค่เอกสาร

และการเก็บขอ้มูลไวใ้นรูปแบบไฟลเ์อกสารของโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น ท า

ใหเ้กิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูลของลูกคา้ 

3. การตรวจสอบสถานะการซ่อมของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของลูกคา้ ท่ีลูกคา้สามารถ

ตรวจสอบไดน้ั้นมีเพียงแค่รอทางร้านโทรไปแจง้  

4. การตรวจสอบขอ้มูลอะไหล่เป็นไปไดช้า้ เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บไวใ้นรูปแบบไฟล์

เอกสารของโปรแกรม Microsoft Excel ท าใหเ้วลาท่ีตอ้งการเบิกอะไหล่เกิดความล่าชา้ 

5. ถา้ขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวบ้นไฟล์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Excel เกิดความเสียหาย 

ตอ้งเร่ิมเกบ็ขอ้มูลใหม่อีกคร้ังท าใหเ้สียเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1. คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการเก็บขอ้มูลจากการศึกษา งานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระบบแจง้

ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทาง ในการพฒันา และออกแบบเวบ็ไซต ์

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลทางเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

มาช่วยในการออกแบบ และพฒันาเวบ็ไซต ์
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การวิเคราะห์ระบบงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผิดชอบ 

1. การแจง้ซ่อม 
    คอมพิวเตอร์และ  
    อุปกรณ์ 

ลูกคา้น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์มาส่งซ่อม ท าการบนัทึก
ข้อมูลลูกค้า และพิมพ์ใบแจ้ง
ซ่อม 

ใบแจง้ซ่อม พนกังานรับ
ซ่อม 

2. การซ่อมคอมพิวเตอร์ 
    และอุปกรณ์ 

พนักงานรับซ่อมรับงานท่ีลูกคา้
น ามาส่งซ่อม โดยตรวจสอบจาก
ใบแจง้ซ่อม และท าการซ่อม 

ใบแจง้ซ่อม พนกังานรับ
ซ่อม 

3. การเบิกอะไหล่ พนักงานรับซ่อมตรวจสอบใบ
แจ้งซ่อม ว่าต้องใช้อะไหล่ช้ิน
ไหน และท าการเบิกอะไหล่ท่ี
ตอ้งใชซ่้อม 

ใบเบิกอะไหล่ พนกังานรับ
ซ่อม 

4. การสัง่ซ้ืออะไหล่  
    และรับอะไหล่ 

พนักงานคลงัอะไหล่ตรวจสอบ
สถานะ จ านวนของอะไหล่ใน
คลัง  ท าการสั่ ง ซ้ืออะไหล่ ท่ี
ต้องการ พิมพ์ใบสั่งซ้ืออะไหล่ 
ตรวจสอบอะไหล่ท่ีสั่งซ้ือจาก
ใบสั่งซ้ืออะไหล่ และท าการรับ
อะไหล่ท่ีสัง่ซ้ือ 

ใบสัง่ซ้ืออะไหล่ พนกังาน
คลงัอะไหล่ 

5. การค านวณค่าซ่อม พนักงานรับซ่อมท าการค านวณ
ค่าซ่อมหลงัจากซ่อมเสร็จเพ่ือปิด
งาน โดยค านวณค่าซ่อมจากใบ
แจง้ซ่อม 

ใบแจง้ซ่อม พนกังานรับ
ซ่อม 



23 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูรั้บผิดชอบ 

6. การตรวจสอบสถานะ    
    ใบแจง้ซ่อม 

พนักงานซ่อมโทรแจ้งลูกค้าให้
มารับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม  

ใบแจง้ซ่อม พนกังานรับ
ซ่อม 

7. การส่งคืนอุปกรณ์ 
    ท่ีส่งซ่อม 

ลู กค้ า น า ใบแจ้ ง ซ่ อมม า ยื่ น
พนักงานรับซ่อมตรวจสอบใบ
แจง้ซ่อม น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ส่งคืนให้กับลูกคา้ 
และพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

ใบเสร็จรับเงิน พนกังานรับ
ซ่อม 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 

1. การแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์  
    และอุปกรณ์ 

- เอกสารหรือไฟลสู์ญหาย  
- ไม่สามารถตรวจสอบประวติั 
   ลูกคา้ได ้

- ระบบเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ไวใ้น 
   ฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา    
   และดึงมาใชง้านไดส้ะดวก 

2. การซ่อมคอมพิวเตอร์  
    และอุปกรณ์ 

- จดัพนกังานซ่อมไม่ได ้
- ไม่มีคิวงานท่ีชดัเจน 

- ระบบตรวจสอบสถานะการ
ท างานของพนกังานเพื่อจดัคิว
การซ่อมใหแ้ก่พนกังานซ่อม 

3. การเบิกอะไหล่ - คลงัอะไหล่มีขอ้มูลท่ี 
  ไม่แน่นอน 
- มีความล่าชา้ในการคน้หา 
  อะไหล่ 

- ระบบตรวจสอบสถานะของ 
  อะไหล่ในคลงั 
- ระบบปรับจ านวนอะไหล่ 
- ระบบคน้หาหมายเลขอะไหล่ 

4. การสัง่ซ้ืออะไหล่  
    และรับอะไหล่ 

- ใชเ้วลาตรวจสอบอะไหล่ท่ี 
   ตอ้งสั่งซ้ือเป็นเวลานาน 
- ไม่ทราบจ านวนอะไหล่ 
   คงเหลือท่ีแน่นอน 
- นบัจ านวนอะไหล่ผิด  

- ระบบออกใบสั่งซ้ืออะไหล่ 

   เม่ือถึงจุดท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือ 

   อะไหล่ 

- ระบบตรวจสอบใบสัง่ซ้ือ 
  อะไหล่เพ่ือท าการรับอะไหล่ 
- ระบบปรับสถานะคลงั 
  อะไหล่ 

5. การค านวณค่าซ่อม - ค  านวณค่าซ่อมผิดพลาด - ระบบค านวณค่าซ่อม 

6. การตรวจสอบสถานะ 
    ใบแจง้ซ่อม 

 - รอทางร้านโทรแจง้ท าให ้  
   ล่าชา้ 

- ระบบตรวจสอบสถานะการ 
  ซ่อมผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์

7. การส่งคืนอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม   - เอกสารสูญหาย 
- คน้หาขอ้มูลล่าชา้ 

- ระบบเกบ็ขอ้มูลลูกคา้ไวใ้น 
  ฐานขอ้มูลท่ีสามารถคน้หา  
  และดึงมาใชง้านไดส้ะดวก 
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แผนผงัการท างานของระบบงานปัจจุบนั 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัระบบงานปัจจุบนั 
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การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

1. การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ 

- การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ในส่วนของทางร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้จอแรกของเวบ็ไซต์ 

 หนา้จอแรกของเวบ็ไซต์แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นหนา้จอหลกัของการเขา้ใช้

งานเว็บไซต์ โดยจะมีปุ่มเขา้สู่ระบบส าหรับพนกังานสามารถ Login เพ่ือเขา้ใชง้านระบบ มีช่องให้

ลูกคา้กรอกรหัสใบแจง้ซ่อม หรือช่ือเพ่ือตรวจสอบสถานะการซ่อมไดโ้ดยไม่ตอ้ง Login มีเน้ือหา

สาระความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ใหลู้กคา้อ่าน และมีแถบเมนูส าหรับไปหนา้จอติดต่อ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้จอ Login 

 หนา้จอ Login ส าหรับพนกังานเท่านั้น ประกอบดว้ย ช่องกรอกขอ้มูล Username Password 

ปุ่มเขา้สู่ระบบ และมีปุ่มยอ้นกลบั 
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ภาพท่ี 3.4 แถบเมนูจดัการงานซ่อม 

 แถบเมนูจดัการงานซ่อม ประกอบดว้ย ปฏิทินงานซ่อม จดังานซ่อม แจง้ซ่อม รายการแจง้

ซ่อม ค านวณค่าซ่อม และรายการส่งคืน  
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ภาพท่ี 3.5 แถบเมนูจดัการอะไหล่ 

 แถบเมนูจดัการอะไหล่ ประกอบดว้ย สัง่ซ้ืออะไหล่ และรับอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.6 แถบเมนูขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 แถบเมนูขอ้มูลพ้ืนฐาน ประกอบดว้ย ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลต าแหน่งงาน ขอ้มูล

อะไหล่ ขอ้มูลประเภทอะไหล่ ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ขอ้มูลยี่ห้ออะไหล่ ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย และ

ขอ้มูลราคาอะไหล่ และค่าแรง 
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ภาพท่ี 3.7 แถบเมนูขอ้มูลรายงาน 

 แถบเมนูขอ้มูลรายงาน ประกอบดว้ย รายงานซ่อม รายงานอะไหล่คงคลงั รายงานเบิกอะไหล่ 

และรายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.8 แถบเมนูของพนกังานซ่อม 

 แถบเมนูของพนกังานซ่อมมีการใชง้านเหมือนกบัแถบเมนูจดัการงานซ่อม (ภาพท่ี 3.4) แต่มี

เมนูท่ีแตกต่างกนัคือ คิวงานซ่อม เบิกอะไหล่ และปิดงานซ่อม 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้  

 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลลูกคา้จากช่ือ ปุ่มคน้หา ปุ่ม

แสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ ตารางแสดงขอ้มูลลูกคา้ ไดแ้ก่ รหสัลูกคา้ ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทร 

Email ท่ีอยู ่ปุ่มแกไ้ข ปุ่มลบ และปุ่มเลือกหนา้ 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหสัลูกคา้ ช่องกรอกช่ือ-นามสกุล 

เบอร์โทร Email ท่ีอยู ่ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก  
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน 

 หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลพนักงาน ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลพนักงานจากช่ือ ปุ่ม

คน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลพนกังาน ตารางแสดงขอ้มูลพนกังาน ไดแ้ก่ รหสัพนกังาน ช่ือ-

นามสกลุ เบอร์โทร ต าแหน่งงาน ปุ่มแกไ้ข และปุ่มลบ  
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหัสพนกังาน ช่องกรอกช่ือ-

นามสกุล เบอร์โทร E-mail ท่ีอยู่ ตัวเลือกต าแหน่งงาน ตัวเลือกสถานะงาน ตัวเลือกสถานภาพ 

Username Password Confirm Pass ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลต าแหน่งงานจากช่ือ 

ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลต าแหน่งงาน ตารางแสดงขอ้มูลต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ รหัส

ต าแหน่งงาน ช่ือต าแหน่งงาน ปุ่มแกไ้ข และปุ่มลบ 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหัสต าแหน่งงาน ช่อง

กรอกช่ือต าแหน่งงาน ตารางแสดงขอ้มูลรหัสต าแหน่งงาน รายช่ือต าแหน่งงาน ปุ่มเลือกหน้า ปุ่ม

ยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ 

หน้าจอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ ประกอบด้วย ตัวเลือกประเภทอะไหล่ ตัวเลือกยี่ห้อ

อะไหล่  ช่องคน้หาขอ้มูลอะไหล่จากช่ือ ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้ งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลอะไหล่ ตาราง

แสดงขอ้มูลอะไหล่ ไดแ้ก่ รหสัอะไหล่ ยีห่อ้ ช่ืออะไหล่ ประเภท และจ านวนอะไหล่ในคลงั ปุ่มแกไ้ข 

ปุ่มลบ และปุ่มเลือกหนา้ 
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ภาพท่ี 3.16 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ 

หน้าจอเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลอะไหล่ ประกอบด้วย ช่องแสดงรหัสอะไหล่ ช่องกรอกช่ือ

อะไหล่ ตวัเลือกยี่ห้อ ตวัเลือกประเภท ช่องแสดงจ านวน ช่องกรอกรายละเอียด ช่องแสดงราคาขาย 

ปุ่มรายการหมายเลขอะไหล่ ตวัเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย ปุ่มเลือกไฟลรู์ปภาพ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และ

ปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.17 หนา้จอแสดงรายการหมายเลขอะไหล่ 

หน้าจอแสดงรายการหมายเลขอะไหล่ประกอบดว้ย รายการหมายเลขอะไหล่ สถานะของ

อะไหล่ และราคาทุน 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลประเภทอะไหล่

จากช่ือ ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลประเภทอะไหล่ ตารางแสดงขอ้มูลประเภทอะไหล่

ไดแ้ก่ รหสัประเภทอะไหล่ และช่ือประเภทอะไหล่ ปุ่มแกไ้ข ปุ่มลบ และปุ่มเลือกหนา้ 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ภาพท่ี 3.19 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ ประกอบดว้ย  ช่องแสดงรหัสประเภทอะไหล่ 

ช่องกรอกช่ือประเภทอะไหล่ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก  
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ภาพท่ี 3.20 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยี่ห้ออะไหล่ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลยี่ห้ออะไหล่จากช่ือ 

ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลยี่หอ้อะไหล่ ตารางแสดงขอ้มูลยี่หอ้อะไหล่ ไดแ้ก่ รหสัยี่หอ้

อะไหล่ และช่ือยีห่อ้อะไหล่ ปุ่มแกไ้ข ปุ่มลบ และปุ่มเลือกหนา้ 
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ภาพท่ี 3.21 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยี่หอ้อะไหล่ ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหสัยีห่อ้อะไหล่ ช่องกรอก

ช่ือยีห่อ้อะไหล่ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก  
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ภาพท่ี 3.22 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลประเภทอุปกรณ์

จากช่ือหรือรหัส ปุ่มค้นหา ปุ่มแสดงทั้ งหมด ปุ่มเพ่ิมข้อมูลประเภทอุปกรณ์ ตารางแสดงข้อมูล

ประเภทอุปกรณ์ ไดแ้ก่ รหสัประเภทอุปกรณ์ ช่ือประเภทอุปกรณ์ ปุ่มแกไ้ข และปุ่มลบ 
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ภาพท่ี 3.23 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหัสประเภทอุปกรณ์

ช่องกรอกช่ือประเภทอุปกรณ์ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.24 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายจากช่ือ 

ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ตารางแสดงขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ไดแ้ก่ รหัสผู ้

จดัจ  าหน่าย ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย เบอร์โทร อีเมล ปุ่มแกไ้ข และปุ่มลบ  
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ภาพท่ี 3.25 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ประกอบดว้ย ช่องแสดงรหัสผูจ้ดัจ  าหน่าย ช่อง

กรอกช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย ท่ีอยู ่ เวบ็ไซต ์E-mail เบอร์โทร ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มยกเลิก  และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.26 หนา้จอขอ้มลูราคาอะไหล่และค่าแรง 

หนา้จอขอ้มูลราคาอะไหล่และค่าแรง ประกอบดว้ย ช่องส าหรับกรอกขอ้มูลราคาอะไหล่ ช่อง

ส าหรับกรอกขอ้มูลค่าแรง และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.27 หนา้จอแจง้ซ่อม 

หนา้จอแจง้ซ่อม ประกอบดว้ยแบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลลูกคา้ และขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีส่ง

ซ่อม ไดแ้ก่ ตวัเลือกช่ือลูกคา้ ปุ่มเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ ช่องแสดงขอ้มูลลูกคา้ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เบอร์

โทรศพัท์ E-mail ท่ีอยู่ ช่องแสดงรหัสใบแจ้งซ่อม วนัท่ีนัดรับ ตัวเลือกประเภทอุปกรณ์ ปุ่มเพ่ิม

ประเภท ตวัเลือกยี่ห้ออุปกรณ์ ปุ่มเพ่ิมยี่ห้อ ช่ือรุ่นอุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ อาการเสีย อุปกรณ์ท่ี

น ามาดว้ย ปุ่มยกเลิก และปุ่มบนัทึก 
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ภาพท่ี 3.28 หนา้จอรายการแจง้ซ่อม 

หนา้จอรายการแจง้ซ่อม ประกอบดว้ย ช่องคน้หาขอ้มูลใบแจง้ซ่อมจากรหัส ปุ่มคน้หา ปุ่ม

แสดงทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูล ไดแ้ก่  รหัสใบแจง้ซ่อม วนัท่ีแจง้ซ่อม ยี่ห้อ รุ่นอุปกรณ์ ประเภท 

อาการเสีย และสถานะ ปุ่มรายละเอียด และปุ่มยกเลิกงานซ่อม 
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ภาพท่ี 3.29 หนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม 

หนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม ประกอบดว้ย ขอ้มูลรหัสใบแจง้ซ่อม ประเภทอุปกรณ์ ยี่ห้อ

อุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ อาการเสีย อุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย ช่ือลูกคา้ วนัท่ีแจง้ซ่อม วนัท่ีนดั

รับ สถานะ ปุ่มยอ้นกลบั และปุ่มพิมพใ์บแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.30 หนา้จอปฏิทินงานซ่อม 

 หน้าจอปฏิทินงานซ่อม ประกอบดว้ย อกัษร M คือช่วงเวลาเชา้ อกัษร A  คือช่วงเวลาบ่าย 

ตวัอกัษรสีน ้าเงินคือเร่ิมงาน ตวัอกัษรสีแดงคือจบงาน แถบสีส้มคือสถานะรอคิวซ่อม แถบสีเขียวคือ

สถานะก าลงัซ่อม แถบสีเทาคือสถานะซ่อมเสร็จแลว้ และสามารถเลือกช่วงเวลาของปฏิทินท่ีตอ้งการ

แสดงตารางงานของพนกังานซ่อม 
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ภาพท่ี 3.31 หนา้จอจดังานซ่อม 

 หนา้จอจดังานซ่อม ประกอบดว้ย ตารางแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อมไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม วนัท่ี

แจง้ซ่อม ช่ือลูกคา้ อาการเสีย สถานะ และพนกังานซ่อม ช่องคน้หาใบแจง้ซ่อมจากรหสั ปุ่มคน้หา ปุ่ม

แสดงทั้งหมด ปุ่มมอบงาน และปุ่มลบ 
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ภาพท่ี 3.32 หนา้จอมอบหมายงานซ่อม 

หน้าจอมอบหมายงานซ่อม ประกอบดว้ยรายละเอียดใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหัสใบแจง้ซ่อม 

ประเภทอุปกรณ์ ยี่หอ้อุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ อาการเสีย อุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย ช่ือลูกคา้ 

วนัท่ีแจง้ซ่อม วนัท่ีนดัรับ สถานะ ตวัเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม ตวัเลือกช่วงเวลา ปุ่มยืนยนั ตวัเลือกพนกังาน 

ปุ่มบนัทึกงานซ่อม และปุ่มยอ้นกลบั 
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ภาพท่ี 3.33 หนา้จอคิวงานซ่อม 

 หนา้จอคิวงานซ่อมใชส้ าหรับกดรับงานซ่อมท่ีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบ

แจง้ซ่อมจากรหสั ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม 

วนัท่ีแจง้ซ่อม ยีห่อ้ รุ่นอุปกรณ์ ประเภท อาการเสีย สถานะ และปุ่มเร่ิมซ่อม 
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ภาพท่ี 3.34 หนา้จอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หน้าจอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย ประกอบดว้ย ช่องส าหรับคน้หาช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายจากช่ือ ปุ่ม

คน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ไดแ้ก่ รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย ช่ือบริษทั เบอร์โทร 

อีเมล และปุ่มเลือก 
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ภาพท่ี 3.35 หนา้จอรายการอะไหล่ 

หน้าจอรายการอะไหล่ ประกอบดว้ย ตวัเลือกประเภทอะไหล่ ตวัเลือกยี่ห้ออะไหล่ ช่อง

ส าหรับค้นหาช่ืออะไหล่จากช่ือ ปุ่มค้นหา ปุ่มแสดงทั้ งหมด ช่ือผูจ้ ัดจ  าหน่าย ตารางแสดงข้อมูล

อะไหล่ ไดแ้ก่ รหสัอะไหล่ ยีห่อ้ ช่ืออะไหล่ ประเภท ราคาทุน จ านวนอะไหล่ในคลงั และปุ่มเลือก 
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ภาพท่ี 3.36 หนา้จอรายละเอียดอะไหล่ 

หน้าจอรายละเอียดอะไหล่ ประกอบด้วย รหัสอะไหล่ ยี่ห้ออะไหล่ ช่ืออะไหล่ ประเภท

อะไหล่ รายละเอียดอะไหล่ ราคาทุน รูปภาพอะไหล่ ปุ่มเพ่ิมลงรายการสัง่ซ้ือ และปุ่มยอ้นกลบั  
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ภาพท่ี 3.37 หนา้จอใบสัง่ซ้ือ 

หนา้จอใบสั่งซ้ือ ประกอบดว้ย รายละเอียดใบสั่งซ้ืออะไหล่ ไดแ้ก่ เลขท่ีใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ 

ผูจ้ดัจ  าหน่าย อีเมล เบอร์โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ และท่ีอยู่บริษทั ตารางรายการอะไหล่แสดงขอ้มูล รหัส

อะไหล่ ยี่ห้อ ช่ืออะไหล่ ประเภท ช่องกรอกราคาทุน ช่องกรอกจ านวน ราคารวม ปุ่มลบ ราคารวม

ทั้งหมด ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มกลบัไปหนา้รายการอะไหล่ ปุ่มปรับปรุง และปุ่มสัง่ซ้ือ  
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ภาพท่ี 3.38 หนา้จอยนืยนัและพิมพใ์บสั่งซ้ือ 

 หนา้จอยนืยนัและพิมพใ์บสั่งซ้ือ มีส่วนประกอบเหมือนกบัภาพท่ี 3.37 หนา้จอใบสัง่ซ้ือ ส่วน

ท่ีแตกต่างคือปุ่มยนืยนัและพิมพใ์บสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี 3.39 หนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือ 

หนา้จอรายการใบสั่งซ้ือใชส้ าหรับรับอะไหล่ท่ีสั่งซ้ือ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบสั่งซ้ือจาก

รหสั ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูลใบสัง่ซ้ือ ไดแ้ก่ รหสัใบสัง่ซ้ือ วนัท่ีสัง่ซ้ือ บริษทัท่ี

สัง่ซ้ือ จ  านวน ราคารวม ปุ่มรับอะไหล่ และปุ่มเปล่ียนหนา้ 
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ภาพท่ี 3.40 หนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ 

หนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ ประกอบดว้ย ขอ้มูลใบสั่งซ้ือ ไดแ้ก่ เลขท่ีใบสั่งซ้ือ วนัท่ีสั่งซ้ือ ผู ้

จดัจ  าหน่าย อีเมล เบอร์โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ ท่ีอยู่บริษทั ตารางแสดงขอ้มูลอะไหล่ ไดแ้ก่ รหัสอะไหล่ 

ยีห่อ้อะไหล่ ช่ืออะไหล่ ประเภท จ านวนอะไหล่ท่ีสัง่ซ้ือ และปุ่มรับอะไหล่  
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ภาพท่ี 3.41 หนา้จอรับอะไหล่ 

หนา้จอรับอะไหล่ ประกอบดว้ย ช่องกรอกหมายเลขอะไหล่ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มรับอะไหล่ และ

รายละเอียดของอะไหล่ ไดแ้ก่ จ  านวนอะไหล่ทั้งหมด รหัสอะไหล่ ยี่ห้ออะไหล่ ช่ืออะไหล่ ประเภท

อะไหล่ และราคาทุน 
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ภาพท่ี 3.42 หนา้จอเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอเบิกอะไหล่ ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบแจง้ซ่อมจากรหสั ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด 

ตารางแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม วนัท่ีแจง้ซ่อม ยีห่อ้ รุ่นอุปกรณ์ ประเภท อาการ

เสีย สถานะ และปุ่มเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.43 หนา้จอรายการอะไหล่ 

 หนา้จอรายการอะไหล่ใชส้ าหรับเลือกอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก ประกอบดว้ย ตวัเลือกประเภท

อะไหล่ ตวัเลือกยี่หอ้อะไหล่ ช่องคน้หาอะไหล่จากช่ือ ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูล

อะไหล่ไดแ้ก่ รหสัอะไหล่ ยีห่อ้ ช่ืออะไหล่ ประเภท ราคาขาย จ านวนอะไหล่ในคลงั และปุ่มเลือก 
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ภาพท่ี 3.44 หนา้จอรายละเอียดอะไหล่  

หนา้จอรายละเอียดอะไหล่ ประกอบดว้ย รหสัอะไหล่ ยี่หอ้ ช่ืออะไหล่ ประเภท รายละเอียด 

ราคาขาย ปุ่มยอ้นกลบั และปุ่มเพ่ิมลงรายการเบิก 
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ภาพท่ี 3.45 หนา้จอใบเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอใบเบิกอะไหล่ ประกอบดว้ย รายละเอียดใบเบิกอะไหล่ ไดแ้ก่ เลขท่ีใบเบิก วนัท่ีเบิก 

รหัสใบแจง้ซ่อม ช่ือผูเ้บิก ต าแหน่งงาน ตารางรายการอะไหล่แสดงขอ้มูล รหัสอะไหล่ ยี่ห้อ ช่ือ

อะไหล่ ประเภท ราคาขาย จ านวน ราคารวม ราคารวมทั้งหมด ปุ่มลบ ปุ่มยอ้นกลบั ปุ่มกลบัไปหนา้

รายการอะไหล่ ปุ่มปรับปรุง และปุ่มเบิกอะไหล่  
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ภาพท่ี 3.46 หนา้จอยนืยนัและพิมพใ์บเบิกอะไหล่ 

หนา้จอยืนยนัและพิมพใ์บเบิกอะไหล่ มีส่วนประกอบเหมือนกบัภาพท่ี 3.45 หนา้จอใบเบิก

อะไหล่ ส่วนท่ีแตกต่างคือปุ่มยนืยนัและพิมพใ์บเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.47 หนา้จอรายการปิดงานซ่อม 

 หนา้จอรายการปิดงานซ่อม ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบแจง้ซ่อมจากรหสั ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดง

ทั้ งหมด ตารางแสดงข้อมูลใบแจ้งซ่อม ได้แก่ รหัสใบแจ้งซ่อม วนัท่ีแจ้งซ่อม ยี่ห้อ รุ่นอุปกรณ์ 

ประเภท อาการเสีย สถานะ และปุ่มปิดงาน 
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ภาพท่ี 3.48 หนา้จอปิดงานซ่อม 

หนา้จอปิดงานซ่อม ประกอบดว้ย  รายละเอียดใบแจง้ซ่อมไดแ้ก่ รหัสใบแจง้ซ่อม ประเภท

อุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย ช่องอาการเสียท่ีผูใ้ชส้ามารถกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้ช่ือลูกคา้ 

ยี่ห้ออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ สถานะ วนัท่ีแจง้ซ่อม วนัท่ีซ่อมเสร็จ และวนัท่ีนดัรับ ตารางรายการ

อะไหล่แสดงรายละเอียดขอ้มูลอะไหล่ไดแ้ก่ รหัสใบเบิก รหัสอะไหล่ หมายเลขอะไหล่ ยี่ห้อ ช่ือ

อะไหล่ ประเภท ราคา รวมค่าอะไหล่ทั้งหมด ปุ่มยอ้นกลบั และปุ่มปิดงานซ่อม  
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ภาพท่ี 3.49 หนา้จอค านวณค่าซ่อม 

หน้าจอค านวณค่าซ่อม ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบแจง้ซ่อมจากรหัส ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดง

ทั้งหมด ตารางแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหัสใบแจง้ซ่อม วนัท่ีแจง้ซ่อม ช่ือลูกคา้ อาการเสีย 

สถานะ พนกังานซ่อม และปุ่มค านวณค่าซ่อม 
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 ภาพท่ี 3.50 หนา้จอยนืยนัค่าซ่อม 

หนา้จอยืนยนัค่าซ่อม ประกอบดว้ย รายละเอียดใบแจง้ซ่อมไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม ประเภท

อุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย อาการเสีย พนกังานซ่อม ช่ือลูกคา้ ยี่ห้ออุปกรณ์ หมายเลข

อุปกรณ์ สถานะ วนัท่ีแจง้ซ่อม วนัท่ีซ่อมเสร็จ วนัท่ีนดัรับ และวนัท่ีส่งคืน ตารางรายการอะไหล่แสดง

ขอ้มูลอะไหล่ ไดแ้ก่ รหสัใบเบิก รหสัอะไหล่ หมายเลขอะไหล่ ยีห่อ้ ช่ืออะไหล่ ประเภท ราคา ค่าแรง

ลิงคแ์กไ้ขค่าแรง รวมค่าอะไหล่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคารวมไม่คิดภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคาสุทธิ ปุ่มยอ้นกลบั 

และปุ่มพิมพใ์บเสร็จ 
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 ภาพท่ี 3.51 หนา้จอแกไ้ขค่าแรง  

หนา้จอแกไ้ขค่าแรง ประกอบดว้ย ช่องกรอกค่าแรง ปุ่มบนัทึก ปุ่มยกเลิก และกากบาท 
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ภาพท่ี 3.52 หนา้จอรายการส่งคืน 

หนา้จอรายการส่งคืน ประกอบดว้ย ช่องคน้หาช่ือลูกคา้ ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ตาราง

แสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม วนัท่ีส่งคืน ช่ือลูกคา้ อาการเสีย และปุ่มรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.53 หนา้จอรายงานซ่อม 

หน้าจอรายงานการซ่อม ประกอบด้วย ตัวเลือกประเภทอุปกรณ์ ตัวเลือกพนักงานซ่อม 

ตวัเลือกวนัท่ี ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มพิมพร์ายงาน ตารางแสดงขอ้มูลรายงานซ่อม ไดแ้ก่ รหสั

ใบแจง้ซ่อม วนัท่ีแจง้ซ่อม วนัท่ีซ่อมเสร็จ ช่ือลูกคา้ ประเภทอุปกรณ์ อาการเสีย สถานะ และพนกังาน

ซ่อม  
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ภาพท่ี 3.54 หนา้จอรายงานอะไหล่คงคลงั 

หนา้จอรายงานอะไหล่คงคลงั ประกอบดว้ย ตวัเลือกประเภทอะไหล่ ตวัเลือกยีห่อ้อะไหล่ ปุ่ม

คน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มพิมพร์ายงาน ตารางแสดงขอ้มูลรายงานอะไหล่ ไดแ้ก่ รหสัอะไหล่ ยี่หอ้

อะไหล่ ช่ืออะไหล่ ประเภทอะไหล่ ราคาทุน ราคาขาย และจ านวนอะไหล่ในคลงั  
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ภาพท่ี 3.55 หนา้จอรายงานเบิกอะไหล่ 

หนา้จอรายงานเบิกอะไหล่ ประกอบดว้ย ตวัเลือกประเภทอะไหล่ ตวัเลือกพนกังานเบิก ปุ่ม

คน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มพิมพร์ายงาน ตารางแสดงขอ้มูลรายงานเบิกอะไหล่ ไดแ้ก่ รหัสใบเบิก

อะไหล่ วนัท่ีเบิก ประเภทอะไหล่ จ  านวน รหสัใบแจง้ซ่อม และพนกังานเบิก  
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ภาพท่ี 3.56 หนา้จอรายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 

หน้าจอรายงานสั่งซ้ืออะไหล่ ประกอบดว้ย ตวัเลือกประเภทอะไหล่ ตวัเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตวัเลือกวนัท่ี ปุ่มคน้หา ปุ่มแสดงทั้งหมด ปุ่มพิมพร์ายงาน ตารางแสดงขอ้มูลรายงานใบสั่งซ้ือไดแ้ก่ 

รหสัใบสัง่ซ้ือ ผูจ้ดัจ  าหน่าย ประเภทอะไหล่ วนัท่ีสัง่ซ้ือ วนัท่ีรับ จ  านวน และราคารวม 
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- การออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้ในส่วนของลูกคา้ 

 

 
ภาพท่ี 3.57 หนา้จอตรวจสอบสถานะใบแจง้ซ่อม 

หน้าจอตรวจสอบสถานะใบแจง้ซ่อม ประกอบดว้ย ช่องคน้หาใบแจง้ซ่อมจากรหัสใบเจง้

ซ่อม หรือช่ือลูกคา้ ปุ่มคน้หา ปุ่มลา้งขอ้มูล ตารางแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ รหสัใบแจง้ซ่อม ช่ือ

อุปกรณ์ สถานะ และปุ่มรายละเอียด 
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ภาพท่ี 3.58 หนา้จอติดต่อ 

หน้าจอติดต่อแสดงขอ้มูลการติดต่อกบัทางร้าน ไดแ้ก่ ท่ีอยู่ เบอร์โทร E-mail Line Id และ

แผนท่ีส าหรับเดินทางมาท่ีร้าน 
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2. การออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 

ภาพท่ี 3.59 ใบแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.60 ใบเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.61 ใบสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี 3.62 ใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพท่ี 3.63 รายงานแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.64 รายงานอะไหล่คงคลงั 
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ภาพท่ี 3.65 รายงานเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี 3.66 รายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 
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3. การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.67 การแสดงความสมัพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Average 

Brand_ Spares 

Customer 

Date_Job 

Employee 

Order_Details 

Order_List 

Pickup_Details 

Pickup_List 

Position 

Repair_List 

Spares 

Spares_Details 

Supplier 

Type_Equipment 

Type_Spares 

ตารางค่าเฉล่ีย 

ตารางยีห่อ้อะไหล่ 

ตารางลูกคา้ 

ตารางวนัท างาน 

ตารางพนกังาน 

ตารางรายละเอียดใบสัง่ซ้ืออะไหล่ 

ตารางสัง่ซ้ืออะไหล่ 

ตารางรายละเอียดเบิกอะไหล่ 

ตารางเบิกอะไหล่ 

ตารางต าเเหน่งงาน 

ตารางใบเเจง้ซ่อม 

ตารางอะไหล่ 

ตารางรายละเอียดอะไหล่ 

ตารางผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตารางประเภทอุปกรณ์ 

ตารางประเภทอะไหล่ 
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4. การพฒันาโปรแกรม 

 4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใช ้MySQL v.5.0.4 

 

ภาพท่ี 3.68 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 

 

ภาพท่ี 3.69 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 
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4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา PHP 

 

ภาพท่ี 3.70 แสดงการเขียนโปรแกรมเพ่ือใชติ้ดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 

 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบ่งผูใ้ชง้านเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

- การใชง้านของเจา้ของร้านและพนกังาน 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอแรกของเวบ็ไซต์ 

 หนา้จอแรกของเวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. แถบเมนูไปยงัหนา้จอต่างๆ 

- แถบเมนูหนา้แรก คลิกเพ่ือกลบัมาหนา้จอแรกของเวบ็ไซต ์( ดงัภาพท่ี 4.1 ) 

       - แถบเมนูติดต่อ คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอติดต่อ ( ดงัภาพท่ี 4.68 ) 

2. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอ Login เพื่อเขา้ใชง้านระบบ ( ดงัภาพท่ี 4.2 ) 

3. กรอกรหสัใบแจง้ซ่อม หรือช่ือลูกคา้ท่ีตอ้งการคน้หา 

4. คลิกเพ่ือคน้หา 

5. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนหนา้ 

 1 

 3 

 2 

 5 

 4 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอ Login 

หนา้จอ Login ส าหรับพนกังานเขา้ใชง้านเวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีขั้นตอน
การใชง้านดงัน้ี 

1. แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส าหรับเขา้สู่ระบบ โดยใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้มูลดงัน้ี 
- Username เช่น boss เป็นตน้ 
- Password เช่น 123456 เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือเขา้สู่ระบบ  
3. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปหนา้จอแรกของเวบ็ไซต ์( ดงัภาพท่ี 4.1 ) 

 

 

 1 

 3 
 2 
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ภาพท่ี 4.3 แถบเมนูจดัการงานซ่อม 

แถบเมนูในส่วนจดัการงานซ่อมประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอปฏิทินงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.32 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอจดังานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.33 )  
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.28 )  
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.29 )  
5. คลิกเพ่ือไปหนา้จอค านวณค่าซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.53 )  
6. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการส่งคืน ( ดงัภาพท่ี 4.57 )  

  

 1 

 2 

 3 

 4

ภ 

 6 
 5

5 
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ภาพท่ี 4.4 แถบเมนูจดัการอะไหล่ 

 แถบเมนูในส่วนจดัการอะไหล่ประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปน้ี 
1. คลิกเพ่ือสัง่ซ้ืออะไหล่โดยโปรแกรมจะเร่ิมตน้เปิดหนา้จอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย  
       ( ดงัภาพท่ี 4.36 )  
2. คลิกเพ่ือรับอะไหล่โดยโปรแกรมจะเร่ิมตน้เปิดหนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือ ( ดงัภาพท่ี 4.42 )   

  

 1 
 2 
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ภาพท่ี 4.5 แถบเมนูขอ้มูลพ้ืนฐาน 

เแถบเมนูในส่วนขอ้มูลพ้ืนฐานประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ ( ดงัภาพท่ี 4.10 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน ( ดงัภาพท่ี 4.12 ) 
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน ( ดงัภาพท่ี 4.14 ) 
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.16 ) 
5. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.19 ) 
6. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ( ดงัภาพท่ี 4.23 ) 
7. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.21 ) 
8. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ( ดงัภาพท่ี 4.25 ) 
9. คลิกเพ่ือไปหนา้จอขอ้มูลราคาค่าอะไหล่และค่าแรง ( ดงัภาพท่ี 4.27 ) 
 

  

 1 

 2 

 4
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5 
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ภาพท่ี 4.6 แถบเมนูขอ้มูลรายงาน 

เแถบเมนูในส่วนขอ้มูลรายงานประกอบดว้ยเมนูดงัต่อไปน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.59 )  
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายงานอะไหล่คงคลงั ( ดงัภาพท่ี 4.61 )  
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายงานเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.63 )  
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.65 )  

 

 

 

   

  

 1 

 2 

 4 
 3

-
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ภาพท่ี 4.7 แถบเมนูของพนกังานแคชเชียร์ 

 แถบเมนูของพนกังานแคชเชียร์ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.28 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.29 ) 
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอค านวณค่าซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.53 ) 
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการส่งคืน ( ดงัภาพท่ี 4.54 ) 
5. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ ( ดงัภาพท่ี 4.10 ) 

 

 

 

  

 1 
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/
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5

 4 
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ภาพท่ี 4.8 แถบเมนูของพนกังานซ่อม 

 แถบเมนูของพนกังานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.28 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.29 ) 
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการคิวงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.35 ) 
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.45 ) 
5. คลิกเพ่ือไปหนา้จอปิดงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.51 ) 
6. คลิกเพ่ือไปหนา้จอรายการส่งคืน ( ดงัภาพท่ี 4.57 ) 

 

  

 1 
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ภาพท่ี 4.9 แถบเมนูของพนกังานคลงัอะไหล่ 

 แถบเมนูของพนกังานคลงัอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือสัง่ซ้ืออะไหล่โดยโปรแกรมจะเร่ิมตน้เปิดหนา้จอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย  
    ( ดงัภาพท่ี 4.36 ) 
2. คลิกเพ่ือรับอะไหล่โดยโปรแกรมจะเร่ิมตน้เปิดหนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือ ( ดงัภาพท่ี 4.42 )   
3. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.16 ) 
4. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.19 ) 
5. คลิกเพ่ือไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.21 ) 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอแสดงรายการลูกคา้ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือออกจากระบบ 
2. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้เมนูของแต่ละต าแหน่งงาน 
3. ช่องกรอกช่ือลูกคา้ท่ีตอ้งการคน้หา 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกเพ่ือแสดงขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดและลา้งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนหนา้ 
6. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี  
    4.11 ) 
7. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ( ดงัภาพ 
    ท่ี 4.11 ) 
8. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล 
    เวบ็ไซต ์
9. คลิกเพ่ือดูรายช่ือลูกคา้เพ่ิมเติม 

 

 1 

 6 

 2 

 3 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหสัลูกคา้อตัโนมติั แต่ถา้

เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล ไดแ้ก่ 

   - ช่ือ –นามสกลุ เช่น พงษพิ์พฒัน์ ร้อยมาลี เป็นตน้ 

   - เบอร์โทร เช่น 0901256679 เป็นตน้ 

   - E-mail เช่น pongpiphat03@gmail.com เป็นตน้ 

   -ท่ีอยู ่เช่น 70 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ ( ดงัภาพท่ี 4.10 ) 

 

 2 

 1 

 4  3 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล ( ดงั 
    ภาพท่ี 4.13 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล ( ดงั 
    ภาพท่ี 4.13 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล  
    เวบ็ไซต ์  

 2 

 3 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

หน้าจอเพ่ิมและแก้ไขข้อมูลพนักงาน ในกรณีกรอกข้อมูลใหม่จะแสดงรหัสพนักงาน

อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล ไดแ้ก่ 

   - ช่ือ-นามสกลุ เช่น ชอบธรรม จนัมา เป็นตน้ 

   - เบอร์โทร เช่น 0954467701 เป็นตน้ 

   - E-mail เช่น jaonai@hotmail.com เป็นตน้ 

   - ท่ีอยู ่เช่น 45/11 หมู่บา้นสวนสม้ ต าบลสะตอน อ าเภอสอยดาว จนัทบุรี เป็นตน้ 

   - เลือกต าแหน่งงาน เช่น เจา้ของร้าน เป็นตน้ 

   - เลือกสถานะงาน เช่น วา่ง เป็นตน้ 

   - เลือกสถานภาพ เช่น เป็นพนกังาน เป็นตน้ 

   - Username เช่น boss เป็นตน้ 

   - Password เช่น 123456 เป็นตน้  

   - Confirm Password เช่น 123456 เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน ( ดงัภาพท่ี 4.12 ) 

 1 

 2 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล 
    ( ดงัภาพท่ี 4.15 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงานกรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ข ขอ้มูล  
    ( ดงัภาพท่ี 4.15 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล 
    เวบ็ไซต ์  

 2 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหัสต าแหน่งงาน

อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกช่ือต าแหน่งงานท่ีตอ้งการเพ่ิม เช่น พนกังานบญัชี เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน ( ดงัภาพท่ี 4.14 ) 

5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการดูรายช่ือต าแหน่งงานเพ่ิมเติม 

 

 1 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. ช่องกรอกช่ืออะไหล่ท่ีตอ้งการคน้หา 
2. คลิกเพ่ือเลือกประเภทอะไหล่ 
3. คลิกเพ่ือเลือกยีห่อ้อะไหล่ 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกเพ่ือแสดงขอ้มูลอะไหล่ทั้งหมดและลา้งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนหนา้ 
6. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล 

      ( ดงัภาพท่ี 4.17 ) 
                7. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล   

       ( ดงัภาพท่ี 4.17 ) 
   8. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล  
       เวบ็ไซต ์
   9. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการดูรายช่ืออะไหล่เพ่ิมเติม  

 1 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหสัอะไหล่อตัโนมติั แต่ถา้

เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกขอ้มูลรายละเอียด ไดแ้ก่ 

    - ช่ืออะไหล่ เช่น GEFORCE 210 1GB DDR3 LP เป็นตน้ 

    - เลือกยีห่อ้อะไหล่ เช่น INNO3D เป็นตน้ 

    - เลือกประเภทอะไหล่ เช่น การ์ดจอ เป็นตน้ 

    - รายละเอียด เช่น การ์ดจอแสดงผล 1 GB เป็นตน้ 

    - เลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย เช่น J.I.B Computer Group เป็นตน้ 

    - คลิกปุ่มเลือกไฟล ์เพื่อเลือกรูปภาพท่ีตอ้งการ เช่น 05.jpg เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกเพ่ือดูรายการหมายเลขอะไหล่  ( ดงัภาพท่ี 4.18 ) 

5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.16 ) 

 1
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอแสดงรายการหมายเลขอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการหมายเลขอะไหล่ สามารถเล่ือนดูสถานะหมายเลขอะไหล่ ราคาทุน และ

คลิกกากบาทเพื่อปิดหนา้จอ 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล 

             ( ดงัภาพท่ี 4.20 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ข       
    ขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.20 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล 
    เวบ็ไซต ์
4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการดูรายช่ือประเภทอะไหล่เพ่ิมเติม     

 3 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหัสประเภท

อะไหล่อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือให้กรอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1. กรอกช่ือประเภทอะไหล่ท่ีตอ้งการเพ่ิม เช่น แรม เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่  

    ( ดงัภาพท่ี 4.19 ) 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล 

            ( ดงัภาพท่ี 4.22 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 

            ( ดงัภาพท่ี 4.22 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล       
    เวบ็ไซต ์

 

 

  

 3 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยี่ห้ออะไหล่ ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหัสยี่ห้ออะไหล่

อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. กรอกช่ือยีห่อ้อะไหล่ท่ีตอ้งการเพ่ิม เช่น ASUS เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.21 )  

 4 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ใชส้ าหรับดูขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอน
การใชง้านดงัน้ี 

1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล 
             ( ดงัภาพท่ี 4.24 ) 

2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ข   
    ขอ้มูล( ดงัภาพท่ี 4.24 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล 
    เวบ็ไซตใ์นกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูล  
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหัสประเภท

อุปกรณ์อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือให้กรอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

1. กรอกช่ือประเภทอุปกรณ์ท่ีตอ้งการเพ่ิม เช่น โน๊ตบุ๊ค เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ( ดงัภาพท่ี  

    4.23 )  
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายมีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการเพ่ิม  
    ขอ้มูล( ดงัภาพท่ี 4.26 ) 
2. คลิกเพ่ือไปหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 

             ( ดงัภาพท่ี 4.26 ) 
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูลท่ีเลือกออกจากหนา้จอแต่ไม่ไดล้บออกจากฐานขอ้มูล          
    เวบ็ไซตใ์นกรณีท่ีตอ้งการลบขอ้มูล  
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ในกรณีกรอกขอ้มูลใหม่จะแสดงรหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย

อตัโนมติั แต่ถา้เป็นการแกไ้ขขอ้มูลจะแสดงขอ้มูลเดิมเพ่ือใหก้รอกแกไ้ขได ้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   

1. กรอกรายละเอียดขอ้มูล ไดแ้ก่ 

         - ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย เช่น บริษทั แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากดั เป็นตน้ 

         - ท่ีอยู ่เช่น 74/1 หมู่ 1 ต.บลท่าอิฐ อ.ปากเกลด็ จ.นนทบุรี 11120 เป็นตน้ 

         - เวบ็ไซต ์เช่น http://www.advice.co.th/ เป็นตน้ 

         - E-mail เช่น adviceclub@advice.co.th เป็นตน้ 

         - เบอร์โทร เช่น 025470099 เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลทั้งหมด แต่ในกรณีท่ีเป็นการแกไ้ขจะน าขอ้มูลเดิมมาแสดง 

4. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ( ดงัภาพท่ี 4.25 ) 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอขอ้มูลราคาอะไหล่และค่าแรง 

หนา้จอขอ้มูลราคาอะไหล่และค่าแรง ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขค่าอะไหล่ และค่าแรง โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี   

1. กรอกราคาอะไหล่ เช่น 20 เปอร์เซ็นต ์เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 

3. กรอกค่าแรง เช่น 500 บาท เป็นตน้ 

4. คลิกเพ่ือบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอแจง้ซ่อม 

หนา้จอแจง้ซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. หนา้จอจะแสดงรหสัใบแจง้ซ่อมท่ีก าลงัจะบนัทึก 
2. เลือกช่ือลูคา้ เช่น พงษพิ์พฒัน์ ร้อยมาลี เป็นตน้ 
3. โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลลูกคา้ 
4. เลือกวนัท่ีนดัรับอุปกรณ์ เช่น 17/12/2021 เป็นตน้ 
5. เลือกประเภทอุปกรณ์ เช่น โน๊ตบุ๊ค เป็นตน้ 
6. เลือกยีห่อ้อุปกรณ์ เช่น ASUS เป็นตน้ 
7. กรอกขอ้มูลอุปกรณ์ ดงัน้ี 

          - ช่ือรุ่นอุปกรณ์ เช่น  ZenBook Pro Duo 15 เป็นตน้ 
          - หมายเลขอุปกรณ์ เช่น  UX582LR-H0701TS เป็นตน้ 
          - อาการเสีย เช่น หนา้จอไม่ติด เป็นตน้ 

8. เลือกอุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย ดงัน้ี เมาส์ คียบ์อร์ด Adapter และกระเป๋า 
9. กรอกขอ้มูลในช่องกรอกอุปกรณ์อ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่มีในตวัเลือกอุปกรณ์ท่ีน ามาดว้ย 
10. คลิกเพ่ือบนัทึกใบแจง้ซ่อม 
11. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ ( ดงัภาพท่ี 4.11 ) 
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12. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ( ดงัภาพท่ี 4.24 ) 
13. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลยีห่อ้อุปกรณ์ ( ดงัภาพท่ี 4.22 ) 
14. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลในช่องกรอกขอ้มูลทั้งหมด 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอรายการแจง้ซ่อม 

หนา้จอรายการแจง้ซ่อม ใชส้ าหรับดูรายละเอียด และยกเลิกงานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้าน
ดงัน้ี 

1. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้รายละเอียดแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.30 ) 
2. คลิกเพ่ือยกเลิกงานซ่อม โดยโปรแกรมจะปรับสถานะขอ้มูลเป็นยกเลิก 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม 

หนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้พิมพใ์บแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.31 ) 

2. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.29 ) 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอพิมพใ์บแจง้ซ่อม 

 หนา้จอพิมพใ์บแจง้ซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือเลือกรูปแบบการพิมพ ์
2. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการเลือกหนา้ท่ีจะพิมพ ์
3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการเลือกจ านวนหนา้ท่ีจะพิมพ ์
4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการปรับระยะขอบกระดาษ 
5. คลิกเพ่ือพิมพใ์บแจง้ซ่อม ในกรณีท่ีเลือกรูปแบบการพิมพเ์ป็น PDF ปุ่มจะเปล่ียนเป็น 
    บนัทึก 
6. คลิกเพ่ือยกเลิกพิมพใ์บแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอปฏิทินงานซ่อม 

 หนา้จอปฏิทินงานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกตวัเลือกเดือนท่ีตอ้งการดูงานซ่อมในแต่ละวนั หนา้ปฏิทินจะเปล่ียนเป็นเดือนท่ีเลือก      
    เช่น กมุภาพนัธ์ เป็นตน้ 
2. คลิกตวัเลือกปีท่ีตอ้งการดูงานซ่อม หนา้ปฏิทินจะเปล่ียนเป็นปีท่ีเลือก เช่น 2022 เป็นตน้ 
3. สีสถานะงานของใบแจง้ซ่อม ไดแ้ก่ สีสม้ คือรอคิวซ่อม สีเขียว คือก าลงัซ่อม และสีเทา คือ    
    ซ่อมเสร็จแลว้ 
4. ตวัอกัษร คือการบอกช่วงเวลาการท างานของพนกังานซ่อม ไดแ้ก่ M คือช่วงเชา้ และ A คือ  
    ช่วงบ่าย ส่วนสีของตวัอกัษร ไดแ้ก่ สีน ้าเงิน คือเร่ิมงาน และสีแดง คือจบงาน 
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ภาพท่ี 4.33 หนา้จอจดังานซ่อม 

 หนา้จอจดังานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี  
1. ปุ่มมอบงาน คลิกเพ่ือไปยงัหนา้มอบหมายงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.34 ) 
2. ปุ่มลบ คลิกเพ่ือลบใบแจง้ซ่อม  

 1  2 
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอมอบหมายงานซ่อม 

หนา้จอมอบหมายงานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม และวนัท่ีซ่อมเสร็จเพ่ือก าหนดระยะเวลาในการท างานของพนกังาน 
2. คลิกเลือกช่วงเวลา 
3. คลิกเพ่ือยนืยนั โดยโปรแกรมจะเปิดตวัเลือกพนกังานซ่อมใหใ้ชง้าน 
4. เลือกพนกังานซ่อม  
5. คลิกเพ่ือบนัทึกงานซ่อม 
6. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปหนา้จอจดังานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.33 )  

 2 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอคิวงานซ่อม 

หนา้จอคิวงานซ่อมใชส้ าหรับดูรายการใบแจง้ซ่อมท่ีนดัหมายแต่ยงัไม่ไดซ่้อม โดยคลิกท่ีปุ่ม

เร่ิมซ่อมเพ่ือใหโ้ปรแกรมปรับสถานะเป็นก าลงัซ่อม 
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ภาพท่ี 4.36 หนา้จอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หนา้จอรายการผูจ้ดัจ  าหน่าย ใชส้ าหรับเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีตอ้งการสัง่ซ้ืออะไหล่ โดยคลิกปุ่ม
เลือกเพ่ือไปหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.37 )  
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอรายการอะไหล่ 

หนา้จอรายการอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. เลือกประเภทอะไหล่ เช่น พาวเวอร์ซพัพลาย เป็นตน้ 
2. เลือกยีห่อ้อะไหล่ เช่น ASUS เป็นตน้ 
3. ช่องกรอกช่ืออะไหล่ท่ีตอ้งการคน้หา เช่น TUF GAMING PLUS BRONZE เป็นตน้ 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกเพ่ือแสดงขอ้มูลอะไหล่ทั้งหมด 
6. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอรายละเอียดอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.38 ) 
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ภาพท่ี 4.38 หนา้จอรายละเอียดอะไหล่ 

หนา้จอรายละเอียดอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือเพ่ิมอะไหล่ลงในรายการสัง่ซ้ือ และไปยงัหนา้จอใบสัง่ซ้ือ ( ดงัภาพท่ี 4.39 ) 
2. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.37 ) 

 

 

 

 

 

 

 2 
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอใบสัง่ซ้ือ 

หนา้จอใบสัง่ซ้ือ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. โปรแกรมจะน าราคาทุนล่าสุดมาแสดงในช่องราคาในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขใหก้รอกขอ้มูล 
    ราคา 
2. กรอกจ านวนอะไหล่ท่ีตอ้งการสัง่ซ้ือ 
3. คลิกปรับปรุงเพ่ือยนืยนัจ านวนอะไหล่ท่ีสัง่ซ้ือ โดยโปรแกรมจะปรับปรุงราคา และจ านวน        

    พร้อมค านวณราคาอะไหล่ 

4. คลิกสัง่ซ้ือเพ่ือไปยงัหนา้จอยนืยนัใบสัง่ซ้ือ ( ดงัภาพท่ี 4.40 ) 

5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการกลบัไปยงัหนา้รายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.37 ) 

6. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบอะไหล่ออกจากตารางรายการอะไหล่ 

7. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายละเอียดอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.38 ) 
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  ภาพท่ี 4.40 หนา้จอยนืยนัใบสัง่ซ้ือ 

 หนา้จอยนืยนัการสัง่ซ้ือ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพใ์บสัง่ซ้ืออะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.41 ) 
2. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.37 ) 

3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอใบสัง่ซ้ือ ( ดงัภาพท่ี 4.39 ) 
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอพิมพใ์บสัง่ซ้ืออะไหล่ 

หนา้จอพิมพใ์บสั่งซ้ืออะไหล่จะแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 

4.31 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือ 

หนา้จอรายการใบสัง่ซ้ือ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ ( ดงัภาพท่ี 4.43 ) 

2. กรอกรหสัใบสัง่ซ้ือในกรณีท่ีตอ้งการคน้หาใบสัง่ซ้ือ 

3. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 

4. คลิกเพ่ือแสดงขอ้มูลทั้งหมด 

5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการดูรายการใบสัง่ซ้ือเพ่ิมเติม 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ 

หนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ คลิกปุ่มรับอะไหล่เพ่ือไปยงัหนา้จอรับอะไหล่ (ดงัภาพท่ี 4.44) 

ในกรณีอะไหล่ท่ีรับแลว้จะเปล่ียนจากปุ่มกดเป็นขอ้ความแสดงสถานะ  
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ภาพท่ี 4.44 หนา้จอรับอะไหล่ 

หนา้จอรับอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือรับอะไหล่ทั้งหมด 
2. กรอกหมายเลขอะไหล่ในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขหมายเลขอะไหล่ 

3. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ท่ีรับ ( ดงัภาพท่ี 4.43 ) 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอเบิกอะไหล่ คลิกปุ่มเบิกอะไหล่เพ่ือไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.46 )  
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ภาพท่ี 4.46 หนา้จอรายการอะไหล่ 

 หนา้จอรายการอะไหล่ใชส้ าหรับเลือกอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. เลือกประเภทอะไหล่ เช่น พาวเวอร์ซพัพลาย เป็นตน้ 
2. เลือกยีห่อ้อะไหล่ เช่น ASUS เป็นตน้ 
3. กรอกช่ืออะไหล่ท่ีตอ้งการคน้หา เช่น TUF GAMING PLUS BRONZE เป็นตน้ 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกเพ่ือแสดงขอ้มูลอะไหล่ทั้งหมด 
6. คลิกเพ่ือเลือกอะไหล่ โดยโปรแกรมจะเพ่ิมขอ้มูลลงตารางรายการอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก  
    และไปยงัหนา้จอใบเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.48 ) 
7. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการดูรายละเอียดอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.47 ) 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอรายละเอียดอะไหล่  

หนา้จอรายละเอียดอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. ในกรณีท่ีตอ้งการเบิกอะไหล่ คลิกปุ่มเพ่ิมลงรายการเบิกเพ่ือไปยงัหนา้จอใบเบิกอะไหล่    
    โดยโปรแกรมจะเพ่ิมขอ้มูลลงตารางรายการอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก ( ดงัภาพท่ี 4.48 ) 
2. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.46 ) 
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอใบเบิกอะไหล่ 

 หนา้จอใบเบิกอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. กรอกจ านวนอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก 
2. คลิกปรับปรุงเพ่ือยนืยนัจ านวนอะไหล่ท่ีตอ้งการเบิก โดยโปรแกรมจะปรับปรุงจ านวน 
    พร้อมค านวณราคาอะไหล่ 
3. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอยนืยนัการเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.49 ) 
4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.46 ) 
5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการลบอะไหล่ออกจากตารางรายการอะไหล่ 
6. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายละเอียดอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.47 ) 
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ภาพท่ี 4.49 หนา้จอยนืยนัการเบิกอะไหล่ 

หนา้จอยนืยนัการเบิกอะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพใ์บเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.50 ) 
2. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอใบเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.48 ) 
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอพิมพใ์บเบิกอะไหล่ 

หนา้จอพิมพใ์บเบิกอะไหล่จะแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 4.31 
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอรายการงานซ่อมท่ีตอ้งการปิดงาน 

 หนา้จอรายการงานซ่อมท่ีตอ้งการปิดงาน คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอปิดงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.52 ) 
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ภาพท่ี 4.52 หนา้จอปิดงานซ่อม 

หนา้จอปิดงานซ่อมใชส้ าหรับปิดงานซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. กรอกขอ้ความเพ่ิมเติม หรือแกไ้ขขอ้ความของอาการเสียท่ีพบ เช่น หนา้จอไม่ติด เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือปิดงานซ่อม โดยโปรแกรมจะเปล่ียนสถานะใบแจง้ซ่อมเป็นซ่อมเสร็จแลว้ 

3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการงานซ่อมท่ีตอ้งการปิดงาน  

       ( ดงัภาพท่ี 4.51 ) 
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ภาพท่ี 4.53 หนา้จอค านวณค่าซ่อม 

หน้าจอค านวณค่าซ่อมใช้ส าหรับเลือกใบแจ้งซ่อมท่ีต้องการค านวณค่าซ่อม และส่งคืน

อุปกรณ์ใหก้บัลูกคา้ โดยคลิกปุ่มค านวณค่าซ่อมเพ่ือไปยงัหนา้จอยนืยนัค่าซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.54 ) 
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 ภาพท่ี 4.54 หนา้จอยนืยนัค่าซ่อม 

หน้าจอยืนยนัค่าซ่อมใช้ส าหรับค านวณค่าซ่อมเพ่ือส่งคืนอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อมให้กบัลูกคา้ มี

ขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขค่าแรง ( ดงัภาพท่ี 4.55 )  

2. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพใ์บเสร็จรับเงิน ( ดงัภาพท่ี 4.56 ) 

3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอค านวณค่าซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.53 ) 
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 ภาพท่ี 4.55 หนา้จอแกไ้ขค่าแรง  

หน้าจอแก้ไขค่าแรงใช้ส าหรับแก้ไขค่าแรงท่ีต้องการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม มี

ขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 

1. กรอกค่าแรง เช่น 1,000 บาท เป็นตน้ 

2. คลิกเพ่ือบนัทึกค่าแรง 

3. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการยกเลิกแกไ้ขค่าแรง 
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ภาพท่ี 4.56 หนา้จอพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

หน้าจอพิมพใ์บเสร็จรับเงินจะแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 

4.31 
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ภาพท่ี 4.57 หนา้จอรายการส่งคืน 

หนา้จอรายการส่งคืนแสดงรายการใบแจง้ซ่อมท่ีส่งคืนอุปกรณ์ให้กบัลูกคา้ไปแลว้ คลิกปุ่ม

รายละเอียดเพ่ือไปยงัหนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.58 ) 
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ภาพท่ี 4.58 หนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม 

หน้าจอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม แสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อมและพิมพใ์บเสร็จรับเงิน มีขั้นตอน
การใชง้านดงัน้ี 

1. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการพิมพใ์บเสร็จ ( ดงัภาพท่ี 4.56 ) 
2. คลิกเพ่ือยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอรายการส่งคืน ( ดงัภาพท่ี 4.57 ) 

  

 1 
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ภาพท่ี 4.59 หนา้จอรายงานซ่อม 

หนา้จอรายงานซ่อมใชส้ าหรับพิมพร์ายงานแจง้ซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกตวัเลือกประเภทอุปกรณ์  
2. คลิกตวัเลือกพนกังานซ่อม เช่น สมใจ ใจกวา้ง เป็นตน้ 
3. คลิกตวัเลือกวนัท่ี เช่น วนัท่ี 24/10/2021 ถึง 24/01/2022 เป็นตน้ 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลทั้งหมด 
6. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพร์ายงานซ่อม ( ดงัภาพท่ี 4.60 ) 
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ภาพท่ี 4.60 หนา้จอพิมพร์ายงานซ่อม 

หนา้จอพิมพร์ายงานซ่อมจะแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 4.31 
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ภาพท่ี 4.61 หนา้จอรายงานอะไหล่คงคลงั 

หนา้จอรายงานอะไหล่คงคลงัใชส้ าหรับพิมพร์ายงานอะไหล่คงคลงั มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกตวัเลือกประเภทอะไหล่  
2. คลิกตวัเลือกยีห่อ้อะไหล่ เช่น ASUS เป็นตน้ 
3. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลทั้งหมด 
5. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพร์ายงานอะไหล่คงคลงั( ดงัภาพท่ี 4.62 ) 
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ภาพท่ี 4.62 หนา้จอพิมพร์ายงานอะไหล่คงคลงั 

หน้าจอพิมพร์ายงานอะไหล่จะแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 

4.31 
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ภาพท่ี 4.63 หนา้จอรายงานเบิกอะไหล่ 

หน้าจอรายงานเบิกอะไหล่ใชส้ าหรับพิมพร์ายงานเบิกอะไหล่คงคลงั มีขั้นตอนการใชง้าน
ดงัน้ี 

1. คลิกตวัเลือกประเภทอะไหล่  
2. คลิกตวัเลือกพนกังานเบิก เช่น ปฏิภาณ ยดึมัน่ เป็นตน้ 
3. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
4. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลทั้งหมด 
5. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพร์ายงานเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.64 ) 
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ภาพท่ี 4.64 หนา้จอพิมพร์ายงานเบิกอะไหล่ 

หนา้จอพิมพร์ายงานเบิกอะไหล่จะแสดงตวัอยา่งก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือนภาพท่ี 

4.31 
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ภาพท่ี 4.65 หนา้จอรายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 

หนา้จอรายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ใชส้ าหรับพิมพร์ายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. คลิกตวัเลือกประเภทอะไหล่ เช่น การ์ดจอ เป็นตน้ 
2. คลิกตวัเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย เช่น บริษทั ไอที ซิต้ี จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
3. คลิกตวัเลือกวนัท่ี เช่น 01/08/2021 ถึง 14/12/2021 เป็นตน้ 
4. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
5. คลิกในกรณีท่ีตอ้งการแสดงขอ้มูลทั้งหมด 
6. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอพิมพร์ายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.66 ) 
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ภาพท่ี 4.66 หนา้จอพิมพร์ายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 

หน้าจอพิมพร์ายงานสั่งซ้ืออะไหล่จะแสดงตวัอย่างก่อนพิมพ ์มีขั้นตอนการใชง้านเหมือน

ภาพท่ี 4.31 
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1. การใชง้านของลูกคา้ 

 

 
ภาพท่ี 4.67 หนา้จอตรวจสอบสถานะใบแจง้ซ่อม 

หนา้จอตรวจสอบสถานะใบแจง้ซ่อม มีขั้นตอนการใชง้านดงัน้ี 
1. กรอกช่ือลูกคา้ หรือรหสัใบแจง้ซ่อม เช่น RE0000050 เป็นตน้ 
2. คลิกเพ่ือคน้หา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงขอ้มูลใบแจง้ซ่อมท่ีคน้หาในรูปแบบของตาราง 
3. คลิกเพ่ือลา้งขอ้มูลท่ีคน้หา 
4. คลิกเพ่ือไปยงัหนา้จอรายละเอียดใบแจง้ซ่อม ในกรณีของลูกคา้จะไม่มีปุ่มพิมพใ์บเสร็จ 
       ( ดงัภาพท่ี 4.58 ) 
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ภาพท่ี 4.68 หนา้จอติดต่อ 

หนา้จอติดต่อแสดงขอ้มูลส าหรับการติดต่อกบัทางร้าน ประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีอยู่ เบอร์โทร  

E-mail Line Id และแผนท่ีส าหรับเดินทางมาท่ีร้าน 
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การทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของโปรแกรม โดยมีการแจง้เตือนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.69 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ 

 หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลลูกคา้ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลลูกคา้สามารถคลิกไดท่ี้ปุ่ม

ลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถามผูใ้ช้งานอีกคร้ังเพ่ือ

ยนืยนัการลบขอ้มูล ดงัภาพท่ี ( 4.70 )  
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ภาพท่ี 4.70 ขอ้ความแจง้เตือนลบขอ้มูล 

 ขอ้ความแจง้เตือนลบขอ้มูลท่ี เพ่ือเป็นการยืนยนัการลบขอ้มูลจากผูใ้ชง้านอีกคร้ัง โดยปุ่มตก

ลงคือยนืยนัการลบขอ้มูล ปุ่มยกเลิกคือยกเลิกการลบขอ้มูล  
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ภาพท่ี 4.71 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง หรือกรอกขอ้มูล

ไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน และขอ้ความ

แจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 และ 4.74  )  
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ภาพท่ี 4.72 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

ขอ้ความแจง้เตือนกรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น ท่ีจะแสดงข้ึนมาแจง้เตือนก็ต่อเม่ือผูใ้ชง้าน

กรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง คลิกปุ่มตกลงเพ่ือปิดขอ้ความ 
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ภาพท่ี 4.73 ขอ้ความแจง้เตือนบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 

 ขอ้ความแจง้เตือนบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านว่าขอ้มูลท่ีเพ่ิมถูกบนัทึกแลว้ คลิก

ปุ่มตกลงเพื่อปิดขอ้ความ  



170 

 

ภาพท่ี 4.74 ขอ้ความแจง้เตือนแกไ้ขขอ้มูลส าเร็จ 

ขอ้ความแจง้เตือนแกไ้ขขอ้มูลส าเร็จ เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านวา่ขอ้มูลท่ีแกไ้ขถูกบนัทึกแลว้ คลิก

ปุ่มตกลงเพื่อปิดขอ้ความ  



171 

 

ภาพท่ี 4.75 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลพนกังาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลพนกังานสามารถคลิก

ไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถามผูใ้ชง้านอีกคร้ัง

เพื่อยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี  4.70 )  



172 

 

ภาพท่ี 4.76 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง หรือกรอก

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน และ

ขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 , 4.77 , 4.78 , 4.79 และ 4.80 )   



173 

 

ภาพท่ี 4.77 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือพนกังานซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือพนักงานซ ้ า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกช่ือ

พนกังานซ ้ากบัช่ือพนกังานท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ือพนกังานใหม่อีกคร้ัง 

 

  



174 

 

ภาพท่ี 4.78 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือ Username  ซ ้ากรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือ Username  ซ ้ากรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกช่ือ 

Username ซ ้ากบัช่ือ Username ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพื่อกรอกช่ือ Username ใหม่อีกคร้ัง  



175 

 

ภาพท่ี 4.79 ขอ้ความแจง้เตือน Password ไม่ตรงกนั กรุณากรอกใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือน Password ไม่ตรงกนักรุณากรอกใหม่อีกคร้ัง  เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ช้งาน

กรอกขอ้มูล ในช่อง Confirm Password ไม่ตรงกบัช่อง Password คลิกปุ่มตกลงเพื่อกรอก Password 

ใหม่อีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 4.80 ขอ้ความแจง้เตือนเบอร์โทรศพัท ์หรือ E-mail ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนเบอร์โทรศพัท์ หรือ E-mail ซ ้ า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง  เกิดข้ึนในกรณีท่ี

ผูใ้ชง้านกรอกเบอร์โทรศพัท ์หรือ E-mail ซ ้ากบัเบอร์โทรศพัท ์หรือ E-mail ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิก

ปุ่มตกลงเพื่อกรอกเบอร์โทรศพัท ์หรือ E-mail ใหม่อีกคร้ัง  



177 

 

ภาพท่ี 4.81 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หน้าจอแสดงรายการข้อมูลต าแหน่งงาน กรณีท่ีผูใ้ช้งานต้องการลบข้อมูลต าแหน่งงาน

สามารถคลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถาม

ผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70  )  



178 

 

ภาพท่ี 4.82 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งงาน กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน 

และขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.83 )  



179 

 

ภาพท่ี 4.83 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือต าแหน่งงานซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือต าแหน่งงานซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง  เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอก

ช่ือต าแหน่งงานซ ้ ากบัช่ือต าแหน่งงานท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ือต าแหน่งงาน

ใหม่อีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 

 

ภาพท่ี 4.84 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลอะไหล่สามารถคลิกไดท่ี้

ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถามผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือ

ยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70 )  



181 

 

ภาพท่ี 4.85 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือกรอก

ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน และ

ขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.86 )  



182 

 

ภาพท่ี 4.86 ขอ้ความแจง้เตือนช่ืออะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ืออะไหล่ซ ้ า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกช่ือ

อะไหล่ซ ้ากบัช่ืออะไหล่ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ืออะไหล่ใหม่อีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 4.87 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลประเภทอะไหล่

สามารถคลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถาม

ผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70 )  



184 

 

ภาพท่ี 4.88 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน 

และขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.89 )  



185 

 

ภาพท่ี 4.89 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือประเภทอะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือประเภทอะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอก

ช่ือประเภทอะไหล่ซ ้า กบัช่ือประเภทอะไหล่ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพื่อกรอกช่ือประเภท

อะไหล่ใหม่อีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 

 

ภาพท่ี 4.90 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลยีห่อ้อะไหล่สามารถ

คลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถามผูใ้ชง้านอีก

คร้ังเพ่ือยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70 )  



187 

 

ภาพท่ี 4.91 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยี่หอ้อะไหล่ 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลยี่ห้ออะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน 

และขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.92 )  



188 

 

ภาพท่ี 4.92 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือยีห่อ้อะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือยีห่อ้อะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกช่ือ

ยี่หอ้อะไหล่ซ ้ากบัช่ือยี่ห้ออะไหล่ท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ือยี่ห้ออะไหล่ใหม่อีก

คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



189 

 

ภาพท่ี 4.93 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอแสดงรายการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลประเภทอุปกรณ์

สามารถคลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถาม

ผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70 )  



190 

 

ภาพท่ี 4.94 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

หนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน 

และขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.95 )  



191 

 

ภาพท่ี 4.95 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือประเภทอุปกรณ์ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือประเภทอุปกรณ์ซ ้ า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้าน

กรอกช่ือประเภทอุปกรณ์ซ ้ ากบัช่ือประเภทอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ือ

ประเภทอุปกรณ์ใหม่อีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

  



192 

 

ภาพท่ี 4.96 การแจง้เตือนในหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หน้าจอแสดงรายการข้อมูลผูจ้ ัดจ  าหน่าย กรณีท่ีผูใ้ช้งานต้องการลบข้อมูลผูจ้ ัดจ  าหน่าย

สามารถคลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบขอ้มูลน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถาม

ผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการลบขอ้มูล ( ดงัภาพท่ี 4.70 )  



193 

 

ภาพท่ี 4.97 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

หน้าจอเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย กรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือ

กรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน 

และขอ้ความแจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 , 4.73 , 4.74 และ 4.98 )  



194 

 

ภาพท่ี 4.98 ขอ้ความแจง้เตือนช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้ า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอก

ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายซ ้ากบัช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกช่ือผูจ้ดัจ  าหน่ายใหม่

อีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 4.99 การแจง้เตือนในหนา้จอแจง้ซ่อม 

หน้าจอหน้าจอแจง้ซ่อม กรณีท่ีผูใ้ช้งานกรอกขอ้มูลไม่ครบทุกช่อง  หรือกรอกขอ้มูลไม่

ถูกตอ้ง และกดปุ่มบนัทึก จะมีการป้องกนัขอ้ผิดพลาดเป็นกรอบสีแดงดงัภาพดา้นบน และขอ้ความ

แจง้เตือน ( ดงัภาพท่ี 4.72 และ 4.100 ) 
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ภาพท่ี 4.100 ขอ้ความแจง้เตือนบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ ตอ้งการพิมพใ์บแจง้ซ่อม 

ขอ้ความแจง้เตือนบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ ตอ้งการพิมพใ์บแจง้ซ่อม เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านวา่ขอ้มูล

แจง้ซ่อมถูกบนัทึกแลว้ คลิกปุ่มตกลงเพื่อไปยงัหนา้จอส าหรับพิมพใ์บแจง้ซ่อม และคลิกปุ่มยกเลิก

เพื่อปิดขอ้ความแจง้เตือน 
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ภาพท่ี 4.101 การแจง้เตือนในหนา้จอจดังานซ่อม 

หนา้จอจดังานซ่อม กรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการลบขอ้มูลใบแจง้ซ่อมสามารถคลิกไดท่ี้ปุ่มลบ และ

จะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการลบงานซ่อมน้ีหรือไม่” แสดงข้ึนมาถามผูใ้ชง้านอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการ

ลบขอ้มูล  ( ดงัภาพท่ี 4.102 )  
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ภาพท่ี 4.102 ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการลบงานซ่อม 

ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการลบงานซ่อม เพ่ือเป็นการยืนยนัการลบขอ้มูลจากผูใ้ชง้านอีกคร้ัง 

โดยปุ่มตกลงคือยนืยนัการลบขอ้มูล ปุ่มยกเลิกคือยกเลิกการลบขอ้มูล  
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ภาพท่ี 4.103 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอมอบหมายงานซ่อม 

หนา้จอมอบหมายงานซ่อม กรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่เลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม และคลิกยนืยนัจะมีขอ้ความ

แจง้เตือน “กรุณาเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้านเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อนก่อน

จึงจะสามารถด าเนินการขั้นต่อไปได ้( ดงัภาพท่ี 4.104 )  
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ภาพท่ี 4.104 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม 

ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อม เป็นการแสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชง้าน

เลือกวนัท่ีเร่ิมซ่อมก่อนจึงจะสามารถด าเนินการขั้นต่อไปได ้คลิกปุ่มตกลงเพ่ือปิดขอ้ความ  
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ภาพท่ี 4.105 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอมอบหมายงานซ่อมกรณีเลือกพนกังานซ่อม 

หนา้จอมอบหมายงานซ่อม กรณีท่ีผูใ้ชง้านไม่เลือกพนกังานซ่อม และคลิกปุ่มบนัทึกงานซ่อม

จะมีขอ้ความแจง้เตือน “กรุณาเลือกพนกังาน” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.106 )  
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ภาพท่ี 4.106 ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกพนกังาน 

ขอ้ความแจง้เตือนกรุณาเลือกพนกังาน เป็นการแสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านเลือก

พนกังานซ่อมก่อนจึงจะสามารถบนัทึกงานซ่อมได ้คลิกปุ่ม  ตกลงเพื่อปิดขอ้ความ  
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ภาพท่ี 4.107 การแจง้เตือนในหนา้จอรายการแจง้ซ่อม 

หนา้จอรายการแจง้ซ่อม เม่ือผูใ้ชง้านคลิกปุ่มยกเลิกงานซ่อม มีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการ

ยกเลิกงานซ่อมน้ี หรือไม่” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.108 ) 
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ภาพท่ี 4.108 ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการยกเลิกงานซ่อม 

ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการยกเลิกงานซ่อม เพื่อเป็นการยนืยนัการยกเลิกงานซ่อม จากผูใ้ชง้าน

อีกคร้ัง โดยปุ่มตกลงคือยนืยนัการยกเลิกงานซ่อม ปุ่มยกเลิกคือปิดขอ้ความแจง้เตือน 
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ภาพท่ี 4.109 การแจง้เตือนในหนา้จอคิวงานซ่อม 

หนา้จอคิวงานซ่อมใชส้ าหรับดูรายการใบแจง้ซ่อมท่ีนดัหมายแต่ยงัไม่ไดซ่้อม โดยคลิกท่ีปุ่ม

เร่ิมซ่อมเพ่ือใหโ้ปรแกรมปรับสถานะเป็นก าลงัซ่อม และจะมีขอ้ความแจง้เตือน “ตอ้งการเร่ิมซ่อม

หรือไม่” ( ดงัภาพท่ี 4.110 ) 
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ภาพท่ี 4.110 ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการเร่ิมซ่อม 

ขอ้ความแจง้เตือนตอ้งการเร่ิมซ่อม เป็นการสอบถามผูใ้ชง้านในกรณีท่ีตอ้งการเร่ิมซ่อมอุปกรณ์ 

โดยคลิกปุ่มตกลงเพ่ือยืนยนัเร่ิมซ่อมอุปกรณ์ และคลิกปุ่มยกเลิกเพ่ือปิดการแจง้เตือน 
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ภาพท่ี 4.111 การแจง้เตือนในหนา้จอยนืยนัการเบิกอะไหล่ 

หน้าจอยืนยนัการเบิกอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ช้งานคลิกปุ่มยืนยนั และพิมพ์ใบเบิกอะไหล่ จะมี

ขอ้ความแจง้เตือน “เบิกอะไหล่ส าเร็จ” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.112 )  
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ภาพท่ี 4.112 ขอ้ความแจง้เตือนเบิกอะไหล่ส าเร็จ 

ขอ้ความแจง้เตือนเบิกอะไหล่ส าเร็จ เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านวา่การเบิกอะไหล่ส าเร็จแลว้ คลิกปุ่ม

ตกลงเพื่อไปยงัหนา้จอพิมพใ์บเบิกอะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.48 )  
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ภาพท่ี 4.113 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอยนืยนัการสัง่ซ้ือ 

หน้าจอยืนยนัการสั่งซ้ือ กรณีท่ีผูใ้ช้งานคลิกปุ่มยืนยนัการสั่งซ้ือ จะมีข้อความแจ้งเตือน 

“สัง่ซ้ือสินคา้ส าเร็จ” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.114 )  
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ภาพท่ี 4.114 ขอ้ความแจง้เตือนสัง่ซ้ือสินคา้ส าเร็จ 

ขอ้ความแจง้เตือนสั่งซ้ือสินคา้ส าเร็จ เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านว่าการสั่งซ้ือสินคา้ส าเร็จแลว้ คลิก

ปุ่มตกลงเพื่อไปยงัหนา้จอพิมพใ์บสัง่ซ้ืออะไหล่ ( ดงัภาพท่ี 4.39 )  
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ภาพท่ี 4.115 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอรับอะไหล่ 

หน้าจอรับอะไหล่ กรณีท่ีผูใ้ช้งานคลิกปุ่มรับอะไหล่ จะมีขอ้ความแจง้เตือน “รับอะไหล่

เรียบร้อย” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.116 และ 4.117 )  
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ภาพท่ี 4.116 ขอ้ความแจง้เตือนรับอะไหล่เรียบร้อย 

ขอ้ความแจง้เตือนรับอะไหล่เรียบร้อย เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านว่ารับอะไหล่เรียบร้อยแลว้ คลิก

ปุ่มตกลงเพื่อปิดขอ้ความ  
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ภาพท่ี 4.117 ขอ้ความแจง้เตือนหมายเลขอะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนหมายเลขอะไหล่ซ ้า กรุณาเพ่ิมใหม่อีกคร้ัง เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกรอก

หมายเลขอะไหล่ซ ้ากบัหมายเลขอะไหล่ท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูล คลิกปุ่มตกลงเพ่ือกรอกหมายเลขอะไหล่

ซ ้า ใหม่อีกคร้ัง  
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ภาพท่ี 4.118 การแจง้เตือนในหนา้จอแกไ้ขค่าแรง 

หน้าจอแกไ้ขค่าแรง กรณีท่ีผูใ้ช้ตอ้งการแกไ้ขค่าแรง และคลิกปุ่มบนัทึก จะมีขอ้ความแจง้

เตือน “บนัทึกขอ้มูลส าเร็จ” แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.73 )  
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ภาพท่ี 4.119 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอรายงานซ่อม 

หนา้จอรายงานซ่อม กรณีท่ีผูใ้ชต้อ้งการคน้หาขอ้มูลรายงานซ่อม โดยถา้ช่วงวนัท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง และคลิกปุ่มคน้หา จะมีขอ้ความแจง้เตือน “ไม่สามารถคน้หาวนัท่ีน้ีได”้ แสดง

ข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.120 )  
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ภาพท่ี 4.120 ขอ้ความแจง้เตือนไม่สามารถคน้หาวนัท่ีน้ีไดก้รุณาเลือกวนัท่ีอีกคร้ัง 

ขอ้ความแจง้เตือนไม่สามารถคน้หาวนัท่ีน้ีไดก้รุณาเลือกวนัท่ีอีกคร้ัง เป็นการแจง้ผูใ้ชง้านว่า

วนัท่ีท่ีผูใ้ชเ้ลือกไม่ถูกตอ้ง ให้เลือกช่วงวนัท่ีใหม่จึงจะสามารถคน้หาขอ้มูลรายงานได ้คลิกปุ่มตกลง

เพื่อปิดขอ้ความ  
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ภาพท่ี 4.121 การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในหนา้จอรายงานใบสัง่ซ้ือ 

หน้าจอรายงานใบสั่งซ้ือ กรณีท่ีผูใ้ช้ตอ้งการคน้หาขอ้มูลรายงานใบสั่งซ้ือจากวนัท่ี โดยถา้

ช่วงวนัท่ีไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง และคลิกปุ่มคน้หา จะมีขอ้ความแจง้เตือน “ไม่สามารถคน้หา

วนัท่ีน้ีได”้ แสดงข้ึนมาแจง้ผูใ้ชง้าน ( ดงัภาพท่ี 4.120 ) 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ธุรกิจร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โดยทัว่ไปยงัไม่มีการน าเอาระบบสารสนเทศเขา้มา
ใชใ้นการบริหารจดัการภายในร้านโดยใชเ้อกสารในการจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ จึงท าใหมี้เอกสาร
ต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน และก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลประวติั
การซ่อมของลูกคา้ได ้ไม่สามารถตรวจสอบอะไหล่คงเหลือ จ านวนเอกสารท่ีเพ่ิมมากข้ึนอาจจะท าให้
มีเอกสารบางส่วนสูญหาย เน่ืองจากว่าการแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในแต่ละคร้ังนั้นจะตอ้ง
กรอกข้อมูลลูกค้า และข้อมูลอุปกรณ์ลงในใบแจ้งซ่อมท่ีเป็นกระดาษ จึงท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน ในการคน้หาขอ้มูลท าใหเ้กิดปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีมีแค่เอกสาร และการเกบ็ขอ้มูลไวใ้น
รูปแบบไฟลเ์อกสารของโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น ท าให้เกิดความล่าชา้ในการคน้หาขอ้มูล
ของลูกคา้ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดผลกระทบตามมา ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลการส่งซ่อมเกิดการสูญหาย เอกสาร
เกิดการช ารุด พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยคณะผูจ้ ัดท าได้น าการใช้งานบน
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล และบริหารจดัการ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์แจง้ซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดจากการบริหารงานดว้ยการจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบของไฟล์เอกสาร เว็บไซต์จะเขา้มาช่วยเหลือในเร่ืองของการประมวลผลขอ้มูล และจดัเก็บ
ขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลท่ีสามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ต่อได ้  
 คณะผูจ้ดัท าไดพ้ฒันาเวบ็ไซต์แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยไดมี้การออกแบบโดย
ใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code  เขียนดว้ยภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor) เวอร์ชัน่ 8.0.7  
และใช้งานโปรแกรม MySQL เวอร์ชั่น 5.0.4 จดัการฐานขอ้มูล การท างานของเว็บไซต์แจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จะมีอยู่ 2 ส่วน คือส่วนของลูกค้าจะท าการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ท่ีหนา้ร้าน พนกังานจะกรอกขอ้มูลผ่านทางหนา้เวบ็ไซต์ ระบบท าการตรวจสอบประวติัของ
ลูกคา้ ตรวจสอบตารางการท างานของพนกังานซ่อม และออกใบแจง้ซ่อมใหแ้ก่ลูกคา้ ลูกคา้สามารถ
ตรวจสอบสถานะการซ่อมของอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อมดว้ยรหสัใบแจง้ซ่อมผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์และมารับ
เคร่ืองท่ีส่งซ่อมโดยระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกคา้ ในส่วนของพนกังานจะมีพนกังานซ่อม
จะท าการตรวจสอบใบแจ้งซ่อม เบิกอะไหล่ ท าการซ่อม  และเข้าไปอพัเดทสถานะการซ่อมใน
เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พนกังานคงคลงัจะท าการสั่งซ้ืออะไหล่ รับอะไหล่ท่ีสั่งซ้ือ
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กบัตวัแทนจ าหน่าย และมาท าการปรับปรุงคลงัอะไหล่ พนกังานแคชเชียร์จะท าการรับเร่ืองการแจง้
ซ่อมคอมพิวเตอร์กบัลูกคา้ และค านวณค่าซ่อมเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกคา้ ส่วนเจา้ของร้าน
สามารถตรวจสอบตารางการท างานของพนกังานซ่อม ท าการจดัตารางการท างานของพนกังานซ่อม
ไดต้ามเวลาท่ีเหมาะสม และสามารถแจง้ขอรายงานผ่านทางเวบ็ไซตโ์ดยรายงานสามารถบนัทึกเป็น
ไฟลใ์นรูปแบบ PDF หรือพิมพร์ายงานต่างๆ ใหเ้จา้ของร้านท าการตรวจสอบ  
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาดา้นการออกแบบหนา้จอเวบ็ไซต ์คือขาดประสบการณ์ในการออกแบบหนา้จอให้
เหมาะส าหรับผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดส้ะดวก และเขา้ใจง่าย 

2. ปัญหาดา้นการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา PHP คือขาดประสบการณ์การใชง้านส่งผลเวลาท่ี
ใชฟั้งกช์นัใหม่ๆ ท่ีไม่คุน้เคยอาจจะท าใหใ้ชง้านไดไ้ม่เตม็ท่ี 

3. ปัญหาในการทดสอบเวบ็ไซต์เกิดขอ้ผิดพลาด ท าให้ตอ้งแกไ้ขเวบ็ไซต์บ่อยคร้ังส่งผลให้
การพฒันาขั้นต่อไปล่าชา้ 
ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการพฒันาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน่ส าหรับใชง้านบนโทรศพัทมื์อถือในระบบปฏิบติั 
การ Android และ IOS 

2. ควรมีการสแกนบาร์โคด้ของอุปกรณ์ในการเพ่ิมขอ้มูลอะไหล่ หรือขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีรับซ่อม
เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกขอ้มูลของพนกังาน 

3. มีระบบการแจง้เตือนอตัโนมติัในกรณีท่ีสถานะอุปกรณ์ของลูกคา้ซ่อมเสร็จ 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map 
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram (ภาษาไทย) 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram (ภาษาองักฤษ) 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Average 

Brand_ Spares 

Customer 

Date_Job 

Employee 

Order_Details 

Order_List 

Pickup_Details 

Pickup_List 

Position 

Repair_List 

Spares 

Spares_Details 

Supplier 

Type_Equipment 

Type_Spares 

ตารางค่าเฉล่ีย 

ตารางยีห่อ้อะไหล่ 

ตารางลูกคา้ 

ตารางวนัท างาน 

ตารางพนกังาน 

ตารางรายละเอียดใบสัง่ซ้ืออะไหล่ 

ตารางสัง่ซ้ืออะไหล่ 

ตารางรายละเอียดเบิกอะไหล่ 

ตารางเบิกอะไหล่ 

ตารางต าเเหน่งงาน 

ตารางใบเเจง้ซ่อม 

ตารางอะไหล่ 

ตารางรายละเอียดอะไหล่ 

ตารางผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตารางประเภทอุปกรณ์ 

ตารางประเภทอะไหล่ 
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ตารางท่ี ก.2 ตารางค่าเฉล่ีย (Average) 

Name Type P M Referto Description 

Id Int Yes Yes  รหสั 

Percent Int No Yes  เปอร์เซ็นตค่์า
อะไหล่ 

Wagejob Int No Yes  ค่าแรง 

ตารางท่ี ก.3 ตารางยีห่อ้อะไหล่ (Brand_ Spares) 

Name Type P M Referto Description 

Brand_ Spares_Id Int Yes Yes  รหสัยีห่อ้อะไหล่ 

Brand_ 
Spares_Name 

Varchar(50) No Yes  ช่ือยีห่อ้อะไหล่ 

Status_brand Text No Yes  สถานะยีห่อ้ 

ตารางท่ี ก.4 ตารางลูกคา้ (Customer) 

Name Type P M Referto Description 

Customer_Id Int Yes Yes  รหสัลูกคา้ 
Customer_Name Varchar(50) No Yes  ช่ือลูกคา้ 
Tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทร 

Address Varchar(1000) No Yes  ท่ีอยู ่

Email Varchar(100) No Yes  อีเมล 

Status_customer Text No Yes  สถานะลูกคา้ 
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ตารางท่ี ก.5 ตารางวนัท างาน (Date_Job) 

Name Type P M Referto Description 

Job_Id Bigint Yes Yes  รหสังาน 
Job_Start date No Yes  วนัท่ีเร่ิมตน้ 
Duration_Start Varchar(5) No Yes  ระยะเวลาเร่ิมตน้ 
Job_End date No Yes  วนัท่ีส้ินสุด 

Duration_End Varchar(5) No Yes  ระยะเวลาส้ินสุด 

Job_Color Varchar(50) No Yes  สีสถานะงาน 

Evt_text Text No Yes  ขอ้ความ 

Employee_Id Int No Yes Employee. 
Employee_Id 

รหสัพนกังาน 

Repair_List_Id Varchar(11) No Yes Repair_List. 
Repair_List_Id 

รหสัใบแจง้ซ่อม 

ตารางท่ี ก.6 ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Referto Description 

Employee_Id Int Yes Yes  รหสัพนกังาน 

Employee_Name Varchar(100) No Yes  ช่ือพนกังาน 

Tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทร 

Email Varchar(100) No Yes  อีเมล 

Address Varchar(1000) No Yes  ท่ีอยู ่

Username Varchar(100) No Yes  ช่ือผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ก.6 (ต่อ) ตารางพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Referto Description 

Password Varchar(100) No Yes  รหสัผา่น 

Status_Job Varchar(20) No Yes  สถานะการท างาน 

Status_Employee Varchar(20) No Yes  สถานภาพ 

Position_Id Int No Yes Position. 
Position_Id 

รหสัต าเเหน่งงาน 

ตารางท่ี ก.7 ตารางรายละเอียดใบสัง่ซ้ืออะไหล่ (Order_Details) 

Name Type P M Referto Description 

Order_Id Varchar(20) Yes Yes Order_List.Order
_Id 

รหสัใบสัง่ซ้ือ
อะไหล่ 

Spare_Id Int Yes Yes Spares.Spare_Id รหสัอะไหล่ 

Status Varchar(20) No Yes  สถานะ 

Unit_Price Float(10,0) No Yes  ราคาทุน 

Order_Qty Int No Yes  จ านวน 
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ตารางท่ี ก.8 ตารางสัง่ซ้ืออะไหล่ (Order_List) 

Name Type P M Referto Description 

Order_Id Varchar(20) Yes Yes  รหสัใบสัง่ซ้ือ
อะไหล่ 

Order_Date Date No Yes  วนัท่ีสัง่ซ้ือ 

Order_Received Date No Yes  วนัท่ีรับ 

Order_Total_Price Float No Yes  ราคารวม 

Employee_Id Int No Yes Employee.Employee_Id รหสัพนกังาน 

Supplier_Id Varchar(20) No Yes Supplier.Supplier_Id รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตารางท่ี ก.9 ตารางรายละเอียดเบิกอะไหล่ (Pickup_Details) 

Name Type P M Referto Description 

Serial_Number Varchar(20) Yes Yes Spares_Details. 
Serial_Number 

หมายเลข
อะไหล่ 

Spare_Id Int Yes Yes Spares_Detail.Spare_Id รหสัอะไหล่ 

Pickup_Id Int Yes Yes Pickup_List. Pickup_Id รหสัใบเบิก
อะไหล่ 

Sale_Price Float(10,0) No Yes  ราคาขาย 
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ตารางท่ี ก.10 ตารางเบิกอะไหล่ (Pickup_List) 

Name Type P M Referto Description 

Pickup_Id Varchar(20) Yes Yes  รหสัใบเบิก
อะไหล่ 

Pickup_Date Date No Yes  วนัท่ีเบิก 

Pickup_Total_Price Int No Yes  ราคารวม 

Employee_Id Int No Yes Employee.Employee_Id รหสัพนกังาน 

Repair_List_Id Varchar(11) No Yes Repair_List.Repair_List
_Id 

รหสัใบเเจง้ซ่อม 

ตารางท่ี ก.11 ตารางต าเเหน่งงาน (Position) 

Name Type P M Referto Description 

Position_Id Int Yes Yes  รหสัต าเเหน่ง
งาน 

Position_Name Varchar(10
0) 

No Yes  ช่ือต าเเหน่งงาน 

Status_position Text No Yes  สถานะ
ต าแหน่งงาน 
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ตารางท่ี ก.12 ตารางใบเเจง้ซ่อม (Repair_List) 

Name Type P M Referto Description 

Repair_List_Id Varchar(11) Yes Yes  รหสัใบเเจง้ซ่อม 

Date_Received Date No Yes  วนัท่ีรับซ่อม 

Date_Appoint Date No Yes  วนัท่ีนดัรับ 

Date_Finish Date No Yes  วนัท่ีซ่อมเสร็จ 

Date_Return Date No Yes  วนัท่ีส่งคืน 

Serial_Number Varchar(50) No Yes  หมายเลขประจ า
เคร่ือง 

Device_Name Varchar(100) No Yes  ช่ืออุปกรณ์ 

Breakdown Varchar(1000) No Yes  อาการเสีย 

Note Varchar(500) No Yes  หมายเหตุ 

Status Varchar(50) No Yes  สถานะใบ 

เเจง้ซ่อม 

Wage Varchar(10) No Yes  ค่าเเรง 

Spares_Price Varchar(10) No Yes  ค่าอะไหล่ 

Total_Price Varchar(10) No Yes  ราคาสุทธิ 

Customer_Id Int No Yes Customer.Customer_Id รหสัลูกคา้ 
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ตารางท่ี ก.12 (ต่อ) ตารางใบเเจง้ซ่อม (Repair_List) 

Name Type P M Referto Description 

Employee_Id Int No Yes Employee.Employee_Id รหสั
พนกังาน 

Type_Equip_Id Int No Yes Type_Equipment.Type_Equip
_Id 

รหสัยีห่อ้
อะไหล่ 

Brand_ 
Spares_Id 

Int No Yes Brand_ Spares.Brand_ 
Spares_Id 

รหสั
ประเภท
อุปกรณ์ 

Job_Id Bigint No Yes Date_Job.Job_Id รหสังาน 

ตารางท่ี ก.13 ตารางอะไหล่ (Spares) 

Name Type P M Referto Description 

Spare_Id Int Yes Yes  รหสัอะไหล่ 

Spare_Name Varchar(100) No Yes  ช่ืออะไหล่ 

Spare_Img Varchar(255) No Yes  ช่ือรูปภาพ
อะไหล่ 

Spare_Detail Varchar(1000) No Yes  รายละเอียด
อะไหล่ 

Sale_Price Float No Yes  ราคาขาย 

Spare_Qty Int No Yes  จ านวน 
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ตารางท่ี ก.13 (ต่อ) ตารางอะไหล่ (Spares) 

Name Type P M Referto Description 

Status_spare Text No Yes  สถานะ
อะไหล่ 

Type_ Spares_Id Int No Yes Type_ Spares.Type_ 
Spares_Id 

รหสัประเภท
อะไหล่ 

Brand_ 
Spares_Id 

Int No Yes Brand_ Spares.Brand_ 
Spares_Id 

รหสัยีห่อ้
อะไหล่ 

Supplier_Id Int No Yes Supplie.Supplier_Id รหสัผูจ้ดั
จ  าหน่าย 

ตารางท่ี ก.14 ตารางรายละเอียดอะไหล่ (Spares_Details) 

Name Type P M Referto Description 

Serial_Number Varchar(30) Yes Yes  หมายเลข
อะไหล่ 

Spare_Id Int Yes Yes Spare.Spare_Id รหสัอะไหล่ 

Serial_Number_ 
Status 

Varchar(20) No Yes  สถานะ
หมายเลข
อะไหล่ 

Unit_Price Float No Yes  ราคาทุน 
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ตารางท่ี ก.15 ตารางผูจ้ดัจ  าหน่าย (Supplier) 

Name Type P M Referto Description 

Supplier_Id Int Yes Yes  รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย 

Supplier_Name Varchar(100) No Yes  ช่ือผูจ้ดัจ  าหน่าย 

Tel Varchar(10) No Yes  เบอร์โทร 

Address Varchar(1000) No Yes  ท่ีอยู ่

Email Varchar(100) No Yes  อีเมล 

URL Varchar(255) No Yes  ท่ีอยูเ่วบ็ไซต ์

Status_sup Text No Yes  สถานะผูจ้ดั
จ  าหน่าย 

ตารางท่ี ก.16 ตารางประเภทอุปกรณ์ (Type_Equipment) 

Name Type P M Referto Description 

Type_Equip_Id Int Yes Yes  รหสัประเภท
อุปกรณ์ 

Type_Equip_Name Varchar(50) No Yes  ช่ือประเภท
อุปกรณ์ 

Status_type_equip Text No Yes  สถานะประเภท
อุปกรณ์ 
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ตารางท่ี ก.17 ตารางประเภทอะไหล่ (Type_Spares) 

Name Type P M Referto Description 

Type_ Spares_Id Int Yes Yes  รหสัประเภท
อะไหล่ 

Type_ 
Spares_Name 

Varchar(100) No Yes  ช่ือประเภทอะไหล่ 

Status_type_spare Text No Yes  สถานะประเภท
อะไหล่ 

หมายเหตุ  

P = Primary Key 
 M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.5 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.5 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.5 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 เวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : แจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3  : จดัตารางงานซ่อม 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 4  : สัง่ซ้ืออะไหล่ 
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 Process 5  : รับอะไหล่ท่ีสัง่ซ้ือ 
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1 Process 6  : เบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1 Process 7  : ปิดงานซ่อม 
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ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1 Process 8  : ตรวจสอบสถานะใบเเจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ก.14 Data Flow Diagram Level 1 Process 9  : ส่งคืนอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม 
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ภาพท่ี ก.15 Data Flow Diagram Level 1 Process 10  : ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

การติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

 

ภาพท่ี ข.1 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม XAMPP 

น าแผน่ซีดีเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นไปท่ี DVD RW Drive ( I: ) > Setup และคลิกท่ี

ไฟลติ์ดตั้ง  xampp-windows-x64-8.0.10-0-VS16-installer 
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอแจง้เตือนก่อนติดตั้งโปรแกรม XAMPP 

คลิก Run เพ่ือยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม 



254 
 

 

ภาพท่ี ข.3  ขั้นตอนติดตั้ง 

คลิก Next ไปหนา้ต่อไป 
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ภาพท่ี ข.4  เลือกโปรแกรมติดตั้ง 

เลือกทั้งหมดคลิก จากนั้นคลิก Next ไปยงัหนา้ต่อไป
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ภาพท่ี ข.5 เลือกท่ีอยูข่องไฟล ์

เลือกท่ีอยูข่องไฟล ์เช่น C:\xampp เป็นตน้ จากนั้นคลิก Next ไปยงัหนา้ต่อไป 

 

 

 

 

 



257 
 

 

ภาพท่ี ข.6 เลือกภาษา 

เลือกภาษา English จากนั้นคลิก Next ไปยงัหนา้ต่อไป
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ภาพท่ี ข.7 แนะน าเวบ็ไซต ์

น าเคร่ืองหมายถูกออกจากช่องเน่ืองจากยงัไม่ตอ้งการเรียนรู้ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั bitnami 

ส าหรับ xamppในตอนน้ี และคลิก Next ไปยงัหนา้ต่อไป 
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ภาพท่ี ข.8 ยนืยนัติดตั้งโปรแกรม 

คลิก Next ยนืยนัติดตั้งโปรแกรม
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ภาพท่ี ข.9 ติดตั้งส าเร็จ 

คลิก Finish เพื่อเปิดโปรแกรม XAMPP 

 

 

 

 

 



261 
 

 

ภาพท่ี ข.10 โปรแกรม XAMPP 

คลิก Start Apache และMySQL เพ่ือเร่ิมการท างานของโปรแกรม XAMPP 
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การติดตั้งเวบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

 
ภาพท่ี ข.11 Folder ไฟลเ์วบ็ไซตแ์จง้ซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  

ไปท่ี  DVD RW Drive ( I: ) > Source > Web App จากนั้น คลิก copy folder ช่ือ 

Computer_Repair_Service และไปท่ีไดร์ฟ C  
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ภาพท่ี ข.12 Folder xampp 

คลิกเขา้ไปใน folder ท่ีช่ือ xampp 
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ภาพท่ี ข.13 Folder htdocs 

คลิกเขา้ไปใน folder ท่ีช่ือ htdocs 
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ภาพท่ี ข.14 วาง Folder ช่ือ Computer_Repair_Service 

คลิก paste เพื่อวาง folder ช่ือ Computer_Repair_Service  
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ขั้นตอน Restore Database  

 
ภาพท่ี ข.15 หนา้จอ dashboard ของโปรแกรม XAMPP 

ไปท่ี URL เวบ็ไซต ์และพิมพ ์localhost:8080/ จากนั้นคลิกท่ี phpMyAdmin มุมขวาดา้นบน  
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอสร้าง Database 

1. คลิกท่ี New  

2. ตั้งช่ือ Database วา่ repairweb  

3.  เลือก utf8_unicode_ci  

4. คลิก Create 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

1 
4 3 2 
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ภาพท่ี ข.17 เลือก Database Restore 

1. คลิกแถบ Import  

2. เลือกไฟล ์Database ช่ือ repairweb จากโฟลเดอร์ DB Backup 

3. เลือก ulf-8 

4. คลิก Go เพื่อ Restore

 

 

 

 

2 
1 

3 
4 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 รายงานแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ค.2 รายงานอะไหล่คงคลงั 
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ภาพท่ี ค.3 รายงานเบิกอะไหล่ 

 

 



272 
 

 

 

ภาพท่ี ค.4 รายงานสัง่ซ้ืออะไหล่ 
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ภาพท่ี ค.5 ใบแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ค.6 ใบเบิกอะไหล่ 
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ภาพท่ี ค.7 ใบสั่งซ้ือ 
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ภาพท่ี ค.8 ใบเสร็จรับเงิน 
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