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บทคัดย่อ 
 

การพฒันาระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบท่ีสามารถ
บริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ช้
ระบบ โดยสามารถบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแจง้ซ่อม การเบิกอุปกรณ์ รวมถึงสรุป
รายงาน ขอ้มูลถูกจดัเก็บไวอ้ย่างครบถว้นเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยลดความผิดพลาดซํ้าซ้อนใน
การจดัเก็บแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ คณะผูจ้ดัทาํพฒันาดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการ
เขียนชุดคาํส่ังโดยใชภ้าษา C# รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ชใ้ห้มีความเหมาะสม และใช้โปรแกรม 
Microsoft SQL Server Management Studio 18 ในการจดัการฐานขอ้มูลต่าง ๆ  เพ่ือช่วยลดปัญหาการ
สูญหายของขอ้มูลได ้
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Abstract 

 

 The project of Computer Repair Shop Management System had the objective to develop an 

efficient management system and increase facilitate users to work easier. This project can save 

customer data, computer equipment, repairing, withdrawing equipment and report summary. The 

information is completely stored and reduces data duplication in storage. Researchers used Microsoft 

Visual Studio 2 0 1 9  to write code instruction in C# language and designed the user interface to be 

appropriate and used Microsoft SQL Server Management Studio 18  to manage the databases to 

minimize the risks and avoid data loss. 
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บทท่ี 1 
บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัโลกได้เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา การแพทย ์และการธุรกิจต่าง ๆ ท่ีได้นํา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยแทบทุกส่วน ทั้งยงัเป็นบทบาทท่ีสําคญักบั
ชีวิตประจาํวนัของมนุษยม์ากยิ่งขึ้น จึงมีปริมาณการใชง้านท่ีสูงขึ้นไปเร่ือย ๆ  เพ่ือช่วยประหยดัเวลาใน
การทาํงานและไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความประสิทธิภาพสูง มีวิวฒันาการท่ีเจริญกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว โดย
มีเทคโนโลยียุคสมยัใหม่กา้วลํ้าไปดว้ยอุปกรณ์ไฮเทคท่ีมีขนาดเล็กลงแต่เพ่ิมความประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และทุกอย่างสามารถเช่ือมต่อเขา้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Of Things) ได้อย่างรวดเร็ว 
เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านท่ีถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) เขา้มาช่วยในการทาํงานเพ่ือช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชอี้กด้วย 
ในขณะเดียวกนั แหล่งองค์กรหรือธุรกิจจากแหล่งพ้ืนท่ีต่าง ๆ  นั้น ได้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชก้นัเป็น
จํานวนมาก และนิยมใช้เทคโนโลยี .Net Technology และ .Net Framework ผ่านระบบปฏิบัติการ 
Windows ในการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภท Application Form จากบริษัท Microsoft 
พฒันาขึ้นมา ทั้งยงัมีบทบาทสําคญัในดา้นการประสานงานต่อผูใ้ชง้าน การเช่ือมต่อฐานขอ้มูลเพ่ือช่วย
เพ่ิมความประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นธุรกจิต่าง ๆ  อาทิเช่น ระบบจองห้องเช่า ระบบยืม-คืน
หนงัสือในห้องสมุด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถช่วยลดความผิดพลาดด้านการทาํงาน เช่น การจดัเก็บ
แหล่งขอ้มูล ชุดเอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือไม่ให้ขอ้มูลเกิดความสูญหาย เป็นตน้  

ธุรกิจร้านซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีให้บริการแก่บุคคลท่ีมีปัญหาด้านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์รวมถึงระบบปฏิบตัิการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ และมีบทบาทสําคญัต่อผูใ้ชง้าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพราะ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพฒันาขึ้นไปเร่ือย ๆ  ปัจจุบนัธุรกิจ
ร้านซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีหลายแห่งให้บริการทั้งระยะใกลแ้ละระยะไกล สามารถพบเห็นได้ตาม
แหล่งร้านคา้ในเขตพ้ืนท่ีชุมชน หมู่บา้น หรือห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ คณะผูจ้ดัทาํได้ทาํเร่ิมทาํแบบ
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สํารวจและจัดเก็บข้อมูลระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ตามพ้ืนท่ีชุมชนต่าง ๆ เน่ืองจากร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้น นิยมใช้กระดาษบนัทึกขอ้มูล และเกิดกรณีมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการจาํนวน
มากและมีหลากหลายรายการ ทาํให้เกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าในการทาํงานได้ดังน้ี ขอ้มูลลูกคา้
หรือขอ้มูลอุปกรณ์แจง้ซ่อมต่าง ๆ เกิดความสูญหาย, เอกสารสําคญัเกิดชาํรุดจากภยัพิบตัิหรือเกิดเหตุ
สุดวิสัยของมนุษย ์เช่น ทําเอกสารเปียกนํ้ า หรือขาดชํารุด ส่งผลทําให้ขอ้มูลสําคญับางอย่างขาด
หายไปและไม่ครบถว้น อาจทาํให้เสียเวลาในเร่ืองการคน้หาชุดเอกสาร เพราะเอกสารมีเยอะมาก เสีย
ค่าใชจ้่ายกบัวสัดุส้ินเปลือง ก่อให้เกิดความยุ่งยากและไม่มีความประสิทธิภาพให้แก่เจ้าของกิจการได้ 
และเร่ืองการคาํนวณราคา คิดค่าบริการแจ้งซ่อมและการจดัซ้ืออุปกรณ์จะตอ้งมีความแม่นยาํและ
ละเอียดอ่อน อาจเกิดกรณีท่ีรายการซ่อมและการจดัซ้ืออุปกรณ์นั้นมีหลากหลายรายการและบาง
รายการอาจมีราคาสูง ก็ทาํให้เกิดความผิดพลาดได ้  

ดว้ยเหตุผลน้ีคณะผูจ้ดัทาํจึงไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพ่ือช่วย
เพ่ิมความประสิทธิภาพและอาํนวยความสะดวกในการบันทึกขอ้มูลลูกคา้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
บริการแจง้ซ่อมบาํรุง และรายงายผลต่าง ๆ เพ่ือให้เจา้ของกิจการสามารถคน้หาขอ้มูลได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลได้มีความประสิทธิภาพมากขึ้น และยงัช่วยลดความ
ล่าช้าการติดต่อประสานงานเร่ืองบริการลูกคา้ ขอ้มูลถูกจดัเก็บไวค้รบถว้นและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ช่วยลดความผิดพลาดซํ้าซ้อนการจดัเก็บขอ้มูล โดยระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น จะมี
แบบฟอร์มให้ผูใ้ช้สามารถกรอกขอ้มูลลูกคา้ การแจ้งซ่อม การยืม-คืนอุปกรณ์ การเบิกอุปกรณ์ และ
ขอ้มูลทั้งหมดนั้นจะถูกเก็บบนัทึกลงในโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ทนัที โดย
ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถคน้หา ตรวจสอบและจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน แจง้
รายการซ่อม จดัรายการส่ง-คืนอุปกรณ์ เบิกอุปกรณ์ ชาํระเงิน และสามารถออกรายงานและสรุปผล
รายงานได ้เป็นระบบท่ีใชเ้พียงในองคก์รเพ่ือความปลอดภยัและเป็นประโยชน์สําหรับผูเ้รียกใช้ขอ้มูล 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบและพฒันาระบบ โดยใช้ภาษา C# 
และ Microsoft SQL Server Management Studio 18 ในการออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล  
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วตัถุประสงค ์
 เพ่ือออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 เจา้ของร้านและพนกังานซ่อมคอมพิวเตอร์  
ขอบเขต 
1.  คุณสมบตัิของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถดงัน้ี 
 1.1 การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน สามารถคน้หา ปรับปรุงและเพ่ิมไดด้งัน้ี  
  1.1.1 ขอ้มูลพนกังาน 
  1.1.2 ขอ้มูลลูกคา้ 
  1.1.3 ขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์
  1.1.4 ขอ้มูลอุปกรณ ์
  1.1.5 ขอ้มูลประเภทอุปกรณ ์
 1.2 ทาํรายการแจง้ซ่อม 
  1.2.1 รับขอ้มูลการแจง้ซ่อม  
  1.2.2 ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้  
  1.2.3 ทาํรายการแจง้ซ่อม 
  1.2.4 บนัทึกรายการแจง้ซ่อม 
  1.2.5 พิมพใ์บแจง้ซ่อม 
 1.3 ดาํเนินการซ่อม 
  1.3.1 ตรวจสอบใบแจง้ซ่อม 
  1.3.2 เลือกขอ้มูลการบริการแจง้ซ่อม 
  1.3.3 ตรวจสถานะซ่อม 
  1.3.4 บนัทึกขอ้มูลใบแจง้ซ่อม 
 1.4 เบิกอุปกรณ ์
  1.4.1  ตรวจสอบอุปกรณ์ในคลงั 
  1.4.2  ทาํรายการเบิกอุปกรณ ์
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  1.4.3  บนัทึกใบเบิกอุปกรณ ์
  1.4.4  พิมพใ์บเบิกอุปกรณ ์
 1.5 ส่งคืนลูกคา้ 
  1.5.1 ตรวจสอบใบแจง้ซ่อม 
  1.5.2 ตรวจสอบรายละเอียด 
  1.5.3 บนัทึกการส่งคืน 
  1.5.4 ทาํรายการชาํระเงิน 
  1.5.5 รับชาํระ 
  1.5.6 บนัทึกการรับชาํระ 
  1.5.7 พิมพใ์บเสร็จรับเงิน 
 1.6 การส่ังซ้ืออุปกรณ ์
  1.6.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ในคลงั 
  1.6.2 คน้หาบริษทัส่ังซ้ือ 
  1.6.3 ทาํรายการส่ังซ้ือ 
  1.6.4 บนัทึกการส่ังซ้ือ 
  1.6.5 พิมพใ์บส่ังซ้ืออุปกรณ ์
 1.7 การรับอุปกรณ ์
  1.7.1 ตรวจสอบใบส่ังซ้ือ 
  1.7.2 ทาํรายการรับอุปกรณ ์
  1.7.3 รับอุปกรณ ์
  1.7.4 บนัทึกการรับอุปกรณ ์
  1.7.5 ชาํระค่าอุปกรณ ์
  1.7.6 เพ่ิมอุปกรณ์ลงคลงั 
 1.8 ออกรายงานผล 
  1.8.1 รายงานการแจง้ซ่อม 
  1.8.2  รายงานการส่ังซ้ือสินคา้  
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  1.8.3  รายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ 
  1.8.4  รายงานเบิกอุปกรณ ์
  1.8.5  รายงานสรุปรายได ้
  1.8.6 รายงานสรุปงานช่าง 
2. คุณสมบตัิของฮาร์ดแวร์ 
 2.1 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ 
  2.1.1 Intel® Core™ i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 6 Core 
  2.1.2 NVIDIA GeForce GTX 770 
  2.1.3 ROG STRIX B360-G GAMING 
  2.1.4 WD GREEN™ SATA SSD 2 40 GB  
  2.1.5 HDD WD BLUE (7200RPM, 6 4 MB, SATA-3, WD10EZEX) 1 TB 
  2.1.6 RAM 8 GB 
 2.2 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูใ้ชร้ะบบ 
  2.2.1 Intel Pentium Dual-Core T 4200 (2x2.0GHz) 
  2.2.2 RAM  4 GB  
  2.2.3 NVIDIA GeForce 8800 (512MB) / ATI Radeon HD 2900 (512MB) 
  2.2.4  HDD 500 GB 
3. คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ 
 3.1 ซอฟตแ์วร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ  
  3.1.1 Microsoft Windows 10 Pro 6 4-bit 
  3.1.2 Microsoft Word 2019 
  3.1.3 Microsoft Visio 2019 
  3.1.4 Microsoft Visual Studio 2019 
  3.1.5 Microsoft SQL Server Management Studio 18 
  3.1.6 Adobe Photoshop 2020 
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 3.2 ซอฟตแ์วร์สําหรับผูใ้ชร้ะบบ  
  3.2.1 Microsoft Windows 7/10 
  3.2.2 Microsoft SQL Server 2010 ขึ้นไป  
  3.2.3 Microsoft .NET Framework 
  3.2.4 โปรแกรมระบบบริหารจดัการรา้นซ่อมคอมพิวเตอร์ 
 
ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 ในการจดัทาํระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะผูจ้ดัทาํได้ร่วมกันวางแผนการ
ดาํเนินงานไวด้งัน้ี 

1. สํารวจขอ้มูลและทาํความเขา้ใจกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในพ้ืนท่ี
ชุมชนว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานอะไรบา้ง และหาสาเหตุท่ีคน้หามาได้นั้น
จดัทาํสรุปเป็นหัวขอ้รายการ  

2. รวบรวมและจดัเก็บแหล่งขอ้มูลจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
ร้าน เ พ่ือนําข้อมูลใช้ในการอ้างอิงนํามาวิ เคราะห์กระบวนการทํางาน และทํา
แบบสอบถามขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบกิจการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์หลาย ๆ แห่ง  

3. ออกแบบระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์โดยใชห้ลกัการขอ้มูล
ใ ห้ อ ยู่ ใน รู ปแ บ บ Data Flow Diagram (DFD) ข้อ มู ล  Database Entity Relationship 
Diagram (ER-Diagram) และหน้าจอการทํางาน (User Interface) ให้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ  

4. พฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2019 ในการออกแบบหนา้จอแสดงผลการทาํงานโดยใชภ้าษา C# และใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 18 เป็นโปรแกรมเช่ือมต่อการจดั
ฐานขอ้มูล  

5. ทดสอบการทาํงานของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ด้วยการนาํเขา้ขอ้มูล
มาแสดงผลขอ้มูล และหมัน่แก้ไขจุดบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งทาํแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการใชง้าน 
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6. นําเสนอโครงงาน โดยคณะผูจ้ดัทาํจะตอ้งนําเสนอโครงงานระบบบริหารจดัการร้าน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ อธิบายขั้นตอนหลกัการทาํงานของระบบเพ่ือให้
เกิดความประสิทธิภาพในการใชง้าน และให้พิจารณาการใชง้านต่อไป  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

1. ช่วยเพ่ิมความแม่นยาํของระบบการจดัการซ่อมคอมพิวเตอร์ในแต่ละร้าน  
2. สามารถจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เป็นระเบียบ สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้
3. ลดตน้ทุนการใชท้รัพยากรมนุษย ์และค่าใชจ้่าย 
4. เพ่ิมความปลอดภยัในการใชง้าน  

 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการทาํงานของระบบ 

 การทาํงานของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นระบบท่ีมีการจดัการขอ้มูล 5 
ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นการจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลพนักงาน ขอ้มูล
อุปกรณ์ ขอ้มูลการบริการแจ้งซ่อม เป็นตน้ ส่วนท่ี 2 ทาํรายการใบแจ้งซ่อมพร้อมทาํใบเสร็จให้แก่
ลูกคา้ ส่วนท่ี 3 ทาํรายการส่ังซ้ืออุปกรณ์กบัตวัแทนจดัจาํหน่าย ส่วนท่ี  4 การเบิกอุปกรณ์ และส่วน
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สุดท้าย รายงานสรุปผล ท่ีประกอบไปด้วย รายงานสรุปผลรวมการแจ้งซ่อม รายงานสรุปรายได้
ประจาํเดือน โดยทั้งหมดน้ีผูจ้ดัทาํใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบและ
พฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 18 บนัทึกเป็นไวฐ้านขอ้มูล 
 

 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ระบบฐานขอ้มูล หรือ Database System  

 เป็นรูปแบบโครงสร้างสารสนเทศประกอบไปดว้ยรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ  มีความสัมพนัธ์
กนั และนาํไปใช้ในระบบต่าง ๆ ร่วมกนัหรือเป็นตวัแหล่งจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบ โดยผูใ้ชส้ามารถ
นาํขอ้มูลเหล่านั้นเรียกใชดู้ขอ้มูล ปรับปรุง แกไ้ข ลบ เพ่ิม หรือคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ได ้เพ่ือช่วยลดความ
ซํ้าซ้อนของขอ้มูล และบาํรุงรักษาตวัโปรแกรมไดง่้ายขึ้นโดนผ่านระบบการจดัการฐานขอ้มูล DBMS  

ระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management Systems) เป็นโปรแกรม
อรรถประโยชน์ชนิดหน่ึงท่ีเปรียบเสมือนผูจ้ดัการฐานขอ้มูล ท่ีช่วยเพ่ิมอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ 
สามารถกาํหนดโครงสร้างและดูแลรักษาฐานขอ้มูลได้ รวมถึงควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ  
ไดเ้ป็นอย่างดี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการกบัขอ้มูลโดยเฉพาะเรียกว่า ภาษาคิวร่ี (Query) เป็นชุดคาํส่ัง
สําหรับเรียกใช้ขอ้มูล แก้ไขหรือลบขอ้มูล ตวัอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Access, Microsoft Sql 
Server, MySQL เป็นตน้ (สมควร สากาํ, 2557) 
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หนา้ท่ีหลกั ๆ ของระบบจดัการฐานขอ้มูล มีดงัน้ี 

1. กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล 
2. ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแบบต่าง ๆ  
3. ดูแลและจดัเก็บขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งแม่นยาํ 
4. รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลสูญหาย 
5. สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั เพ่ือรองรับความตอ้งการใชข้อ้มูลใน

ระดบัต่าง ๆ ได ้
6. สํารองขอ้มูลได ้
7. สามารถจดัระเบียบขอ้มูลได ้ 

 

คําศัพท์พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล มีดงัน้ี (สุพรรณสา ยวงทอง, 2557) 

1. บิต (Bit) หมายถึง หน่วยขอ้มูลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด และมีตวัเลขเพียงแค่ 0 และ 1 เท่านั้น 
2. ไบต ์(Byte) หมายถึง จาํนวนบิตหลาย ๆ ตวัรวมกนั ให้เป็นตวัอกัขระ (Character)  

 

ภาพท่ี 2.2 ตวัอย่างแฟ้มตารางขอ้มูล 

3. ฟีลด์ (Field) หรือ เขตของขอ้มูล หมายถึง หน่วยขอ้มูลไบตห์รือตวัอกัขระหลาย ๆ ตวัรวมกนั
ให้แสดงเป็นคาํและความหมาย เช่น รหัสพนกังาน ช่ือ ท่ีอยู่ เป็นตน้ 
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4. เรคอร์ด (Record) หรือ ระเบียนข้อมูล หมายถึง เป็นกลุ่มของฟีลด์หรือเขตขอ้มูลจัดเก็บ
รวมกนั 

5. แฟ้มขอ้มูล (File) หมายถึง หน่วยขอ้มูลท่ีเกิดจากขอ้มูลเรคอร์ดหลาย ๆ แถวรวมกนัเป็นแฟ้ม
เดียว เช่น แฟ้มขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลพนกังาน เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 2.3 เอนทิตี้  แอททริบิวต ์ความสัมพนัธ์และคีย ์

6. เอนทิตี้  (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไวสํ้าหรับเก็บขอ้มูลไว ้ เช่น เอนทิตี้ ลูกคา้ เอน
ทิตี้พนกังาน เอนทิตี้ อุปกรณ์ เป็นตน้ 

7. แอททริบิวต ์(Attribute) หมายถึง รายละเอียดของขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในเอนทิตี้  
8. ความสัมพันธ์ (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้  เช่น ความสัมพันธ์

ระหว่างเอนทิตี้พนกังานและแผนก ซ่ึงพนกังานแต่ละคนทาํงานอยู่แผนกใดแผนกหน่ึง  
9. คีย ์(Key) หมายถึง ตวักาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล ในการอา้งอิง คน้หา แก้ไขขอ้มูล 

ประกอบไปดว้ย 
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1) Primary Key  
หมายถึง คีย์หลักไวสํ้าหรับกาํหนดจากฟิลด์ท่ีไม่มีขอ้มูลซํ้ าซ้อน และไม่มีค่าว่าง 
(Null) สามารถจดัเรียงลาํดับและแยกแยะขอ้มูลแต่ละรายการได ้ เช่น รหัสพนกังาน, 
รหัสนกัศึกษา เป็นตน้ 

2) Foreign Key  
หมายถึง คียไ์วสํ้าหรับเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี้  เช่น เอนทิตี้แผนกงาน 
โดยกาํหนดรหัสแผนกเป็น Primary Key และทาํการเช่ือมต่อกบัเอนทิตี้พนกังาน เพ่ือ
ตอ้งการทราบว่าขอ้มูลพนกังานไดท้าํงานท่ีแผนกไหน โดยกาํหนดฟิลด์รหัสแผนกท่ี
เอนทิตี้  พนกังานเป็น Foreign Key  

 
ภาษา SQL หรือ Structured Query Language 

เป็นภาษาท่ีใชสํ้าหรับสร้างฐานขอ้มูล รวมถึงสร้างโครงสร้างในการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 
เรียกใช้ดูขอ้มูล ปรับปรุง แก้ไข ลบ เพ่ิม หรือคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ  เป็นตน้ ภาษา SQL มี 2 ฟังก์ชนัการ
ทาํงานหลกั ดงัน้ี  

ตารางท่ี 2.1 ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน Data Definition Language (DDL)  

ชุดคาํส่ัง คาํอธิบาย 
CREATE TABLE ใชสํ้าหรับสร้างตารางขอ้มูล  
NOT NULL กาํหนดห้ามมีขอ้มูลเป็นค่าว่าง 
UNIQUE กาํหนดห้ามมีขอ้มูลซํ้ากนั  
PRIMARY KEY กาํหนดรหัสให้เป็นกุญแจหลกัของตารางขอ้มูล 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน Data Definition Language (DDL)  

ชุดคาํส่ัง คาํอธิบาย 
FOREIGN KEY กาํหนดรหัสให้เป็นกุญแจนอกของตารางขอ้มูล เพ่ืออา้งอิงและ

เช่ือมความสัมพนัธ์กบัตารางขอ้มูลอ่ืน ๆ  
ALTER TABLE แกไ้ขโครงสร้างของตารางขอ้มูล 
DROP TABLE ลบตารางขอ้มูล 
TRUNCATE  ลบขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่ในตารางขอ้มูล 

ตารางท่ี 2.2 ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน Data Manipulation Language (DML) 

ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน คาํอธิบาย 
INSERT เพ่ิมขอ้มูลลงในตารางขอ้มูล 
SELECT คน้หาขอ้มูลท่ีเก็บอยู่ในตารางขอ้มูล 
SELECT WHERE คน้หาขอ้มูลโดยกาํหนดตวัขอ้มูลท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข  
SELECT GROUP BY คน้หาขอ้มูลโดยกาํหนดกลุ่มของขอ้มูล (Column) ท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไข 
SELECT ORDER BY คน้หาขอ้มูลโดยกาํหนดแถวของขอ้มูล (Row) ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข 
UPDATE ปรับปรุงหรือแกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูล 
DELETE ลบขอ้มูลในตารางขอ้มูล 
COMMIT ยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
=, <, >, <=, >=, <>, != กาํหนดเง่ือนไขในการเลือกขอ้มูลในตารางในเชิงคณิตศาสตร์ 
AND/OR/NOT กาํหนดเง่ือนไขในการเลือกขอ้มูลในตารางเขา้ดว้ยกนั  
BETWEEN กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลระหว่างค่าเร่ิมตน้และค่าส้ินสุด 
IS NULL กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลท่ีมีค่าว่าง 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน Data Manipulation Language (DML) 

ชุดคาํส่ังพ้ืนฐาน คาํอธิบาย 
LIKE คน้หาคน้มูลตามรูปแบบท่ีตอ้งการ โดยมีสัญลกัษณ์ 2 ตวั คือ % 

(Percent) แทน ตวัอกัษรหน่ึงตวัหรือมากกว่า และ _ (Underscore) 
แทน ตวัอกัษรหน่ึงตวัเท่านั้น  

IN กาํหนดเง่ือนไขเลือกขอ้มูลในตาราง โดยเลือกเฉพาะค่าท่ีกาํหนด 
DISTINCT กาํหนดเง่ือนไขให้ขอ้มูลท่ีมีค่าซํ้ากนัออกไปให้ 
COUNT กาํหนดเง่ือนไขโดยการนบัจาํนวนท่ีคน้พบ 
MAX กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลตวัเลขท่ีมีค่ามากท่ีสุด  
MIN กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลตวัเลขท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด 
SUM กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลโดยหาค่าผลรวมของฟิวด ์
AVG กาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ียของฟิวด ์
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เวบ็ไซตท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเกี่ยวกับการพฒันาระบบบริหารจดัการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ ในส่วนโปรแกรมท่ีใช้พัฒนาระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการ
คน้หาจากเวบ็ไซต ์มีดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.4 https://www.ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ถึงบา้น.com 

 เป็นเว็บไซต์ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานท่ีแบบถึงบ้านและออนไลน์ทั่วพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล รวมทั้งปรึกษาและบอกปัญหาเกี่ยวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดต้ลอด 24 
ชั่วโมง เช่น เคร่ืองค้าง เคร่ืองเปิดใช้งานไม่ได้ ขึ้นเป็นจอสีดําและมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมติดไวรัส เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.5 https://www.kroobannok.com/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ความรู้และแนะนําเทคนิคทั้ง 10 ข้อในการซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้ผูเ้ขา้เวบ็ไซตช์มและไดส้ามารถนาํเทคนิคนั้นไปปฏิบตัิตามได ้รวมทั้งสามารถระบุแสดงความ
คิดเห็นในเวบ็ไซตน้ี์ไดว้่าขอ้มูลนั้นมีประโยชน์หรือไม่  
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ภาพท่ี 2.6 https://www.pantipmarket.com/computer/part/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีมีการจดัซ้ือ-ขายอะไหล่ และชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด อาทิเช่น 
แรม เมนบอร์ด เคส การ์ดจอ เป็นตน้ เวบ็ไซตน้ี์ไดร้ะบุขอ้มูลอะไหล่คอมพิวเตอร์ วิธีการจดัส่ง อย่าง
ละเอียด รวมทั้งบอกคาํแนะนาํในการซ้ือขาย เพ่ือให้ลูกคา้มีความเขา้ใจและตดัสินใจซ้ือไดอ้ย่างง่าย  

 



18 
 

 

ภาพท่ี 2.7 https://www.hirensbootcd.org/ 

 โปรแกรมซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ียอดนิยมสําหรับงานซ่อมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ใช้งานง่าย 
พฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง และมุ่งเน้นซ่อมแซมไฟล์ Windows systems ท่ีเต็มไปด้วยเคร่ืองมือให้ใช้
งานเป็นจาํนวนมาก อาทิเช่น สแกนไวรัส, ลา้งไฟลข์ยะ, ตรวจสอบฮาร์ดแวร์, กู ้BIOS เป็นตน้  
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ภาพท่ี 2.8 http://www.thaismescenter.com/เทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้/ 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ และคุณสมบตัิ
สําคญัของการเป็นช่างคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์น้ีให้ความรู้และวิธีการของการเป็นช่างได้อย่างละเอียด
และเขา้ใจง่าย ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
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งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 คณะผู้จัดทําได้ทําการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ ในส่วนโปรแกรมท่ีพฒันาระบบจากโครงงานท่ีผ่านมาและเป็นประโยชน์ท่ีสามารถ
ดาํเนินงานไดต้่อไป มีดงัต่อไปน้ี 

   
ภาพท่ี 2.9 ระบบแจง้ปัญหางานให้กบัพนกังานฝ่ายไอที 

 ศรวิศิษฎ์ เสนะเปรม (2561) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
สยาม เป็นโปรแกรมระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนกังานฝ่ายไอทีของบริษทั เซ็นทรัล จาํกัดมหาชน 
สาขาพระราม 9 (สํานกังานใหญ่โรบินสัน) เพ่ือจดัการระบบให้เป็นระเบียบและเพ่ิมความรวดเร็วใน
การปฏิบตัิงานให้กบัพนกังานฝ่ายไอทีเพ่ือแกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ไอทีต่าง 
ๆ โดยผูจ้ดัทาํใช้เคร่ืองมือในการออกแบบและพฒันาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2019 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management 2008 ใน
การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสามารถช่วยให้บริษัท เซ็นทรัล จํากัดมหาชน 
(สํานกังานใหญ่โรบินสัน) ประหยดัเวลาในการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
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ภาพท่ี 2.10 การพฒันาเวบ็ไซตแ์นะนาํระบบการดาํเนินงานของฝ่าย IT Support 

 อัญมณี ใบตานี, ปาริฉัตร อังคณาวิจิตร (2560) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นเวบ็ไซตแ์นะนาํระบบการดาํเนินงานของฝ่าย IT Support (Website 
development of Workflow for IT Support Department) เ พ่ือให้พนักงานใหม่ได้เ รียนรู้ระบบการ
ทาํงานของทีม และการลดภาระของพ่ีเล้ียง โดยใชรู้ปแบบของผงังาน (Data Flow) โดยคณะผูจ้ดัทาํใช้
เคร่ืองมือในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และใช้
โปรแกรม phpMyAdmin Version  4.6.6 จัดการฐานข้อมูล MySQL 5.7.35 ผ่านเว็บบราวเซอร์และ
เขียนด้วยภาษา PHP 7. 4.0 สามารถช่วยให้พนกังานใหม่ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจระบบการดาํเนินงานได้
ง่าย สะดวก และถูกตอ้งแม่นยาํในการปฏิบตัิงานมากขึ้น 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 

 วณิชชัย วิโรจน์ชัยกุล, วชัรพงศ์ สุภาพ และ อติเทพ ผาบน (2561) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการพฒันาระบบโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 
เพ่ือจดัการฐานขอ้มูลบุคคลทั้งหมดของบริษทั EP&IT Solution จาํกดั ไดอ้ย่างสะดวกและแม่นยาํมาก
ขึ้น โดยคณะผูจ้ดัทาํใช้เคร่ืองมือในการออกแบบและพฒันาระบบด้วยโปรแกรม Microsoft Visual 
Studio Code 2019 เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP version 1.6.2 จัดการฐานขอ้มูล MySQL 5.7.35 
เช่ือมต่อผ่านเว็บบราวเซอร์ ท่ีสามารถช่วยให้บริษทั EP&IT Solution จาํกดั ใชง้านไดอ้ย่างเขา้ใจและ
ประหยดัเวลาในการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
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ภาพท่ี 2.12 ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณค์อมพิวเตอร์ 

 ศิริวรรณ บุญประจาํ และ ปฏิภาณ อุ่นเรือน (2560) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ
หน่วยงานสารสนเทศ (IT) จาก บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เพ่ือให้บริษทัใช้งาน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยาํของระบบ โดยคณะผูจ้ัดทาํใช้เคร่ืองมือในการ
ออกแบบและพฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Sublime Text 3 เขียนดว้ยภาษา PHP 7. 4.0 และใชโ้ปรแกรม 
MySQL Sever Version 5.7.35 ในการจดัการฐานขอ้มูล  

 

 



24 
 

  

ภาพท่ี 2.13 ระบบคนื – ยืมอุปกรณ์สํานกังาน 

 จักรกฤช ดวงมารดา (2560) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสยาม เป็นการออกแบบระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สํานกังานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมี
ความถูกตอ้งของอุปกรณ์สํานักงาน และเพ่ิมศกัยภาพของระบบสามารถให้บริการ ณ จุดใดก็ไดข้อง
สํานักงาน โดยผูจ้ดัทาํใช้เคร่ืองมือในการพฒันาระบบและออกแบบระบบดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio 2010 เขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษา C# และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ใน
การจดัการฐานขอ้มูลเพ่ือเก็บแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ระบบจะช่วยให้บุคลากรภายในได้รับทราบขอ้มูล
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็วมากขึ้น 



บทท่ี 3 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากท่ีคณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการสํารวจและจดัเก็บขอ้มูลการทาํงานของระบบบริหารจดัการร้าน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ไดพ้บว่าร้านคา้ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะตอ้งมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การ
ช่างเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นจาํนวนมาก และมีการจดัเก็บแบบใช้สมุดจดบนัทึก เอกสาร 
หรือกระดาษโนต้บนัทึกขอ้มูลเก็บเป็นหลกัฐาน ทาํให้เกิดปัญหาดงัน้ี  

1. ใชก้ระดาษ เอกสารหรือสมุดจดบนัทึกใชเ้ป็นหลกัฐานต่าง ๆ ทาํให้คน้หาขอ้มูลนั้นไดย้าก
และก่อให้เกิดขอ้มูลสูญหายไดง่้าย 

2. จดัเก็บแหล่งเอกสารต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. เม่ือมีการเบิกอุปกรณ์หลาย ๆ รายการอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ อาจเกิดกรณีมี

พนกังานบางคนบนัทึกขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือเกิดขอ้มูลสูญหาย 
4. ไม่มีการอพัเดทสถานะขอ้มูลการแจ้งซ่อม มกัจะใช้วิธีจดบนัทึกดว้ยลายมือลงในสมุดจด

บนัทึก  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ศึกษาข้อมูลระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์จากแหล่งเว็บไซต์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

2. ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งหนงัสือและวิจยัต่าง ๆ  
3. สอบถามขอ้มูลกบัเจา้ของกิจการรา้นซ่อมคอมพิวเตอร์โดยตรง เพ่ือให้ทราบขอ้มูลวิธีการ

ทาํงานของร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั 
4. ศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ทราบว่า ลูกคา้

ส่วนใหญ่มกัใชบ้ริการดา้นใดบา้ง 
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การวิเคราะห์ระบบงาน 
 การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนัทาํให้คณะผูจ้ดัทาํพฒันาโปรแกรมได้ศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ทาํไดท้ราบขอ้มูลระบบงานไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดของระบบงานปัจจุบนั 

งาน/กิจกรรม รายละเอียดของงาน/กิจกรรม เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูร้ับผิดชอบ 

1. การจดัเก็บขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูลทั้งโดยใชว้ิธีจดลงใน
สมุดบนัทึก  สมุดจดบนัทึก  พนกังาน 

2. การตรวจสอบคลงั
อุปกรณ ์

ตรวจสอบอุปกรณ์เพ่ือนาํอุปกรณ์
ไปซ่อมแซม ไม่ใชเ้อกสาร พนกังาน 

3. การส่ังซ้ืออุปกรณ ์
ทาํรายการส่ังซ้ืออุปกรณจ์าก
ตวัแทนจาํหน่ายเม่ืออุปกรณ์ไม่มีอยู่
ในคลงั 

ใบส่ังซ้ือสินคา้ พนกังาน 

4. การรับอุปกรณ ์
รับอุปกรณจ์ากตวัแทนจาํหน่าย 
และตรวจสอบจาํนวนอุปกรณ์ท่ี
ไดร้ับจากการส่ังซ้ือ 

ใบรับสินคา้ พนกังาน 

5. การซ่อมแซม
อุปกรณ ์

รับบริการการซ่อมแซมอุปกรณ์
ให้กบัลูกคา้ เม่ือซ่อมอุปกรณ์เสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบรายช่ือ ท่ี
อยู่ เบอร์ติดต่อของลูกคา้เพ่ือให้
ลูกคา้มารับอุปกรณ์  

สมุดจดบนัทึก
รายการแจง้ซ่อม พนกังาน 

6. การเบิกอุปกรณ ์ ทาํรายการเบิกอุปกรณ์ลงในสมุดจด
บนัทึก สมุดเบิกอุปกรณ ์ พนกังาน 

7. การรับชาํระเงิน รับเงินจากลูกคา้และออก
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน พนกังาน 

 

 



27 
 

ตารางท่ี 3.2 แสดงสภาพปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานในปัจจบุนั 

งาน/กิจกรรม ปัญหา ความตอ้งการ 
1. การจดัเก็บขอ้มูล - ขอ้มูลเกิดความสูญหายและ

ชาํรุดง่าย 
- คน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างล่าชา้ 

- จดัเก็บแหล่งขอ้มูลไดอ้ย่างมี
ระบบและไม่สูญหาย 
- สามารถคน้หาขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็ว 

2. การตรวจสอบคลงั
อุปกรณ ์

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไดอ้ย่างล่าชา้ 
และเกิดความผิดพลาดไดบ่้อยครั้ ง  

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและแม่นยาํ 

3. การส่ังซ้ืออุปกรณ ์ - ขอ้มูลอาจเกิดตกหล่นและไม่
ครบถว้นตามท่ีตอ้งการ 
- ขอ้มูลอาจเกิดการสูญหายได ้

- ขอ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้น
ตามท่ีทาํรายการส่ังซ้ือ 
- มีความรวดเร็วในการส่ังซ้ือ 

4. การรับอุปกรณ ์ - ตรวจสอบอุปกรณ์ไดอ้ย่างล่าชา้ 
และก่อให้เกิดความผิดพลาดได ้ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีทาํ
รายการส่ังซ้ือ 

5. การซ่อมแซมอุปกรณ ์ - ไม่สามารถรายงานสถานะซ่อม
ให้ลูกคา้รับรู้ได ้

- ลูกคา้สามารถรับรู้
สถานการณ์ระหว่างการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ได ้ 

6. การเบิกอุปกรณ ์ - มีโอกาสจดบนัทึกขอ้มูลไม่
ครบถว้น และเกดิขอ้มูลสูญหาย
ได ้

- ป้องกนัขอ้มูลเกิดการสูญหาย
ในการเบิก 

7. การรับชาํระเงิน - ยอดเงินอาจเกดิตกหล่น และมี
โอกาสเกิดคาํนวณผิดพลาด 

- การคาํนวณแม่นยาํและ
ถูกตอ้ง 
- ตรวจสอบยอดเงินได ้ 
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แผนผงัการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนผงัการทาํงานของระบบงานปัจจุบนั 
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ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
1. ออกแบบส่วนขอ้มูลนาํเขา้ 

 

ภาพท่ี 3.2 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

 หน้าจอเขา้สู่ระบบการใช้งานบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จะปรากฏขึ้นเป็นหน้าแรกเม่ือผู ้
ใช้ได้เปิดเขา้ใช้งาน โดยผูใ้ช้จะตอ้งกรอกช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่าน เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัการใช้งาน
ของผูใ้ช้ หลงัจากนั้นระบบจะเขา้สู่หน้าเมนูหลกัของระบบการทาํงานระบบบริหารจดัการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี 3.3 หนา้เมนูหลกัของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้านทัว่ไป 

 หนา้เมนูหลกัของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านและตรวจสอบ
ระบบงานรูปแบบต่าง ๆ ไดต้ามท่ีความตอ้งการ โดยมีรายละเอียดชุดคาํส่ังดงัต่อไปน้ี 

 แจง้ซ่อม 

 สถานะการซ่อม 

 ส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 รับอุปกรณ ์

 ออกรายงาน 

 ขอ้มูลลูกคา้ 

 ขอ้มูลพนกังาน 

 ขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 ขอ้มูลอุปกรณ ์

 ขอ้มูลประเภทอุปกรณ ์
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ภาพท่ี 3.4 หนา้เมนูหลกัของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ของช่าง 

 หนา้เมนูหลกัของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์สําหรับช่างซ่อม ช่างซ่อมสามารถ
ใช้งานเพียงแค่ “สถานะการซ่อม” เท่านั้น ถา้หากมีงานแจง้ซ่อมของลูกคา้เขา้มาให้ช่างดาํเนินการ 
ระบบจะแสดงหมายเลขแจง้เตือนเหนือปุ่มสถานะการซ่อม   
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ภาพท่ี 3.5 หนา้ขอ้มูลลูกคา้ 

 หน้าขอ้มูลลูกคา้สามารถเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้ไดโ้ดยกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือสร้างและเพ่ิมขอ้มูลลูกคา้
ลงในฐานขอ้มูลและตาราง ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดท่ีอยู่ในระบบบริหารจดัการร้าน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสลูกคา้ หรือช่ือลูกคา้ และกรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้
ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล ถา้หากตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล ให้เลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตารางและกดปุ่ม 
“แก้ไข” และขอ้มูลลูกคา้ท่ีแสดงอยู่ท่ีช่องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ถูกเปิดใช้งานให้ผูใ้ช้ทาํการแกไ้ข
และบนัทึกขอ้มูล  
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ภาพท่ี 3.6 หนา้ขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้ขอ้มูลพนกังานสามารถเพ่ิมขอ้มูลพนกังานไดโ้ดยกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือสร้างและเพ่ิมขอ้มูล
พนักงานลงในฐานขอ้มูลและตาราง ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลพนกังานทั้งหมดท่ีอยูใ่นระบบบริหาร
จดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสพนักงาน ช่ือพนกังาน หรือช่ือผูใ้ช้และ
กรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล ถา้หากตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล ให้เลือกขอ้มูล
พนกังานท่ีตารางและกดปุ่ม “แกไ้ข” และขอ้มูลพนกังานท่ีแสดงอยู่ท่ีช่องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ถูก
เปิดใชง้านให้ผูใ้ชท้าํการแกไ้ขและบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้ขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 หน้าขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์สามารถเพ่ิมขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ไดโ้ดยกดปุ่ม “เพ่ิม” 
เพ่ือสร้างและเพ่ิมข้อมูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ลงในฐานข้อมูลและตาราง ผูใ้ชส้ามารถคน้หาข้อมูล
บริษัทส่ังซ้ืออุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีอยู่ในระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได ้โดยเลือกช่อง
รายการรหัสบริษทั หรือช่ือบริษัทและกรอกข้อมูลลงไปเพ่ือให้ระบบทําการคน้หาข้อมูล ถ้าหาก
ตอ้งการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล ให้เลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีตารางและกดปุ่ม “แก้ไข” และ
ขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีแสดงอยู่ท่ีช่องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ถูกเปิดใชง้านให้ผูใ้ชท้าํการแก้ไข
และบนัทึกขอ้มูล 



35 
 

 
ภาพท่ี 3.8 หนา้ขอ้มูลอุปกรณ ์

 หน้าขอ้มูลอุปกรณ์สามารถเพ่ิมข้อมูลอุปกรณ์ได้โดยกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือสร้างและเพ่ิมข้อมูล
ขอ้มูลอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูลและตาราง ผูใ้ช้สามารถค้นหาขอ้มูลอุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีอยู่ในระบบ
บริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หรือประเภท
อุปกรณ์และกรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล ถา้หากตอ้งการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล 
ให้เลือกข้อมูลอุปกรณ์ท่ีตารางและกดปุ่ม “แก้ไข” และข้อมูลอุปกรณ์ท่ีแสดงอยู่ ท่ีช่องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ถูกเปิดใชง้านให้ผูใ้ชท้าํการแกไ้ขและบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้ขอ้มูลประเภทอุปกรณ ์

 หน้าขอ้มูลประเภทอุปกรณ์สามารถเพ่ิมขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ไดโ้ดยกดปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือสร้าง
และเพ่ิมขอ้มูลขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูลและตาราง ผูใ้ช้สามารถคน้หาขอ้มูลประเภท
อุปกรณ์ทั้ งหมดท่ีอยู่ในระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัส
ประเภทอุปกรณ์ หรือช่ือประเภทอุปกรณ์และกรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล ถา้
หากตอ้งการปรับปรุงแก้ไขขอ้มูล ให้เลือกขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ท่ีตารางและกดปุ่ม “แกไ้ข” และ
ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ท่ีแสดงอยู่ท่ีช่องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ถูกเปิดใชง้านให้ผูใ้ชท้าํการแกไ้ขและ
บนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.10 หนา้แจง้ซ่อม 

 หนา้แจง้ซ่อมผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมขอ้มูลการแจง้ซ่อมของลูกคา้นั้นได ้โดยการกดปุ่ม “เพ่ิมใบแจง้
ซ่อม” จากนั้นกดปุ่มคน้หาขอ้มูลลูกคา้ และคน้หาช่ือช่างซ่อม ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แว่นขยาย  และ
กรอกช่องรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ประเภทซ่อม ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเคร่ือง อาการเสีย อุปกรณ์ท่ีแนบมา 
ขอ้มูลท่ีสําคญั และกาํหนดวนักาํหนดเสร็จ ก่อนทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูล และทาํการพิมพ์ใบแจง้
ซ่อมเป็นเอกสารให้แก่ลูกคา้  
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ภาพท่ี 3.11 หนา้เลือกขอ้มูลลูกคา้ 

หลงัจากหน้าแจ้งซ่อม (ดังภาพท่ี 3.10) ได้กดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่มคน้หา
ขอ้มูลลูกคา้ ระบบจะแสดงหนา้น้ีขึ้นมาให้ผูใ้ชเ้ลือกลูกคา้ตามท่ีตอ้งการ และผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูล
ลูกคา้ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสลูกคา้ หรือช่ือลูกคา้ และกรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการ
คน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้เลือกขอ้มูลช่างซ่อม 

หลงัจากหนา้แจง้ซ่อม (ดังภาพท่ี 3.10) ได้กดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย  หรือ ปุ่มคน้หาช่ือ
ช่างซ่อม ระบบจะแสดงหนา้น้ีขึ้นมาให้ผูใ้ชเ้ลือกช่างซ่อมตามท่ีตอ้งการ และผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูล
ช่างซ่อมได ้โดยกรอกช่ือช่างซ่อมลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้สถานะใบแจง้ซ่อมของพนกังาน 

 หนา้สถานะใบแจง้ซ่อมของพนกังานสามารถดูและตรวจสอบสถานะขอ้มูลใบแจง้ซ่อมได้ว่า 
มีขอ้มูลการแจง้ซ่อมของลูกคา้คนไหนดาํเนินการซ่อมสําเร็จแลว้ เพ่ือพิมพใ์บเสร็จให้แก่ลูกคา้และทาํ
การชาํระเงิน ผูใ้ชส้ามารถใชง้านชุดคาํส่ังหลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจง้ซ่อมในตารางแลว้ดงัน้ี 

 ดูรายละเอียดแจง้ซ่อม 
 ชาํระเงิน 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้สถานะใบแจง้ซ่อมของช่าง 

หนา้สถานะใบแจง้ซ่อมรูปแบบของช่าง ผูใ้ชส้ามารถดูและตรวจสอบสถานะขอ้มูลใบแจง้ซ่อมได้
ว่า มีขอ้มูลการแจ้งซ่อมของลูกคา้คนไหนบา้งขึ้นสถานะซ่อมบาํรุงอยู่ และสามารถใช้งานชุดคาํส่ัง
หลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจง้ซ่อมในตารางไดด้งัน้ี 

 ดูรายละเอียดแจง้ซ่อม 
 เบิกอุปกรณ ์
 บนัทึกผลการช่าง 
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ภาพท่ี 3.15 หนา้รายละเอียดแจง้ซ่อม 

หลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจง้ซ่อมและกดปุ่ม “ดูรายละเอียดแจ้งซ่อม” จากหนา้สถานะใบแจง้
ซ่อม (ดังภาพท่ี 3.12) ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดแจง้ซ่อมน้ีขึ้นมา ผูใ้ช้สามารถดูและตรวจสอบ
ขอ้มูลรายการบริการซ่อมและรายการเบิกอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นไดว้่า ขอ้มูลแจง้ซ่อมของลูกคา้รายนั้น มี
รายการบริการซ่อมและรายการเบิกอุปกรณ์อะไรบา้ง  
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ภาพท่ี 3.16 หนา้เบิกอุปกรณ ์

 หลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจ้งซ่อมและกดปุ่ม “เบิกอุปกรณ์” จากหน้าสถานะใบแจ้งซ่อม (ดัง
ภาพท่ี 3.12) ระบบจะแสดงเป็นขอ้มูลใบแจง้ซ่อมตามท่ีผูใ้ช้เลือก โดยผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ม “เพ่ิมใบเบิก
อุปกรณ์” จากนั้นกดปุ่มคน้หาอุปกรณ์ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แว่นขยาย  กรอกจาํนวนตอ้งการท่ีจะเบิก
อุปกรณ์ แลว้กดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” และขอ้มูลเบิกอุปกรณ์จะแสดงขึ้นเป็นตาราง เพ่ือให้ผูใ้ชต้รวจสอบ
ขอ้มูลก่อนทาํการบนัทึกลงฐานขอ้มูลและพิมพใ์บเบิกอุปกรณ์เป็นเอกสาร   

 

 



44 
 

 

ภาพท่ี 3.17 หนา้เลือกอุปกรณ ์

หลงัจากหนา้เบิกอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 3.16) ไดก้ดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่มคน้หา
ขอ้มูลอุปกรณ์ ระบบจะแสดงหนา้น้ีขึ้นมาให้ผูใ้ช้เลือกอุปกรณ์ตามท่ีตอ้งการ และผูใ้ชส้ามารถคน้หา
ขอ้มูลอุปกรณ์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หรือประเภทอุปกรณ์ และกรอก
ขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.18 หนา้บนัทึกผลการซ่อม 

 หลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจง้ซ่อมและกดปุ่ม “บนัทึกผลการซ่อม” จากหนา้สถานะใบแจ้งซ่อม 
(ดงัภาพท่ี 3.12) ระบบจะแสดงเป็นขอ้มูลใบแจง้ซ่อมตามท่ีผูใ้ชเ้ลือก พร้อมแสดงรายการเบิกอุปกรณ์
ทั้ งหมดเพ่ือให้ผูใ้ช้งานได้ทราบขอ้มูล ผูใ้ช้สามารถกําหนดช่ือบริการและราคา แล้วกดปุ่ม “เพ่ิม
รายการแจ้งซ่อม” และขอ้มูลบริการจะแสดงขึ้นเป็นตาราง ก่อนกรอกขอ้มูลผลการซ่อม แลว้กดปุ่ม 
“บนัทึกผลการซ่อม” ลงฐานขอ้มูล  
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ภาพท่ี 3.19 หนา้ชาํระเงิน 

 หลงัจากเลือกขอ้มูลใบแจง้ซ่อมและกดปุ่ม “ชาํระเงิน” จากหนา้สถานะใบแจง้ซ่อม (ดงัภาพท่ี 
3.12) ระบบจะแสดงเป็นรายละเอียดขอ้มูลใบแจ้งซ่อม รายการเบิกอุปกรณ์ รายการบริการซ่อมและ
ราคาสุทธิ ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดก่อนกดปุ่ม “พิมพ์ใบเสร็จ” ทาํการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารให้แก่ลูกคา้ 
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ภาพท่ี 3.20 หนา้ส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 หน้าส่ังซ้ืออุปกรณ์ ผูใ้ช้สามารถส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งการโดยกดปุ่ม “เพ่ิมใบส่ังซ้ือ” จากนั้น
กดปุ่มคน้หาขอ้มูลบริษทัท่ีส่ังซ้ือ และคน้หาอุปกรณ์ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แว่นขยาย  จากนั้นกดปุ่ม 
“เพ่ิมรายการ” และขอ้มูลส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีเลือกจะแสดงขึ้นเป็นตาราง เพ่ือผูใ้ชต้รวจสอบขอ้มูลก่อนทาํ
การบนัทึกลงฐานขอ้มูลและทาํการพิมพใ์บส่ังซ้ือเป็นเอกสารให้กบับริษทัท่ีตอ้งการส่ังซ้ืออุปกรณ์    
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ภาพท่ี 3.21 หนา้เลือกบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

หลังจากหน้าส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 3.20) ได้กดปุ่มสัญลักษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่ม
คน้หาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์ระบบจะแสดงหน้าน้ีขึ้นมาให้ผูใ้ช้เลือกบริษทัตามท่ีตอ้งการ และ
ผูใ้ชส้ามารถคน้หาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ได ้โดยเลือกช่องรายการรหัสบริษทั หรือช่ือบริษทั และ
กรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.22 หนา้เลือกอุปกรณ ์

หลงัจากท่ีหน้าส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 3.20) ได้กดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่ม
ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ ระบบจะแสดงหน้าน้ีขึ้นมาพร้อมแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีถูกผลิตโดยบริษทัท่ี
ส่ังซ้ือท่ีผูใ้ช้ได้เลือกไปก่อนหน้านั้น (ดังภาพท่ี 3.19) ตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ ผูใ้ช้สามารถคน้หาข้อมูล
อุปกรณ์ได้ โดยเลือกช่องรายการรหัสอุปกรณ์ ช่ืออุปกรณ์ หรือประเภทอุปกรณ์ และกรอกขอ้มูลลง
ไปเพ่ือให้ระบบทาํการคน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.23 หนา้รับอุปกรณ ์

 หนา้รับอุปกรณ์ ผูใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลใบส่ังซ้ือ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แว่นขยาย  จากนั้น
จะแสดงเป็นขอ้มูลและตารางให้ตรวจสอบขอ้มูลก่อนว่า ขอ้มูลรายการส่ังซ้ือเม่ือครั้ งท่ีแลว้นั้นถูกตอ้ง 
ครบถ่ีถ้วนหรือไม่ จากนั้นทํารายการรับอุปกรณ์โดยคลิกท่ีตารางส่ังซ้ือ ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ี
รายละเอียดรับอุปกรณ์ จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” เพ่ือผูใ้ช้ตรวจสอบขอ้มูลก่อนทาํการบนัทึกลง
ฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.24 หนา้เลือกรายการส่ังซ้ือ 

หลงัจากท่ีหนา้หนา้รับอุปกรณ์ ไดก้ดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่มคน้หาขอ้มูลใบส่ัง
ซ้ือ ระบบจะแสดงหน้าน้ีขึ้นมาให้ผูใ้ช้เลือกใบส่ังซ้ือตามท่ีตอ้งการ และผูใ้ช้สามารถคน้หาข้อมูล
ใบส่ังซ้ือได ้โดยเลือกช่องรายการรหัสใบส่ังซ้ือ หรือช่ือบริษทั และกรอกขอ้มูลลงไปเพ่ือให้ระบบทาํ
การคน้หาขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.25 หนา้ออกรายงาน 

 หนา้ออกรายงานผูใ้ชส้ามารถดูและตรวจสอบรายงานจากระบบได ้ดงัต่อไปน้ี 

 รายงานการแจง้ซ่อม 
 รายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 
 รายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ 
 รายงานเบิกอุปกรณ ์
 รายงานสรุปรายได ้
 รายงานสรุปงานช่าง 

 
 
 
 

 



53 
 

2. ออกแบบส่วนผลลพัธ์ 

 
ภาพท่ี 3.26 ใบรายงานการแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.27 ใบรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี 3.28 ใบรายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ 
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ภาพท่ี 3.29  ใบรายงานเบิกอุปกรณ ์
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ภาพท่ี 3.30  ใบรายงานสรุปรายได ้
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ภาพท่ี 3.31  ใบรายงานสรุปงานช่าง 
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ภาพท่ี 3.32  ใบแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี 3.33  ใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพท่ี 3.34  ใบส่ังซ้ือ 
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ภาพท่ี 3.35  ใบเบิกอุปกรณ ์
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3.  การออกแบบฐานขอ้มูล 

 

ภาพท่ี 3.36 การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.3 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 
tblAgent ตารางบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์
tblCustomer ตารางลูกคา้ 
tblEmployee ตารางพนกังาน 
tblOrder ตารางการส่ังซ้ืออุปกรณ ์
tblOrderDetail ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ืออุปกรณ ์
tblRepairDetail ตารางรายละเอียดการซ่อม 
tblRepairNotice ตารางการซ่อม 
tblTool ตารางอุปกรณ ์
tblToolType ตารางประเภทอุปกรณ ์
tblWithdraw ตารางการเบิก 
tblWithdrawDetail ตารางรายละเอียดการเบิก 
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 4.  การพฒันาโปรแกรม 

  4.1 การออกแบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 18 

 
ภาพท่ี 3.37 การออกแบบฐานขอ้มูล 
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4.2 การออกแบบส่วนตดิตอ่ผูใ้ชโ้ดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 

 

ภาพท่ี 3.38 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชร้ะบบ 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

4.3 การเขียนโปรแกรมติดต่อกบัฐานขอ้มูลดว้ยภาษา C# 

 

ภาพท่ี 3.39 แสดงการเขยีนโปรแกรมเพ่ือใชต้ิดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 

 

 



บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังานและทดสอบโปรแกรม 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 โปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการทาํงานดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หน้าจอแรกสําหรับเปิดใช้ระบบ คือหน้าจอเขา้สู่ระบบการใช้งานระบบบริหารจดัการร้าน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีขั้นตอนการปฏิบตัิงานดงัน้ี 

1. กรอกช่ือผูใ้ชใ้ตช่้อง UserName  

2. กรอกรหัสผ่านใตช่้อง Password 

3. กดปุ่มยืนยนัเพ่ือเขา้สู่ระบบ 

4. เม่ือผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการเขา้สู่ระบบ กดปุ่มยกเลิกเพ่ือออกจากระบบ 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้จอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  

 หน้าเมนูหลักของระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้สามารถดูและตรวจสอบ
ขอ้มูลไดว้่า ผูใ้ชต้อ้งการทาํงานส่วนใดของระบบบา้ง ซ่ึงมีรายการชุดคาํส่ังให้เลือกดงัต่อไปน้ี  

1. ปุ่มแจง้ซ่อม ใชสํ้าหรับกรอกและบนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมของลูกคา้ 

2. ปุ่มสถานะการซ่อม ใช้สําหรับดูขอ้มูลสถานะของใบแจ้งซ่อมต่าง ๆ ซ่ึงมีชุดคาํส่ังให้
เลือกประกอบไปดว้ย 

1) ดูรายละเอียดแจง้ซ่อม 

2) เบิกอุปกรณ ์

3) สรุปผลการซ่อม 

4) ชาํระเงิน 

3. ปุ่มส่ังซ้ือ ใช้สําหรับทาํรายการส่ังซ้ือสินคา้เม่ืออุปกรณ์ขาดสต็อกในคลงั 



70 

 

4. ปุ่มรับอุปกรณ์ ใชสํ้าหรบับนัทึกจาํนวนสินคา้ท่ีไดร้ับ หลงับริษทัตวัแทนจาํหน่ายไดน้าํ
สินคา้มาส่งเรียบร้อยแลว้ 

5. ปุ่มออกรายงาน ใชสํ้าหรับดูรายงานต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1) รายงานการแจง้ซ่อม 

2) รายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 

3) รายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ 

4) รายงานเบิกอุปกรณ ์

5) รายงานสรุปรายได ้

6) รายงานสรุปงานช่าง 

6. ปุ่มลูกคา้ ใชสํ้าหรับจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

7. ปุ่มพนกังาน ใชสํ้าหรับจดัการขอ้มูลพนกังาน 

8. ปุ่มบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ ใชสํ้าหรับจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

9. ปุ่มอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับจดัการขอ้มูลอุปกรณ ์

10. ปุ่มประเภทอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์  
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

 หน้าจอจดัการขอ้มูลลูกคา้ใช้สําหรับเพ่ิม แก้ไข และลบขอ้มูลได้ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างรหัสลูกคา้ใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดับรหัสล่าสุดต่อจากรหัส
ของลูกคา้ท่ีมีอยู่ในระบบปัจจุบนัแลว้ 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลของลูกคา้ เช่น ช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ เพศ ท่ีอยู่ 
3. ปุ่มบนัทึก ใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ท่ีผูใ้ช้ไดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลลูกคา้นั้นจะถูก

เก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview  
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4. ปุ่มแก้ไข ใช้หลงัจากผูใ้ช้ได้เลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ี DataGridview เพ่ือส่ังให้ระบบทาํการ
ปลดล็อคช่องกรอกขอ้มูลลูกคา้เพ่ือแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้เปล่ียนขอ้มูลใหม่ 
จากนั้นก็กดปุ่มบนัทึก 

5. ช่องเลือกรายการคน้หา ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสลูกคา้ ช่ือลูกคา้  
6. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ

คน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังานใชสํ้าหรับเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้
โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างขอ้มูลพนักงานใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดับรหัสล่าสุดต่อจาก
รหัสของพนกังานท่ีมีอยู่ในระบบปัจจุบนัแลว้ 

2. ปุ่มเพ่ิมรูปภาพ ใชสํ้าหรับเพ่ิมรูปภาพพนกังาน โดยระบบจะขึ้นหนา้จอไฟลง์านให้ผูใ้ช้
คน้หารูปภาพท่ีมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Insert เพ่ือให้รูปภาพพนักงาน
ท่ีผูใ้ชเ้ลือกมนัจะแสดงขึ้นดา้นบนของปุ่มเพ่ิมรูปภาพ    
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3. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลของพนกังาน เช่น ช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ ท่ีอยู่ เพศ 
ตาํแหน่งงาน วนัเร่ิมทาํงาน และขอ้มูลเขา้สู่ระบบต่าง ๆ  

4. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลพนกังานท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลพนกังานนั้น
จะถูกเก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview  

5. ปุ่มแก้ไข ใช้หลงัจากผูใ้ช้ได้เลือกข้อมูลพนักงานท่ี DataGridview เพ่ือส่ังให้ระบบทํา
การปลดล็อคช่องกรอกขอ้มูลพนักงานเพ่ือแก้ไขในกรณีท่ีพนักงานเปล่ียนขอ้มูลใหม่ 
และกดปุ่มบนัทึก 

6. ช่องเลือกรายการคน้หา ใช้สําหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสพนักงาน ช่ือ
พนกังาน ช่ือผูใ้ช ้

7. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลพนกังานท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 หน้าจอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ใช้สําหรับเพ่ิม แก้ไข และลบขอ้มูลได้ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใชสํ้าหรับสร้างขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ขึ้นใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดับรหัส
ล่าสุดต่อจากรหัสของบริษทัส่ังซ้ือท่ีมีอยู่ในระบบปัจจุบนัแลว้ 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใชสํ้าหรับกรอกขอ้มูลของบริษทัส่ังซ้ือ เช่น ช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ ท่ีอยู่ 
และอ่ืนๆ  

3. ปุ่มบนัทึก ใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูล
บริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์นั้นจะถูกเก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview  
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4. ปุ่มแกไ้ข ใชห้ลงัจากผูใ้ชไ้ดเ้ลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ี DataGridview เพ่ือส่ังให้
ระบบทาํการปลดล็อคช่องกรอกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์เพ่ือแก้ไขในกรณีท่ีบริษทั
ส่ังซ้ืออุปกรณ์เปล่ียนขอ้มูลใหม่ และกดปุ่มบนัทึก 

5. ช่องเลือกรายการคน้หา ใช้สําหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสบริษทัส่ังซ้ือ
อุปกรณ์ ช่ือบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

6. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

 

 

 

 

 



77 

 

 

ภาพท่ี 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ ์

 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ใชสํ้าหรับเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้
โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใชสํ้าหรับสร้างขอ้มูลอุปกรณ์ขึ้นใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดบัรหัสล่าสุดต่อจาก
รหัสของขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในระบบปัจจุบนัแลว้ 

2. ปุ่มเพ่ิมรูปภาพ ใชสํ้าหรับเพ่ิมรูปภาพอุปกรณ์ โดยระบบจะขึ้นหน้าจอไฟล์งานให้ผูใ้ช้
คน้หารูปภาพท่ีมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Insert เพ่ือให้รูปภาพอุปกรณ์ท่ี
ผูใ้ชเ้ลือกมนัจะแสดงขึ้นดา้นบนของปุ่มเพ่ิมรูปภาพ    
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3. ช่องกรอกขอ้มูล ใช้สําหรับกรอกขอ้มูลอุปกรณ์ เช่น ช่ือ ราคาตน้ทุน ราคาขาย จาํนวน 
และอ่ืนๆ  

4. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลอุปกรณ์นั้นจะ
ถูกเกบ็บนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview  

5. ปุ่มแกไ้ข ใชห้ลงัจากผูใ้ชไ้ดเ้ลือกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ี DataGridview เพ่ือส่ังให้ระบบทาํการ
ปลดล็อคช่องกรอกขอ้มูลอุปกรณ์เพ่ือแกไ้ขในกรณีท่ีเปล่ียนขอ้มูลอุปกรณ์ใหม่ และกด
ปุ่มบนัทึก 

6. ช่องเลือกรายการคน้หา ใช้สําหรับเลือกขอ้มูลท่ีต้องการคน้หา เช่น รหัสอุปกรณ์ ช่ือ 
อุปกรณ์ ช่ือผูผ้ลิต 

7. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ ์

 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ใชสํ้าหรบัเพ่ิม แกไ้ข และลบขอ้มูลไดต้ามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิม ใช้สําหรับสร้างขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ขึ้นใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดบัรหัส
ล่าสุดต่อจากรหัสของขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในระบบปัจจุบนัแลว้ 

2. ช่องกรอกขอ้มูล ใช้สําหรับกรอกขอ้มูลประเภทอุปกรณ ์เช่น ช่ือ รหัสประเภท และช่ือ
ประเภทอุปกรณ ์ 

3. ปุ่มบันทึก ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลประเภทอุปกรณ์ท่ีผูใ้ช้ได้กรอกเอาไว ้และข้อมูล
ประเภทอุปกรณ์นั้นจะถูกเก็บบนัทึกไว ้แสดงอยู่ในฐานขอ้มูล และ DataGridview  

4. ปุ่มแก้ไข ใช้หลังจากผูใ้ช้ได้เลือกข้อมูลประเภทอุปกรณ์ท่ี DataGridview เพ่ือส่ังให้
ระบบทาํการปลดล็อคช่องกรอกขอ้มูลประเภทอุปกรณ์เพ่ือแกไ้ขในกรณีท่ีเปล่ียนขอ้มูล
ประเภทอุปกรณ์ใหม่ และกดปุ่มบนัทึก 
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5. ช่องเลือกรายการคน้หา ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสประเภทอุปกรณ์ 
ช่ือประเภทอุปกรณ ์

6. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แล้วระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอแจง้ซ่อม 

 หน้าจอแจ้งซ่อมใช้สําหรับกรอกและบนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมของลูกคา้ โดยมีขั้นตอนการ
ทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิมใบแจง้ซ่อม ใชสํ้าหรับสร้างใบแจง้ซ่อมขึ้นใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดบัเลขท่ีใบ
แจง้ซ่อมล่าสุด พร้อมแสดงช่ือผูอ้อกใบแจง้ซ่อมตามท่ีผูใ้ชไ้ด ้Login เขา้ไปดงัภาพท่ี  4.1   

2. ปุ่มคน้หาขอ้มูลลูกคา้ เม่ือกดปุ่มน้ีแลว้ ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลลูกคา้ในฐานขอ้มูล 

3. ปุ่มค้นหาข้อมูลช่างซ่อม เม่ือกดปุ่มน้ีแล้ว ระบบจะทําการคน้หาข้อมูลช่างซ่อมใน
ฐานขอ้มูล 
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4. ปุ่มเพ่ิมรูปภาพ ใช้สําหรับเพ่ิมรูปภาพสินคา้ซ่อมเป็นหลกัฐาน โดยระบบจะขึ้นหนา้จอ
ไฟล์งานให้ผูใ้ช้คน้หารูปภาพท่ีมีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Insert เพ่ือให้
รูปภาพท่ีผูใ้ชเ้ลือกมนัจะแสดงขึ้นดา้นบนของปุ่มเพ่ิมรูปภาพ    

5. ช่องกรอกขอ้มูลใบแจ้งซ่อม ใช้สําหรับกรอกขอ้มูลใบแจ้งซ่อม เช่น ประเภท ยี่ห้อ รุ่น 
หมายเลขเคร่ือง อาการเสีย อุปกรณ์แนบมา ขอ้มูลท่ีสําคญั 

6. ช่องระบุวนักาํหนดเสร็จ ใชสํ้าหรับกาํหนดวนัท่ีวนัรบัสินคา้คืนได ้

7. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับเม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกทาํรายการแจง้ซ่อมท่ีกรอกลงไปทั้งหมด  
8. ปุ่มบนัทึก ใช้สําหรับบนัทึกขอ้มูลใบแจ้งซ่อมท่ีผูใ้ช้ได้กรอกเอาไว ้ และขอ้มูลใบแจ้ง

ซ่อมนั้นจะถูกเก็บบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 

9. ปุ่มพิมพใ์บแจง้ซ่อม ใชสํ้าหรับพิมพใ์บแจง้ซ่อมเป็นเอกสาร 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอเลือกขอ้มูลลูกคา้ 

 หน้าจอเลือกขอ้มูลลูกคา้ จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มสัญลักษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่ม
คน้หาขอ้มูลลูกคา้ เพ่ือลงขอ้มูลลูกคา้ท่ีเลือกลงในใบแจง้ซ่อม โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกรายการคน้หา ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสลูกคา้ ช่ือลูกคา้ 

2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

3. เม่ือผูใ้ชไ้ดเ้ลือกขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการแลว้ ให้คลิกและดบัเบ้ิลคลิก เพ่ือให้ขอ้มูลลูกคา้ท่ี
เลือกนั้นแสดงท่ีใบแจง้ซ่อม และหนา้จอเลือกขอ้มูลลูกคา้จะถูกส่ังปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอเลือกขอ้มูลช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 หน้าจอเลือกขอ้มูลช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย 
  หรือ ปุ่มคน้หาขอ้มูลช่างซ่อม เพ่ือลงขอ้มูลช่างซ่อมท่ีเลือกลงในใบแจง้ซ่อม โดยมีขั้นตอนการ

ทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หาช่ือช่างซ่อม ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือตอ้งการคน้หาช่ือช่างซ่อม 
แลว้ระบบจะทาํการคน้หาขอ้มูลช่างซ่อมท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่าง
อตัโนมตัิ 

2. เม่ือผูใ้ชไ้ดเ้ลือกขอ้มูลช่างซ่อมท่ีตอ้งการแลว้ ให้คลิกและดบัเบ้ิลคลิก เพ่ือให้ขอ้มูลช่าง
ซ่อมท่ีเลือกนั้นแสดงท่ีใบแจ้งซ่อม และหน้าจอเลือกขอ้มูลช่างซ่อมคอมพิวเตอร์จะถูก
ส่ังปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอส่ังพิมพใ์บแจง้ซ่อม 

 หน้าจอส่ังพิมพ์ใบแจ้งซ่อม จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มพิมพ์ใบแจ้งซ่อม จากหน้าจอแจ้ง
ซ่อม (ดงัภาพท่ี 4.8) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงาน 

2. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกใบแจง้ซ่อมให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF  
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอสถานะการซ่อม  

 หนา้จอสถานะการซ่อม จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่มสถานะการซ่อม จากหนา้จอเมนูหลกัเขา้
สู่ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 4.2) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ช่องเลือกรายการคน้หา ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น เลขท่ีใบแจง้ซ่อม ช่ือ
ลูกคา้ 

2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลลูกคา้ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

3. เม่ือผูใ้ช้ได้เลือกรายการใบแจ้งซ่อมท่ีตอ้งการแลว้ ให้คลิก 1 ครั้ ง แลว้เลือกปุ่มดา้นล่าง 
ได้แก่ ดูรายละเอียดแจ้งซ่อม เบิกอุปกรณ์ บนัทึกผลการซ่อม และชาํระเงิน เพ่ือเขา้ไป
ตรวจสอบหรือเพ่ิมขอ้มูล  

4. ปุ่มดูรายละเอียดแจง้ซ่อม ใชสํ้าหรับดูขอ้มูลรายละเอียดใบแจง้ซ่อมท่ีเลือกไปดงัในขอ้ 3 

5. ปุ่มเบิกอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับช่างซ่อมทาํรายการเบิกอุปกรณ์ 
6. ปุ่มบนัทึกผลการซ่อม ใชสํ้าหรับช่างซ่อมคิดค่าบริการ และกรอกสรุปผลการซ่อม 
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7. ปุ่มชาํระเงิน ใชสํ้าหรับผูใ้ชต้รวจสอบขอ้มูลก่อนพิมพใ์บเสร็จให้แก่ลูกคา้  

 

ภาพท่ี 4.13 หนา้จอรายละเอียดแจง้ซ่อม 

 หนา้จอรายละเอียดแจง้ซ่อม จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดเ้ลือกขอ้มูลแจง้ซ่อมท่ี DataGridview และ
กดปุ่มดูรายละเอียดแจง้ซ่อม จากหนา้จอหนา้จอสถานะการซ่อม (ดงัภาพท่ี  4.12) หนา้จอน้ีใชสํ้าหรับ
ดูรายละเอียดแจง้ซ่อมต่าง ๆ ของลูกคา้ทั้งหมด เช่น รายการเบิกอุปกรณ์ รายการบริการซ่อม  
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอเบิกอุปกรณ ์

 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับบนัทึกการเบิกอุปกรณ์ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ช้ในส่วนงานช่าง ได้
เลือกข้อมูลแจ้งซ่อมท่ี DataGridview และกดปุ่มเบิกอุปกรณ์ จากหน้าจอหน้าจอสถานะการซ่อม     
(ดงัภาพท่ี  4.12) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มเพ่ิมใบเบิกอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับสร้างใบเบิกอุปกรณ์ใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดบัเลขท่ี
ใบเบิกอุปกรณ์ล่าสุด พร้อมแสดงช่ือผูเ้บิกตามท่ีผูใ้ชไ้ด ้Login เขา้ไปดงัภาพท่ี  4.1   

2. ปุ่มคน้หาอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ในฐานขอ้มูล 

3. ปุ่มกรอกจาํนวน ใชสํ้าหรับระบุจาํนวนท่ีตอ้งการเบิก 

4. ปุ่มเพ่ิมรายการ ใชสํ้าหรับเพ่ิมรายการเบิกเขา้ไปใน DataGridview 

5. ปุ่มลบขอ้มูลใน DataGridview ใชสํ้าหรับลบรายการออกจาก DataGridview ในกรณีเม่ือ
ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลอุปกรณ์เบิกผิด  
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6. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับเม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกทาํรายการเบิกท่ีกรอกลงไปทั้งหมด  
7. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลใบเบิกอุปกรณ์ท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลใบเบิก

อุปกรณ์นั้นจะถูกเก็บบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 

8. ปุ่มพิมพใ์บเบิกอุปกรณ์ ใชสํ้าหรับพิมพใ์บเบิกอุปกรณ์เป็นเอกสาร 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอเลือกขอ้มูลอุปกรณ ์

 หน้าจอเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่ม
คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ เพ่ือลงขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีเลือกลงในหนา้จอเบิกอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนการทาํงาน
ดงัน้ี 

1. ช่องเลือกรายการคน้หา ใช้สําหรับเลือกขอ้มูลท่ีต้องการคน้หา เช่น รหัสอุปกรณ์ ช่ือ
อุปกรณ์  

2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

3. เม่ือผูใ้ช้ได้เลือกข้อมูลอุปกรณ์ท่ีต้องการแล้ว ให้คลิกและดับเบ้ิลคลิก เพ่ือให้ข้อมูล
อุปกรณ์ท่ีเลือกนั้นแสดงท่ีหนา้จอเบิกอุปกรณ์ และหน้าจอเลือกขอ้มูลอุปกรณ์จะถูกส่ัง
ปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอส่ังพิมพใ์บเบิกอุปกรณ ์

 หนา้จอส่ังพิมพใ์บเบิกอุปกรณ์ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ช้ไดก้ดปุ่มพิมพ์ใบเบิกอุปกรณ์ จากหนา้จอ
เบิกอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.14) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงาน 

2. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกใบเบิกอุปกรณใ์ห้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF  
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอบนัทึกผลการซ่อม 

 หน้าจอบันทึกผลการซ่อม จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ในส่วนงานช่าง ได้เลือกข้อมูลแจ้งซ่อมท่ี 
DataGridview และกดปุ่มบนัทึกผลการซ่อม จากหนา้จอหนา้จอสถานะการซ่อม (ดงัภาพท่ี  4.12) โดย
มีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ช่องกรอกขอ้มูลบริการแจง้ซ่อม ใชสํ้าหรับกรอกช่ือบริการและราคา 

2. ปุ่มเพ่ิมบริการแจ้งซ่อม ใช้สําหรับเพ่ิมบริการแจ้งซ่อมลงท่ีกรอกลงไป ลง ใน 

DataGridview 

3. ปุ่มลบขอ้มูลใน DataGridview ใชสํ้าหรับลบรายการออกจาก DataGridview ในกรณีเม่ือ
ผูใ้ชก้รอกช่ือบริการผิด  

4. ช่องกรอกสรุปผลการซ่อม ใชสํ้าหรับกรอกสรุปผลการซ่อม  
5. ปุ่มบนัทึกผลการซ่อม ใชสํ้าหรับบนัทึกผลการซ่อมท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไวล้งในฐานขอ้มูล

และเปล่ียนสถานะจาก “กาํลงัซ่อมบาํรุง” เปล่ียนเป็น “ซ่อมสําเร็จ” ทนัที  
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอชาํระเงิน 

 หน้าจอชาํระเงิน ใช้สําหรับชาํระเงินค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ  จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ไดเ้ลือก
ขอ้มูลแจ้งซ่อมท่ี DataGridview และกดปุ่มชาํระเงิน จากหน้าจอหน้าจอสถานะการซ่อม (ดังภาพท่ี  
4.12) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ปุ่มพิมพ์ใบเสร็จ เม่ือผูใ้ช้กดปุ่มน้ีแล้ว ระบบได้ทําการเปล่ียนสถานะการซ่อมเป็น 
“ส่งคืนแลว้” พร้อมออกใบเสร็จ 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอส่ังพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

 หน้าจอส่ังพิมพใ์บเสร็จรับเงิน จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ช้ไดก้ดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จากหน้าจอ
ชาํระเงิน (ดงัภาพท่ี 4.18) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงาน 

2. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกใบเสร็จรับเงินให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอส่ังซ้ือ 

 หน้าจอส่ังซ้ือ จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มส่ังซ้ือ จากหน้าจอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบบริหาร
จดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 4.2) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ปุ่มเพ่ิมใบส่ังซ้ือ ใชสํ้าหรับสร้างใบส่ังซ้ือใหม่ โดยระบบจะเรียงลาํดับเลขท่ีใบส่ังซ้ือ
ล่าสุด พร้อมแสดงช่ือผูส่ั้งซ้ือตามท่ีผูใ้ชไ้ด ้Login เขา้ไป (ดงัภาพท่ี 4.1)   

2. ปุ่มคน้หาบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์ใชสํ้าหรับคน้หาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณที์จะส่ังซ้ือใน
ฐานขอ้มูล 

3. ปุ่มคน้หาอุปกรณ์ท่ีจะส่ังซ้ือ ใชสํ้าหรับคน้หาอุปกรณ์ในฐานขอ้มูล 

4. ช่องกรอกจาํนวน ใชสํ้าหรับระบุจาํนวนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือ 

5. ปุ่มเพ่ิมรายการ ใชสํ้าหรับเพ่ิมรายการส่ังซ้ืออุปกรณ์ลงใน DataGridview 



96 

 

6. ปุ่มลบขอ้มูลใน DataGridview ใชสํ้าหรับลบรายการออกจาก DataGridview ในกรณีเม่ือ
ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีส่ังซ้ือผิด  

7. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับเม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกทาํรายการส่ังซ้ือท่ีกรอกลงไปทั้งหมด  
8. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลใบส่ังซ้ือท่ีผูใ้ชไ้ดก้รอกเอาไว ้และขอ้มูลใบส่ังซ้ือนั้น

จะถูกเก็บบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล 

9. ปุ่มพิมพใ์บส่ังซ้ือ ใชสํ้าหรับพิมพใ์บส่ังซ้ือเป็นเอกสาร 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอเลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 หนา้จอเลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   

หรือ ปุ่มค้นหาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือลงข้อมูลอุปกรณ์ท่ีเลือกลงในหน้าจอส่ังซ้ือ โดยมี
ขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ช่องเลือกรายการคน้หา ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา เช่น รหัสบริษทั ช่ือบริษทั  
2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ

คน้หาขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  
3. เม่ือผูใ้ช้ได้เลือกข้อมูลบริษัทส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีต้องการแลว้ ให้คลิกและดับเบ้ิลคลิก 

เพ่ือให้ขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ท่ีเลือกนั้นแสดงท่ีหน้าจอส่ังซ้ืออุปกรณ์ และหน้าจอ
เลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์จะถูกส่ังปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ส่ังซ้ือ 

 หนา้จอเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ส่ังซ้ือ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ 
ปุ่มคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ เพ่ือลงขอ้มูลอุปกรณท่ี์เลือกลงในหนา้จอส่ังซ้ือ โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ช่องเลือกรายการคน้หา ใช้สําหรับเลือกขอ้มูลท่ีต้องการคน้หา เช่น รหัสอุปกรณ์ ช่ือ
อุปกรณ์  

2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

3. เม่ือผูใ้ช้ได้เลือกข้อมูลอุปกรณ์ท่ีต้องการแล้ว ให้คลิกและดับเบ้ิลคลิก เพ่ือให้ข้อมูล
อุปกรณ์ท่ีเลือกนั้นแสดงท่ีหนา้จอเบิกอุปกรณ์ และหน้าจอเลือกขอ้มูลอุปกรณ์จะถูกส่ัง
ปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอส่ังพิมพใ์บส่ังซ้ืออุปกรณ ์

 หน้าจอส่ังพิมพ์ใบส่ังซ้ืออุปกรณ์ จะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มพิมพ์ใบส่ังซ้ืออุปกรณ์จาก
หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.8) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงาน 

2. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกใบส่ังซ้ือให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF  
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอรับอุปกรณ ์

 หนา้จอรับอุปกรณ์ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่มรับอุปกรณ ์จากหนา้จอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบ
บริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 4.2) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ปุ่มคน้หาเลขท่ีใบส่ังซ้ือ ใชสํ้าหรับคน้หาใบส่ังซ้ือในฐานขอ้มูล 

2. ตารางรายการส่ังซ้ือ ใชสํ้าหรับคลิกรายการส่ังซ้ือท่ี DataGridview ระบบจะแสดงขอ้มูล
ท่ีรายละเอียดใบรับอุปกรณ์  

3. ช่องกรอกจาํนวน ใชสํ้าหรับระบุจาํนวนท่ีตอ้งการรับอุปกรณ ์

4. ปุ่มเพ่ิมรายการ ใชสํ้าหรับเพ่ิมรายการรับอุปกรณ์ลงใน DataGridview 

5. ปุ่มลบขอ้มูลใน DataGridview ใชสํ้าหรับลบรายการออกจาก DataGridview ในกรณีเม่ือ
ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีรับผิด 

6. ปุ่มยกเลิก ใชสํ้าหรับเม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกทาํรายการรับอุปกรณ์ท่ีกรอกลงไปทั้งหมด 

7. ปุ่มบนัทึก ใชสํ้าหรับบนัทึกขอ้มูลรับอุปกรณ์ลงในสต็อกอุปกรณ์ และฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอเลือกขอ้มูลใบส่ังซ้ือ 

 หนา้จอเลือกขอ้มูลใบส่ังซ้ือ จะปรากฏไดเ้ม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่มสัญลกัษณ์แว่นขยาย   หรือ ปุ่ม
คน้หาขอ้มูลใบส่ังซ้ือ เพ่ือลงขอ้มูลใบส่ังซ้ือท่ีเลือกลงในหนา้จอรับอุปกรณ์ โดยมีขั้นตอนการทาํงาน
ดงัน้ี 

1. ช่องเลือกรายการค้นหา ใช้สําหรับเลือกข้อมูลท่ีต้องการค้นหา เช่น รหัสใบส่ังซ้ือ            
ผูส่ั้งซ้ือ ช่ือบริษทั  

2. ช่องกรอกขอ้มูลคน้หา ใช้สําหรับระบุขอ้มูลเพ่ือต้องการคน้หา แลว้ระบบจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลใบส่ังซ้ือท่ีถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน DataGridview อย่างอตัโนมตัิ  

3. เม่ือผูใ้ช้ได้เลือกขอ้มูลใบส่ังซ้ือท่ีตอ้งการแลว้ ให้คลิกและดับเบ้ิลคลิก เพ่ือให้ข้อมูล
ใบส่ังซ้ือท่ีเลือกนั้นแสดงท่ีหนา้จอการรับอุปกรณ์ และหนา้จอเลือกขอ้มูลใบส่ังซ้ือจะถูก
ส่ังปิดทนัที  
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอออกรายงาน 

 หน้าจอออกรายงาน ใช้สําหรับดูรายงานต่าง ๆ  ซ่ึงประกอบไปด้วย รายงานการแจ้งซ่อม
รายงานการส่ังซ้ือสินคา้ รายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ รายงานเบิกอุปกรณ์ รายงานสรุปรายได้ และ
รายงานสรุปงานช่างจะปรากฏได้เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่มออกรายงาน จากหน้าจอเมนูหลักเขา้สู่ระบบ
บริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 4.2) โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี  

1. ช่องเลือกรายการขอ้มูลรายงาน ใชสํ้าหรับเลือกขอ้มูลรายงานเม่ือผูใ้ชต้อ้งการตรวจสอบ 

2. ช่องเลือกวนัท่ีเร่ิมตน้ ใชสํ้าหรับกาํหนดวนัท่ีเร่ิมตน้ของรายงาน 

3. ช่องเลือกวนัท่ีส้ินสุด ใชสํ้าหรับกาํหนดวนัท่ีส้ินสุดของรายงาน 

4. ปุ่มคน้หา ใชสํ้าหรับคน้หาขอ้มูลรายงานท่ีตอ้งการ  
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอรายงานการแจง้ซ่อม 

หน้าจอรายงานการแจง้ซ่อมจะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ช้ได้เลือกรายงานการแจง้ซ่อม และเลือกวนัท่ี
เร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หน้าจอจะแสดงให้เห็นขอ้มูลต่าง ๆ  เช่น เลขท่ีใบแจ้งซ่อม 
วนัท่ีแจง้ ช่ือลูกคา้ ผูร้ับแจง้ซ่อม วนักาํหนดเสร็จ และราคารวมทั้งหมด ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ โดยมี
ขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ตวัอย่างรายงานการแจง้ซ่อม โดยระบบแสดงเลขท่ีใบแจง้ซ่อม วนัท่ีแจ้งซ่อม ช่ือลูกคา้ 
ผูร้ับแจง้ซ่อม วนักาํหนดเสร็จ และราคารวมทั้งหมด  

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานการแจง้ซ่อม ออกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานการแจง้ซ่อมให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 

หน้าจอรายงานการส่ังซ้ือจะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ช้งานไดเ้ลือกรายงานการส่ังซ้ือ  และเลือกวนัท่ี
เร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หนา้จอจะแสดงให้เห็นขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เลขท่ีใบส่ังซ้ือ วนัท่ี
ส่ังซ้ือ รายการ จาํนวน  ราคาของสินคา้นั้น ๆ และราคารวมทั้งหมด ตามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการ โดยมี
ขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ตัวอย่างรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ โดยระบบแสดงเลขท่ีใบส่ังซ้ือ วนัท่ีส่ังซ้ือ รายการ 
จาํนวน  ราคาของสินคา้นั้น ๆ และราคารวมทั้งหมด 

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานการส่ังซ้ือสินคา้ ออกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอรายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ 

หน้าจอรายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือจะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ช้งานได้เลือกรายงานยอดอุปกรณ์
คงเหลือ  และเลือกวนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หนา้จอจะแสดงให้เห็นขอ้มูลต่าง ๆ 
เช่น รหัส รายการ ประเภท จาํนวน ราคาซ้ือ และราคาขาย ตามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการ โดยมีขั้นตอนการ
ทาํงานดงัน้ี 

1. ตวัอย่างรายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ โดยระบบแสดงรหัส รายการ ประเภท จาํนวน 
ราคาซ้ือ และราคาขาย 

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือ ออกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใช้สําหรับบันทึกรายงานยอดอุปกรณ์คงเหลือให้เป็นไฟล์นามสกุล 
.PDF 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอรายงานเบิกอุปกรณ ์

หนา้จอรายงานเบิกอุปกรณจ์ะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านไดเ้ลือกรายงานเบิก  และเลือกวนัท่ีเร่ิมตน้
และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หน้าจอจะแสดงให้เห็นข้อมูลต่าง ๆ เช่น เลขท่ีใบเบิก วนัท่ีเบิก 
รายการ ประเภท ผูเ้บิก และใบแจง้ซ่อม ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ตวัอย่างรายงานเบิกอุปกรณ์ โดยระบบแสดงเลขท่ีใบเบิก วนัท่ีเบิก รายการ ประเภท      
ผูเ้บิก และใบแจง้ซ่อม 

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานเบิกอุปกรณ์ออกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานเบิกอุปกรณ์ให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอรายงานสรุปรายได ้

หนา้จอรายงานสรุปรายไดจ้ะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านไดเ้ลือกรายงานสรุปรายได ้ และเลือกวนัท่ี
เร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หน้าจอจะแสดงให้เห็นขอ้มูลตา่ง ๆ  เช่น วนัท่ี เลขท่ีใบแจง้
ซ่อม ช่ือลูกคา้ และรายได ้ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ โดยมีขั้นตอนการทาํงานดงัน้ี 

1. ตวัอย่างรายงานสรุปรายได ้โดยระบบแสดงวนัท่ี เลขท่ีใบแจง้ซ่อม ช่ือลูกคา้ และรายได ้

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานสรุปรายไดอ้อกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานสรุปรายไดใ้ห้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอรายงานสรุปงานช่าง 

 หน้าจอรายงานสรุปงานช่างจะปรากฏขึ้นเม่ือผูใ้ช้งานไดเ้ลือกรายงานสรุปงานช่าง  และเลือก
วนัท่ีเร่ิมตน้และวนัท่ีส้ินสุดแลว้กดปุ่มคน้หา  หน้าจอจะแสดงให้เห็นขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ช่ือช่างซ่อม 
เลขท่ีใบแจง้ซ่อม ช่ือลูกคา้ วนักาํหนดเสร็จ และรายได ้ตามท่ีผูใ้ช้งานต้องการ โดยมีขั้นตอนการ
ทาํงานดงัน้ี 

1. ตวัอย่างรายงานสรุปงานช่าง โดยระบบแสดงช่ือช่างซ่อม เลขท่ีใบแจง้ซ่อม ช่ือลูกคา้ วนั
กาํหนดเสร็จ และรายได ้

2. ปุ่มส่ังพิมพ ์ใชสํ้าหรับพิมพร์ายงานสรุปงานช่าง ออกมาในรูปแบบเอกสาร 

3. ปุ่ม Export PDF ใชสํ้าหรับบนัทึกรายงานสรุปงานช่างให้เป็นไฟลน์ามสกุล .PDF 
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การทดสอบโปรแกรม 

 คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการป้องกนัขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.33 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ (แจง้เตือน) 

 จากหนา้จอเขา้สู่ระบบ (ดังภาพท่ี 4.1) เม่ือผูใ้ช้จะทาํการกรอกช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านเพ่ือเขา้สู่
ระบบ ถา้หากผูใ้ช้ไม่กรอกช่ือผูใ้ช้รหัสผ่าน และกดปุ่มยืนยนัเขา้ไป ระบบจะแจ้งเตือนและแสดง
ขอ้ความ “กรุณากรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพ่ือเขา้สู่ระบบ” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.34 หนา้จอ Login เขา้สู่ระบบ (ขอ้ผิดพลาด) 

จากหน้าจอเขา้สู่ระบบ (ดังภาพท่ี 4.1) ถา้หากผูใ้ช้ได้กรอกช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่
ระบบไม่ถูกตอ้งตามในฐานข้อมูล และกดปุ่มยืนยนัเขา้ไป ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ    
“ช่ือผูใ้ชห้รือรหัสผ่านไม่ถูกตอ้ง กรุณาลองใหม่อีกครั้ ง” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (แจง้เตือน) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ดงัภาพท่ี 4.3) เม่ือผูใ้ชร้ะบบทาํการกรอกช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ 
เพศ ท่ีอยู่ ของลูกคา้ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงใน
ฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้ไม่กรอกขอ้มูล และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ 
“กรุณากรอกขอ้มูล -ช่ือ -อีเมล -เบอร์ติดต่อ -ระบุเพศ -ท่ีอยู่ ของลูกคา้ให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.36 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ดงัภาพท่ี 4.3) เม่ือผูใ้ชท้าํการกรอกช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ เพศ ท่ี
อยู่ของลูกคา้เรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูล
ลูกคา้ลงฐานขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ปรับปรุงขอ้มูล) 

จากหน้าจอจดัการขอ้มูลลูกคา้ (ดังภาพท่ี 4.3) เม่ือผูใ้ช้ได้ปรับปรุง แก้ไข ขอ้มูลเดิมเรียบร้อย
แลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “ปรับปรุงขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.38 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (แจง้เตือน) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ดังภาพท่ี 4.4) ผูใ้ชร้ะบบทาํการกรอกช่ือ อีเมล เบอร์ติดต่อ 
เพศ ท่ีอยู่ ช่ือผูใ้ช้ รหัสผูใ้ช้ ตาํแหน่งงาน ของพนักงานให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้
ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ชไ้ม่กรอกขอ้มูล และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป 
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ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “กรุณาระบุขอ้มูล -ช่ือ -อีเมล -เบอร์ติดต่อ -ระบุเพศ -ท่ีอยู่ -ช่ือ
ผูใ้ช ้-รหัสผูใ้ช ้-ตาํแหน่งงาน ของพนกังานให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

ภาพท่ี 4.39 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ดงัภาพท่ี 4.4) เม่ือผูใ้ชท้าํการกรอกช่ือพนกังาน อีเมล เบอร์
ติดต่อ เพศ ท่ีอยู่ สถานะ เรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ 
“เพ่ิมขอ้มูลพนกังานลงฐานขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.40 หนา้จอจดัการขอ้มูลพนกังาน (ปรับปรุงขอ้มูล) 

จากหน้าจอจัดการข้อมูลพนักงาน (ดังภาพท่ี 4.4)  เม่ือผูใ้ช้ได้ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลเดิม
เรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “ปรับปรุงขอ้มูลเรียบร้อย” 
ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.41 หนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.5) ผูใ้ช้ระบบทาํการกรอกช่ือบริษทั 
ช่ือตวัแทน อีเมล เบอร์บริษทั เบอร์ตวัแทน ท่ีอยู่ ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ี
กรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้ไม่กรอกขอ้มูล และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบ
จะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ “กรุณาระบุขอ้มูล -ช่ือบริษทั -ช่ือตวัแทน -อีเมล -เบอร์บริษทั -เบอร์
ตวัแทน -ท่ีอยู่ ของบริษทัให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

ภาพท่ี 4.42 หนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.5) เม่ือผูใ้ชท้าํการกรอกช่ือบริษทั ช่ือ
ตวัแทน อีเมล เบอร์บริษทั เบอร์ตวัแทน ท่ีอยู่ สถานะเรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้
เตือนและแสดงขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่ายลงฐานขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ปรบัปรุงขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.5) เม่ือผูใ้ชไ้ดป้รับปรุง แกไ้ข ขอ้มูล
เดิมเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ “ปรับปรุงข้อมูล
เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.44 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.6) ผูใ้ชร้ะบบทาํการกรอกช่ืออุปกรณ์ ราคาตน้ทุน 
ราคาขาย จาํนวน ประเภทอุปกรณ์ ช่ือบริษทัท่ีผลิต ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ี
กรอกลงไปในเกบ็บนัทึกลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้ไม่กรอกขอ้มูล และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบ
จะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ “กรุณาระบุขอ้มูล -ช่ืออุปกรณ์ -ราคาตน้ทุน -ราคาขาย -จาํนวน และ
เลือกขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ช่ือบริษทัท่ีผลิต ให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (แจง้เตือนตั้งราคาอุปกรณ์) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.6) เม่ือผูใ้ชร้ะบบไดต้ั้งราคาขายนอ้ยกว่าราคาทุน 
และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ “กรุณาระบุจาํนวนราคาขายมากกว่า
ราคาทุน” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.46 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.6) เม่ือผูใ้ช้ทาํการกรอกช่ืออุปกรณ์ ราคาตน้ทุน 
ราคาขาย จาํนวน ประเภทอุปกรณ์ สถานะ ช่ือบริษทัท่ีผลิตเรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบ
จะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ลงฐานขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (ปรับปรุงขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.6)  เม่ือผูใ้ชไ้ดป้รับปรุง แกไ้ข ขอ้มูลเดิมเรียบร้อย
แลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “ปรับปรุงขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.48 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.7) ผูใ้ช้ระบบทาํการกรอกช่ือประเภท
อุปกรณ์ ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงในฐานข้อมูล 
ถ้าหากผู ้ใช้ไม่กรอกข้อมูล และกดปุ่มบันทึกเข้าไป ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ             
“กรุณาระบุขอ้มูล ‘ช่ือประเภทอุปกรณ’์ ให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.49 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.7)  เม่ือผูใ้ช้ทําการกรอกช่ือประเภท
อุปกรณ์  สถานะเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ            
“บนัทึกขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ลงฐานขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.50 หนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (ปรับปรุงขอ้มูล) 

จากหนา้จอจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.7)  เม่ือผูใ้ชไ้ดป้รับปรุง แกไ้ข ขอ้มูลเดิม
เรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “ปรับปรุงขอ้มูลเรียบร้อย” 
ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอแจง้ซ่อม (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอหนา้จอแจ้งซ่อม (ดังภาพท่ี 4.8)  ผูใ้ช้ทาํการเลือกขอ้มูลลูกคา้ ช่างซ่อม และกรอก
ขอ้มูลรายละเอียดแจง้ซ่อมให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึก
ลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้ไม่กรอกขอ้มูล และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบจะแจ้งเตือนและแสดง
ขอ้ความ “ขอ้มูลไม่ครบ กรุณาเลือกขอ้มูล – ลูกคา้ – ช่างซ่อม และกรอกขอ้มูลรายละเอียดแจง้ซ่อมให้
ครบถว้นและชดัเจน” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.52 หนา้จอแจง้ซ่อม (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอหน้าจอแจง้ซ่อม (ดังภาพท่ี 4.8)  เม่ือผูใ้ช้ทาํการเลือกขอ้มูลลูกคา้ ช่างซ่อม และ
กรอกขอ้มูลรายละเอียดแจ้งซ่อม เรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดง
ขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.53 หนา้จอแจง้ซ่อม (ยกเลิก) 

จากหน้าจอหน้าจอแจ้งซ่อม (ดังภาพท่ี 4.8)  เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการยกเลิกทําแจ้งซ่อม โดยกดปุ่ม 
“ยกเลิก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความเป็นคาํถาม “ตอ้งการยกเลิกทาํรายการแจ้งซ่อมใช่
หรือไม่ ?” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.54 หนา้จอแจง้ซ่อม (ยกเลิกสําเร็จ) 

ต่อจากภาพท่ี 4.53 เม่ือผูใ้ชไ้ด้กดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทาํการยกเลิกทาํใบแจง้ซ่อม พร้อมแจง้
เตือนและแสดงขอ้ความ “ยกเลิกทาํรายการแจง้ซ่อมเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.55 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอเบิกอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.14) สําหรับผูใ้ช้เป็นช่างซ่อม ผูใ้ช้ทําการเลือกข้อมูล
อุปกรณ์ และกรอกจาํนวนเบิกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไป
ในเก็บบนัทึกลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้ไม่เลือกขอ้มูลอุปกรณ์ และกรอกจาํนวนเบิกอุปกรณ์ และ
กดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ “ขอ้มูลไม่ครบ กรุณาเลือกขอ้มูลอุปกรณ์
และกรอกจาํนวนอุปกรณ์ให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.56 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (แจง้เตือนรายการ) 

จากหน้าจอเบิกอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.14) หลงัผูใ้ช้ได้ทาํการเลือกขอ้มูลอุปกรณ์แลว้ แต่ไม่ได้
กรอกจํานวนเบิกอุปกรณ์ และกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ            
“กรุณากรอกจาํนวนอุปกรณ์ก่อนกดปุ่มเพ่ิมรายการ” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.57 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (อุปกรณไ์ม่พอ) 

จากหน้าจอเบิกอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.14) หลังผูใ้ช้ได้ทําการเลือกข้อมูลอุปกรณ์ และกรอก
จํานวนเบิกอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์ท่ีเลือกนั้น ปรากฏว่าจํานวนอุปกรณ์นั้นหมดแลว้ เม่ือได้กดปุ่ม      
“เพ่ิมรายการ” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “อุปกรณ์ไม่พอ” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.58 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอเบิกอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.14) สําหรับผูใ้ช้เป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ช้ทาํการเลือกขอ้มูล
เลือกขอ้มูลอุปกรณ์ กรอกจาํนวนเบิกอุปกรณ์ และเพ่ิมลงรายการเรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” 
ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.59 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (ยกเลิก) 

จากหน้าจอเบิกอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.14) สําหรับผูใ้ช้เป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ช้ตอ้งการยกเลิกทาํ
รายการเบิกอุปกรณ์  โดยกดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความเป็นคาํถาม        
“ตอ้งการยกเลิกทาํรายการเบิกอุปกรณ์ใช่หรือไม่ ?” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.60 หนา้จอเบิกอุปกรณ์ (ยกเลิกสําเร็จ) 

ต่อจากภาพท่ี 4.59 สําหรับผูใ้ช้เป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทาํการยกเลิก
ทาํรายการเบิกอุปกรณ์ พร้อมแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ “ยกเลิกทาํรายการเบิกอุปกรณ์เรียบร้อย” 
ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.61 หนา้จอบนัทึกผลการซ่อม (แจง้เตือนรายการ) 

จากหนา้จอบนัทึกผลการซ่อม (ดงัภาพท่ี 4.17) สําหรับผูใ้ชเ้ป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ชไ้ม่ไดร้ะบุช่ือ
บริการและราคา และกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ “กรุณากรอก         
‘ช่ือบริการ’ และ ‘ค่าบริการ’ ให้ครบถว้น” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.62 หนา้จอบนัทึกผลการซ่อม (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอบนัทึกผลการซ่อม (ดังภาพท่ี 4.17) สําหรับผูใ้ชเ้ป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ช้ไม่ได้ระบุ
ผลสรุปการซ่อม และกดปุ่ม “บันทึกผลสรุปการซ่อม” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ       
“กรุณากรอก ‘ผลสรุปการซ่อม’ ให้ครบถว้นชดัเจน” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.63 หนา้จอบนัทึกผลการซ่อม (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอบนัทึกผลการซ่อม (ดังภาพท่ี 4.17) สําหรับผูใ้ช้เป็นช่างซ่อม เม่ือผูใ้ช้ได้ทําการ
กรอกช่ือบริการ ค่าบริการ และกรอกสรุปผลการซ่อมเรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึกสรุปผลการ
ซ่อม” ระบบจะแจง้เตอืนพร้อมแสดงขอ้ความ “บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.6 4 หนา้จอเมนูหลกัสําหรับช่าง (แจง้เตือนรายการซ่อม) 

จากหนา้จอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดงัภาพท่ี 4.2) สําหรับผูใ้ช้
เป็นช่างซ่อม เม่ือระบบยงัไม่มีระบบแจ้งเตือนข้อมูลรายการแจ้งซ่อมท่ี “สถานะการซ่อม” ระบบ
จะแจง้เตือนพร้อมแสดงขอ้ความ “ไม่มีรายการแจง้ซ่อมของ คุณ(ช่ือช่างซ่อม)” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.65 หนา้จอสถานะการซ่อมสําหรับพนกังาน (แจง้เตือนรายการซ่อม) 

จากหน้าจอสถานะการซ่อม (ดังภาพท่ี 4.12) สําหรับผูใ้ช้เป็นพนักงาน ถา้หากผูใ้ช้ได้เลือก
รายการซ่อมท่ีมีสถานะเป็น “กาํลงัซ่อมบาํรุง” แลว้กดปุ่ม “ชาํระเงิน” แลว้ ระบบจะแจง้เตือนพร้อม
แสดงขอ้ความ “อุปกรณ์กาํลงัดาํเนินการซ่อมอยู่” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.66 หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอส่ังซ้ือ (ดังภาพท่ี 4.20) ผูใ้ช้ทําการเลือกขอ้มูลบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ และข้อมูล
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 
ถา้หากผูใ้ช้ไม่เลือกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย และขอ้มูลอุปกรณ์ และกดปุ่มบนัทึกเขา้ไป ระบบจะแจง้
เตือนและแสดงข้อความ “ข้อมูลไม่ครบ กรุณาเลือก ‘ข้อมูลบริษัท’ และเลือก ‘ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งการส่ังซ้ือ’ ให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.67 หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (แจง้เตือนรายการ)  

จากหน้าจอส่ังซ้ือ (ดังภาพท่ี 4.20) หลงัผูใ้ช้ได้ทาํการเลือกขอ้มูลอุปกรณ์แลว้ แต่ไม่ได้กรอก
จาํนวนอุปกรณ์ และกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “กรุณากรอกจาํนวน
อุปกรณ์ก่อนกดปุ่มเพ่ิมรายการ” ขึ้นมา 

 

ภาพท่ี 4.68 หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหนา้จอส่ังซ้ือ (ดงัภาพท่ี 4.20) เม่ือผูใ้ชท้าํการเลือกเลือกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย และขอ้มูล
อุปกรณ์เพ่ิมลงรายการเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความ 
“บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.69 หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ยกเลิก) 

จากหน้าจอส่ังซ้ือ (ดังภาพท่ี 4.20) เม่ือผูใ้ช้ต้องการยกเลิกทําใบส่ังซ้ืออุปกรณ์ โดยกดปุ่ม 
“ยกเลิก” แลว้ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงขอ้ความเป็นคาํถาม “ตอ้งการยกเลิกทาํรายการส่ังซ้ือใช่
หรือไม่ ?” ขึ้นมา 

 

ภาพท่ี 4.70 หนา้จอส่ังซ้ืออุปกรณ์ (ยกเลิกสําเร็จ) 

ต่อจากภาพท่ี 4.69 เม่ือผูใ้ช้ได้กดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทาํการยกเลิกทาํใบส่ังซ้ือ พร้อมแจ้ง
เตือนและแสดงขอ้ความ “ยกเลิกทาํรายการส่ังซ้ือเรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.71 หนา้จอเมนูหลกั (แจง้เตือน) 

จากหน้าจอเมนูหลกัเขา้สู่ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดังภาพท่ี 4.2) เม่ือระบบ
ยงัไม่มีขอ้มูลใบส่ังซ้ือท่ีทาํไวล่้วงหนา้ และผูใ้ช้ได้กดปุ่ม “รับอุปกรณ์” แลว้ ระบบจะแจ้งเตือนและ
แสดงขอ้ความ “ไม่มีขอ้มูลใบส่ังซ้ือ” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.72 หนา้จอรับอุปกรณ์ (แจง้เตือน) 

จากหนา้จอรับอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.24) ผูใ้ช้ทาํการเลือกขอ้มูลใบส่ังซ้ือ และขอ้มูลอุปกรณ์ให้
เรียบร้อยก่อนท่ีกดปุ่ม “บนัทึก” เพ่ือให้ขอ้มูลท่ีกรอกลงไปในเก็บบนัทึกลงในฐานขอ้มูล ถา้หากผูใ้ช้
ไม่เลือกข้อมูลใบส่ังซ้ือและขอ้มูลอุปกรณ์ และกดปุ่มบันทึกเขา้ไป ระบบจะแจง้เตือนและแสดง
ขอ้ความ “ขอ้มูลไม่ครบ กรุณาเลือกขอ้มูลขอ้มูลใบส่ังซ้ือ และขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีรับให้เรียบร้อย” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.73 หนา้จอรับอุปกรณ์ (แจง้เตือนรายการ) 

จากหนา้จอรับอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.24) หลงัผูใ้ชไ้ดท้าํการเลือกขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีตอ้งการรับแลว้ 
แต่ไม่ได้กรอกจาํนวนรับอุปกรณ์ และกดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” ระบบจะแจ้งเตือนและแสดงข้อความ 
“กรุณาระบุจาํนวนรับอุปกรณ์ก่อนกดปุ่ม ‘เพ่ิมรายการ’ ” ขึ้นมา 

 

 

ภาพท่ี 4.74 หนา้จอรับอุปกรณ์ (ไม่สามารถรับอุปกรณ์เพ่ิม) 

จากหน้าจอรับอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.24) หลังผูใ้ช้ได้ทําการเลือกข้อมูลอุปกรณ์ และกรอก
จาํนวนรับอุปกรณ์ แต่อุปกรณ์ท่ีเลือกนั้นมากกว่าจาํนวนอุปกรณ์ท่ีส่ังซ้ือ เม่ือไดก้ดปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 
ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ “ไม่สามารถเพ่ิมจาํนวนรับมากกว่าจาํนวนส่ังซ้ือท่ีมี” ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.75 หนา้จอรับอุปกรณ์ (บนัทึกขอ้มูล) 

จากหน้าจอรับอุปกรณ์ (ดังภาพท่ี 4.24) เม่ือผูใ้ช้ทาํการเลือกเลือกขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย และ
ขอ้มูลอุปกรณ์เพ่ิมลงรายการเรียบร้อยแลว้ และกดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความ 
“เพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ลงในสต็อกเรียบร้อย” ขึ้นมา 

 

ภาพท่ี 4.76 หนา้จอรับอุปกรณ์ (ยกเลิก) 

จากหนา้จอรับอุปกรณ์ (ดงัภาพท่ี 4.24) เม่ือผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกทาํใบส่ังซ้ืออุปกรณ์ โดยกดปุ่ม 
“ยกเลิก” ระบบจะแจง้เตือนและแสดงขอ้ความเป็นคาํถาม “คุณตอ้งการยกเลิกทาํรายการรับอุปกรณใ์ช่
หรือไม่ ?”  ขึ้นมา 
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ภาพท่ี 4.77 หนา้จอรับอุปกรณ์ (ยกเลิกสําเร็จ) 

ต่อจากภาพท่ี 4.76 เม่ือผูใ้ชไ้ดก้ดปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทาํการยกเลิกรับอุปกรณ์ พร้อมแจง้เตือน
และแสดงขอ้ความ “ยกเลิกทาํรายการรับอุปกรณ์เรียบร้อย” ขึ้นมา 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ไดถู้กพฒันาขึ้นเพ่ือช่วยเพ่ิมความประสิทธิภาพและ
อาํนวยความสะดวกในการบนัทึกขอ้มูลลูกคา้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการแจ้งซ่อมบาํรุง รวมทั้ง
รายงานผลต่าง ๆ เน่ืองจากคณะผู้จัดทําได้ทําการสํารวจข้อมูลหลักการทํางานของร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์และได้พบปัญหาว่า ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในแต่ละแห่งมีปัญหาเร่ืองการจัดเก็บ
แหล่งขอ้มูลเป็นหลกั เน่ืองจากขอ้มูลมีเยอะแยะมากมาย ไดถู้กจดัเก็บไวอ้ย่างไม่เป็นระเบียบไม่เขา้ท่ี 
จึงก่อให้เกิดความยุ่งยากในการคน้หาขอ้มูลและเกิดความสูญหายได ้ชุดเอกสารสําคญัไดเ้กิดชาํรุดจาก
ภยัพิบตัิหรือเกิดเหตุสุดวิสัยของมนุษย ์เช่น ทาํเอกสารเปียกนํ้ า หรือขาดชาํรุด ส่งผลทาํให้ขอ้มูลท่ี
สําคัญบางอย่างขาดหายไปและไม่ครบถ้วน และเอกสารส่วนใหญ่มกันิยมเขียนดว้ยลายมือลงใน
กระดาษ หรือสมุดจดบนัทึก โดยเฉพาะเร่ืองการคิดคาํนวณราคา ค่าบริการแจ้งซ่อมและการจดัซ้ือ
อุปกรณ์จะตอ้งมีความแม่นยาํและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะ รายการแจ้งซ่อมหรือรายการ
จดัซ้ืออุปกรณ์นั้นมีหลากหลายรายการและบางรายการอาจมีราคาสูง อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด
ในการคาํนวณได ้  

 จากปัญหาดงักล่าว คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือแกไ้ขปัญหากบัการจดัเก็บขอ้มูล
ภายในร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยเร่ิมจากการวางแผนขั้นตอนการทํางาน, วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
หลักการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Data Flow Diagram (DFD), ข้อมูล Database Entity Relationship 
Diagram (ER-Diagram) และหน้าจอการทํางาน (User Interface) แล้วลงมือปฏิบัติงาน โดยคณะ
ผูจ้ดัทาํใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการออกแบบหนา้จอส่วนผูใ้ชต้่าง ๆ และเขียน
คํา ส่ังโดยใช้ภาษา C# และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 18 ในการ
ออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงโปรแกรมน้ีสามารถช่วยให้เก็บแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ไวอ้ย่าง
ครบถว้นและถูกจดัเรียบเรียงขอ้มูลไวอ้ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และยงัช่วยลดความผิดพลาดซํ้าซ้อน
การจดัเก็บขอ้มูลอีกดว้ย  
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 สรุปแลว้ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นระบบท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีความ
ประสิทธิภาพในการทาํงาน สามารถช่วยแก้ไขปัญหากบัระบบทาํงานในร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ไดด้ี
อย่างแน่นอน และยงัช่วยลดค่าใชจ้่ายทรัพยากรต่าง ๆ เช่น กระดาษ สมุด และชุดจดัเก็บแหล่งเอกสาร
ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแหล่งขอ้มูลสูญหายหรือถูกทาํลายไดอี้กต่อไป  

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ศึกษาโปรแกรมยงัไม่ชาํนาญ จึงเกิดความผิดพลาดในการทาํงานและมีปรับปรุงแกไ้ขอยู่
บ่อยครั้ ง ส่งผลทาํให้พฒันาระบบไปอย่างล่าชา้  

2. ปัญหาออกแบบหนา้จอผูใ้ชง้าน (User Interface) ควรออกแบบหนา้จอให้เหมาะสมกบั
การใชง้าน และให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายมากท่ีสุด 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรพฒันาระบบให้ผูใ้ชส้ามารถแจง้ซ่อมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ได ้
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map

ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

ขอ้มูลลูกคา้

ขอ้มูลพนกังาน

ขอ้มูลบริษทั
สัง่ซ้ืออุปกรณ์

ขอ้มูลอุปกรณ์

ขอ้มูลประเภท
อุปกรณ์

แจง้ซ่อม

แจง้ซ่อม

รายละเอียด

สรุปผลการซ่อม

เบิกอุปกรณ์ สั่งซ้ืออุปกรณ์ รับอุปกรณ์ พิมพร์ายงาน

การแจง้ซ่อม

การเบิก

การสัง่ซ้ือ

ยอดอุปกรณ์
คงเหลือ

สรุปรายได้

สรุปงานช่าง
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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 คาํอธิบาย 

tblAgent ตารางบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ ์

tblCustomer ตารางลูกคา้ 

tblEmployee ตารางพนกังาน 

tblOrder ตารางการส่ังซ้ืออุปกรณ ์

tblOrderDetail ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ืออุปกรณ ์

tblRepairDetail ตารางรายละเอียดการซ่อม 

tblRepairNotice ตารางการซ่อม 

tblTool ตารางอุปกรณ ์

tblToolType ตารางประเภทอุปกรณ ์

tblWithdraw ตารางการเบิก 

tblWithdrawDetail ตารางรายละเอียดการเบิก 

ตารางท่ี ก.2 ตารางบริษทัส่ังซ้ืออุปกรณ์ (tblAgent) 

Name Type P M Refer To Description 

Agent_ID Varchar(10) Yes Yes  รหัสคู่คา้ 

Agent_Company Varchar(200) No Yes  ช่ือบริษทั 

Agent_Seller Varchar(200) No No  ช่ือตวัแทน 

Agent_CompTel Varchar(20) No Yes  เบอร์โทร
บริษทั 

Agent_SellerTel Varchar(20) No No  เบอร์โทร
ตวัแทน 

Agent_Email Varchar(200) No No  อีเมล 
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ตารางท่ี ก.3 ตารางลูกคา้ (tblCustomer) 

Name Type P M Refer To Description 

Customer_ID Varchar(10) Yes Yes  รหัสลูกคา้ 

Customer_Name Varchar(200) No Yes  ช่ือลูกคา้ 

Customer_Sex Varchar(10) No Yes  เพศ 

Customer_Tel Varchar(20) No Yes  เบอร์โทร 

Customer_Email Varchar(200) No No  อีเมล 

Customer_Address Varchar(200) No Yes  ท่ีอยู่ 

ตารางท่ี ก.4 ตารางพนกังาน (tblEmployee) 

Name Type P M Refer To Description 

Employee_ID Varchar(10) Yes Yes  รหัสพนกังาน 

Employee_Name Varchar(200) No Yes  ช่ือพนกังาน 

Employee_Sex Varchar(10) No Yes  เพศ 

Employee_JobType Varchar(100) No Yes  ตาํแหน่งงาน 

Employee_Tel Varchar(20) No Yes  เบอร์โทร 

Employee_Email Varchar(200) No No  อีเมล 

Employee_Address Varchar(200) No Yes  ท่ีอยู่ 
Employee_Datework Smalldatetime No Yes  วนัท่ีทาํงาน 

Employee_User Varchar(100) No Yes  ช่ือผูใ้ช้ 
Employee_Password Varchar(10) No Yes  รหัสผ่าน 

Employee_Image image No Yes  ภาพพนกังาน 

ตารางท่ี ก.5 ตารางการส่ังซ้ืออุปกรณ์ (tblOrder) 

Name Type P M Refer To Description 

Order_ID Varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 

Agent_ID Varchar(10) No Yes tblAgent.Agent_ID รหัสคู่คา้ 
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ตารางท่ี ก.5 (ต่อ) ตารางการส่ังซ้ืออุปกรณ์ (tblOrder) 

Name Type P M Refer To Description 

Employee_ID Varchar(10) No Yes 
tblEmployee. 
Employee_ID 

รหัสพนกังาน
ส่ังซ้ือ 

Order_Date Smalldatetime No Yes  วนัท่ีส่ังซ้ือ 

Employee_ID_Receive Varchar(10) No Yes  
รหัสพนกังาน
รับของ 

Order_Receive Smalldatetime No Yes  วนัท่ีรับของ 

Order_Total Decimal(18, 2) No Yes  ราคาสุทธิ 

Order_Status Varchar(100) No Yes  สถานะ 

ตารางท่ี ก.6 ตารางรายละเอียดการส่ังซ้ืออุปกรณ์ (tblOrderDetail) 

Name Type P M Refer To Description 

Order_ID Varchar(10) Yes Yes tblOrder.Order_ID เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 

Tool_ID Varchar(10) Yes Yes tblTool.Tool_ID รหัสอุปกรณ ์

OrderTool_Buy Int No Yes  
จาํนวนซ้ือ
อุปกรณ ์

OrderTool_Price Varchar(20) No Yes  ราคา 

OrderTool_Total Varchar(200) No Yes  ราคาสุทธิ 

OrderTool_Receive Int No Yes  
จาํนวนรับ
อุปกรณ ์

ตารางท่ี ก.7 ตารางรายละเอียดการซ่อม (tblRepairDetail) 

Name Type P M Refer To Description 

Repair_ID Varchar(10) Yes Yes 
tblRepairNotice. 
Repair_ID 

เลขท่ีใบแจง้
ซ่อม 

Repair_Detail Varchar(200) No Yes  รายละเอียด 
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ตารางท่ี ก.7 (ต่อ) ตารางรายละเอียดการซ่อม (tblRepairDetail) 

Name Type P M Refer To Description 

Repair_Quantity Int No Yes  จาํนวน 

Repair_Total Decimal(18, 2) No Yes  ราคารวม 

ตารางท่ี ก.8 ตารางการซ่อม (tblRepairNotice) 

Name Type P M Refer To Description 

Repair_ID Varchar(10) Yes Yes  
เลขท่ีใบแจง้
ซ่อม 

Customer_ID Varchar(10) No Yes 
tblCustomer. 
Customer_ID 

รหัสลูกคา้ 

Employee_ID Varchar(10) No Yes 
tblEmployee. 
Employee_ID 

รหัสพนกังาน 

Employee_ID_FixCom Varchar(10) No Yes 
tblEmployee. 
Employee_ID 

รหัสช่างคอม 

Repair_Date Datetime No Yes  วนัท่ีแจง้ 

Repair_Problem Varchar(100) No Yes  แจง้ปัญหา 

Repair_Symptom Varchar(200) No Yes  อาการเสีย 

Repair_Brand Varchar(100) No Yes  
ยี่ห้อสินคา้
ซ่อม 

Repair_Model Varchar(100) No Yes  ช่ือโมเดล 

Repair_SerialNumber Varchar(20) No Yes  
หมายเลข
เคร่ือง 

Repair_Attach Varchar(100) No Yes  อุปกรณ์ท่ีแนบ 

Repair_ImportantData Varchar(100) No Yes  ขอ้มูลท่ีสําคญั 

Repair_ResultFix Varchar(200) No Yes  ผลการซ่อม 

Repair_DatePay Smalldatetime No Yes  วนัท่ีชาํระเงิน 
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ตารางท่ี ก.8 (ต่อ) ตารางการซ่อม (tblRepairNotice) 

Name Type P M Refer To Description 

Repair_Totals Decimal(18, 2) No Yes  ราคาสุทธิ 

Repair_Item Image No Yes  
รูปภาพสินคา้
ซ่อม 

ตารางท่ี ก.9 ตารางอุปกรณ์ (tblTool) 

Name Type P M Refer To Description 

Tool_ID Varchar(10) Yes Yes  รหัสอุปกรณ ์

ToolType_ID Varchar(10) No Yes tblToolType. 
ToolType_ID 

รหัสประเภท
อุปกรณ ์

Agent_ID Varchar(10) No Yes tblAgent.Agent_ID รหัสคู่คา้ 

Tool_Name Varchar(150) No Yes  ช่ืออุปกรณ ์

Tool_Quantity Int No Yes  จาํนวน 

Tool_Cost Decimal(18, 2) No Yes  ตน้ทุน 

Tool_Sell Decimal(18, 2) No Yes  ราคาขาย 

Tool_Image Image No Yes  รูปภาพ
อุปกรณ ์

ตารางท่ี ก.10 ตารางประเภทอุปกรณ์ (tblToolType) 

Name Type P M Refer To Description 

ToolType_ID Varchar(10) Yes Yes  รหัสประเภท
อุปกรณ ์

ToolType_Name Varchar(150) No Yes  ช่ือประเภท 

 



144 

 

ตารางท่ี ก.11 ตารางการเบิก (tblWithdraw) 

Name Type P M Refer To Description 

Withdraw_ID Varchar(10) Yes Yes  เลขท่ีใบเบิก 

Repair_ID Varchar(10) No Yes tblRepairNotice. 
Repair_ID 

เลขท่ีใบแจง้
ซ่อม 

Employee_ID Varchar(10) No Yes tblEmployee. 
Employee_ID 

รหัสพนกังาน 

Withdraw_Date Date No Yes  วนัท่ีเบิก 

Withdraw_Total Decimal(18, 2) No Yes  ราคาสุทธิ 

ตารางท่ี ก.12 ตารางรายละเอียดการเบิก (tblWithdrawDetail) 

Name Type P M Refer To Description 

Withdraw_ID Varchar(10) Yes Yes tblWithdraw. 
Withdraw_ID 

เลขท่ีใบเบิก 

Tool_ID Varchar(10) Yes Yes tblTool.Tool_ID รหัสอุปกรณ ์

Withdraw_Quantity Int No Yes  จาํนวน 

Withdraw_Price Decimal(18, 2) No Yes  ราคา 

Withdraw_Totals Decimal(18, 2) No Yes  ราคาสุทธิ 

หมายเหต ุ

 P = Primary Key 

 M = Mandatory  
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ภาพท่ี ก. 4 Context Diagram ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ก.5 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : ทาํรายการแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3 : ดาํเนินการซ่อม 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process  4 : เบิกอุปกรณ ์
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ภาพท่ี ก.10 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 5 : ส่งคืนลูกคา้ 
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ภาพท่ี ก.11 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 6 : ส่ังซ้ืออุปกรณ ์
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ภาพท่ี ก.12 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 7 : รับอุปกรณ ์
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ภาพท่ี ก.13 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 8 : ออกรายงาน



 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอ DVD RW Drive (E:) ComputerRepairShop 

 หลงัจากผูใ้ชไ้ดน้าํแผ่น DVD เขา้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ ให้ดบัเบ้ิลคลิกเขา้ไปท่ี
ไอคอนแผ่น DVD แล้วดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ช่ือ Setup.exe เพ่ือทําการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหาร
จดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์  
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอ ComputerRepairShop Installer 

 เม่ือระบบไดเ้ขา้สู่หนา้จอ ComputerRepairShop Installer แลว้ ให้ผูใ้ชก้ดปุ่ม Next 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอ Confirm Installation  

 กดปุ่ม Next อีกครั้ งเพ่ือให้ระบบทําการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอ Installing ComputerRepairShop Installer  

 ระบบกาํลงัทาํการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ให้ผูใ้ชโ้ปรดรอ
สักครู่  
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอ Installation Complete 

 จากนั้นระบบไดข้ึ้นการแจง้เตือนให้ผูใ้ชร้ับทราบว่า โปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อม
คอมพิวเตอร์ได้ติดตั้ งสําเร็จแล้ว (ComputerRepairShop Installer has been successfully installed.) 
จากนั้นให้กดปุ่ม Close  
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอ ComputerRepair Shop System ในรูปแบบ Icon บนหนา้ Desktop 

หลงัจากผูใ้ช้ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารจดัการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
โปรแกรมจะแสดงขึ้นเป็น Icon  ช่ือ ComputerRepair Shop System บนหนา้ Desktop  
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอ Icon ComputerRepair Shop System 

จากนั้นให้คลิกขวาท่ี Icon  หรือ ComputerRepair Shop System แลว้เลือก Properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

ภาพท่ี ข.8 หนา้จอ ComputerRepair Shop System Properties 

 ไปท่ี Compatibility จากนั้นให้คลิกช่องส่ีเหล่ียมท่ี Run this program as an administrator ให้
เป็นเคร่ืองหมายถูก แลว้คลิกปุ่ม Apply เป็นอนัเสร็จส้ิน 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอ Login ของโปรแกรม ComputerRepair Shop System 

 ผูใ้ชส้ามารถดบัเบ้ิลคลิกท่ี Icon  แลว้โปรแกรม ComputerRepair Shop System จะปรากฏ
ขึ้นเป็นหนา้ Login ให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดท้นัที  
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Restore Database 

 

ภาพท่ี ข.10 หนา้จอเลือกโปรแกรม SQL Server Management Studio 2019 

 ก่อนเร่ิมต้นใช้งานระบบบริการจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ผู ้ใช้ต้องทําการ Restore 

Database ขึ้นมาก่อน โดยเร่ิมจากคลิก Icon  ช่ือ SQL Server Management Studio 2019 บนหน้า 

Desktop 

 

  

https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
https://blog.hametbenoit.info/2020/11/05/sql-azure-data-studio-is-now-installed-automatically-with-sql-management-studio/
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ภาพท่ี ข.11 หนา้จอ Login เขา้สู่โปรแกรม SQL Server Management Studio 2019 

จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Login  โดยผูใ้ช้เลือก Server type เป็น Database Engine ส่วน Server 

name ให้กรอกเป็น “.” และ Authentication ให้เลือกเป็น Windows Authentication จากนั้นคลิกปุ่ม 
Connect เพ่ือเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.12 หนา้จอเลือกคาํส่ัง Restore Database 

หลงัจากเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการ Restore Database ก่อน โดยเร่ิม
จากคลิกขวาท่ีแฟ้มช่ือ Database แลว้เลือก Restore Database 
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอเขา้สู่ Restore Database 

 ไปท่ี Source คลิกช่อง Device จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือคน้หาไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.14 หนา้จอเขา้สู่ Select Backup Devices 

 จากนั้นคลิกปุ่ม Add มุมดา้นขวามือ เพ่ือเลือกไฟลฐ์านขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอ Locate Backup File 

 เลือกแฟ้มมุมด้านซ้ายมือ แล้วเลือกไฟล์ฐานข้อมูลท่ีมีนามสกุล .bak ตามท่ีผูใ้ช้ต้องการ 
ฐานขอ้มูลท่ีแนบไวค้ือไฟล ์“FixCompData.bak” จากนั้นกดปุ่ม OK  
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ภาพท่ี ข.16 หนา้จอเลือกฐานขอ้มูล 

 จากนั้นระบบจะแสดงหนา้ Select Backup Devices ขึ้นมาอีกครั้ ง แต่ไฟลฐ์านขอ้มูลจะปรากฏ
ขึ้นให้เห็นใตช่้อง Backup Media จากนั้นให้กดปุ่ม OK อีกครั้ ง  
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอตดิตั้งฐานขอ้มูล 

จากนั้นระบบจะแสดงหน้า Restore Database อีกครั้ ง พร้อมปรากฏช่ือไฟล์ฐานขอ้มูลดา้นล่าง 
Backup sets to restore ให้ตั้งช่ือ Destination ช่อง Database ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ สมมติช่ือ “FixCompute” 
จากนั้นให้คลิกช่องส่ีเหล่ียมใต ้Restore ให้เป็นเคร่ืองหมายถูก เพ่ือเลือกไฟล์ฐานขอ้มูลทาํการติดตั้ง 
แลว้คลิกปุ่ม OK เพ่ือติดตั้งฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี ข.18 หนา้จอผลตรวจสอบการติดตั้งฐานขอ้มูล 

 รอสักครู่จนกว่าติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ์แลว้ ระบบจะแสดงกล่องขอ้ความให้ผูใ้ชเ้ห็น 
ถา้ติดตั้งสําเร็จแลว้ให้กดปุ่ม OK เป็นอนัเสร็จส้ิน 
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ภาพท่ี ข.19 หนา้จอติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จสมบูรณ ์

หลงัติดตั้งฐานขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ผูใ้ช้คลิกท่ีแฟ้ม Database ฐานขอ้มูลจะปรากฏช่ือ
ฐานขอ้มูล “FixCompute” ท่ีติดตั้งไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตวัอยา่งรายงาน 

รายงานระบบ 

 

ภาพท่ี ค.1 ใบรายงานการแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ค.2 ใบรายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 
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ภาพท่ี ค.3 ใบรายงานยอดอุปกรณค์งเหลือ 
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ภาพท่ี ค. 4  ใบรายงานเบิกอุปกรณ ์
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ภาพท่ี ค.5 ใบรายงานสรุปรายได ้
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ภาพท่ี ค.6 ใบรายงานสรุปงานช่าง 
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ภาพท่ี ค.7 ใบแจง้ซ่อม 
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ภาพท่ี ค.8 ใบเบิกอุปกรณ ์
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ภาพท่ี ค.9 ใบเสร็จรับเงิน 
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ภาพท่ี ค.10 ใบส่ังซ้ืออุปกรณ ์
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