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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ มี

ความจ าเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการลูกค้า เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว สามารถน าข้อมูลที่เคย

บันทกึไว้น ามาใช้ในการให้บริการคร้ังต่อไป  

 การพัฒนาระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ จะมีเมนูการท างานหลัก 3 ส่วนได้แก่        

1) เมนูจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน 2) เมนูงานบริการ และ 3) เมนูรายงาน วิธีในการศึกษาและพัฒนา

ระบบใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้

หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 

2012 R2 โดยมีภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นเคร่ืองมือจัดการฐานข้อมูล และ

ในการพัฒนาแอปพลิเคช่ันใช้ Web Application Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate .NET 

Framework MVC 3 Telerik .NET UI Controls jQuery jQueryUI        

 ระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่ได้พัฒนาข้ึนสามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มี

อย่างเป็นระบบ เจ้าของร้านและพนักงาน สามารถใช้ระบบน้ีเป็นเคร่ืองมือในการให้บริการได้เป็น

อย่างดี ผลที่ได้คือท าให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจ และเข้ามารับบริการอย่างต่อเน่ือง 
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บทน า 

 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันใช้การจดบันทึกข้อมูลและจัดเกบ็รักษาข้อมูล

ทุกอย่างเอาไว้ โดยการเขียนลงบนกระดาษท าให้การบันทึกข้อมูลและการจัดเกบ็ข้อมูลมีปัญหา

เกิดข้ึนตามมาเช่น การเขียนไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ที่รับงานช่วงต่อไปได้รับข้อมูลที่คลาดเคล่ือน การ

จัดเกบ็ข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้ นทุกวันมีผลท าให้ต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลมาก ด้านการหา

ราคาขายของสินค้า การเรียกดูประวัติการซ่อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เคยเข้ามาใช้บริการงาน

ซ่อมจากทางร้านเป็นไปอย่างล่าช้าไม่สามารถตอบค าถามของลูกค้าได้ในทันท่วงททีี่ลูกค้าถามมา 

ณ ขณะน้ัน หรือข้อมูลที่มีอยู่สญูหายไปจากแฟ้มจัดเกบ็ข้อมูล การที่จะดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือน ามา

ประกอบการตัดสินใจในการท างานท าได้ช้าและล าบากการตัดยอดจ านวนสินค้าคงคลังที่ใช้เป็น

อะไหล่ในการซ่อม รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่จ าหน่ายไปไม่เป็นปัจจุบัน 

 และด้วยกระบวนการท างานในลักษณะเดิมน้ีใช้เอกสารในการท างานเป็นหลัก จึงเกิด

ปัญหาทางด้านความล่าช้าในการติดต่อประสานงานขอใช้บริการ เอกสารสูญหายและไม่คงสภาพ 

จึงควรที่จะจัดท าระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือช่วยให้การท างานและการให้บริการ

น้ันมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้การจัดเกบ็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ เป็นระบบมากข้ึน 

ข้อมูลไม่ตกหล่นหรือสญูหายได้ง่าย 

 2.  เพ่ือให้การค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในร้าน ถูกต้อง

รวดเรว็ครบถ้วน 

 3.  ช่วยให้การนับจ านวนสินค้า และอะไหล่คงคลังเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก 

รวดเรว็ 

        4.  สามารถเรียกดูประวัติการซ่อมย้อนหลังแล้วน าข้อมูลน้ันมาประกอบการวิเคราะห์

ในการซ่อมคร้ังต่อไปเพ่ือให้เกดิการท างานที่มีประสทิธิ์ภาพมากย่ิงข้ึน 

        5.  เพ่ือรองรับกับการขยายสาขาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยค านึงถึงการท าให้แต่ละ

สาขาด าเนินการภายใต้ระบบเดียวกนั 

 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ท าให้การจัดเกบ็ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่นการน าเอาเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด

มาใช้แทนการจดบันทกึด้วยมือลงบนกระดาษ จึงเกดิข้อผิดพลาดได้น้อยมาก  

       2.  ท าให้การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังท าได้อย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การ

ท างานมีประสทิธภิาพและความน่าเช่ือถือมีมากย่ิงขึ้น 

       3.  มีการตัดจ านวนสนิค้าคงคลังโดยระบบเอง 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เทคโนโลยีทีใ่ชใ้นโครงการ  

 แนวคิดเชิงวตัถุ (Object-Oriented : O-O) มุ่งเน้นสิ่งต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับโลกแห่ง

ความจริงในลักษณะรูปธรรม โดยจะมองระบบเป็นกลุ่มของวัตถุ (Object) ที่มีปฏกิิริยาต่อกันด้วย

การน าข้อมูลและฟังก์ชันการท างานรวมเข้าด้วยกันในวัตถุ ท าให้ข้อมูลที่เป็นวัตถุน้ันสามารถ

อธิบายคุณสมบัติ รวมทั้งฟังก์ชันการท างานในตัวเองได้ ส่วนวิธีการติดต่อกันระหว่างวัต ถุจะท า

การติดต่อผ่านอินเตอร์เฟซ (Interface) ที่ก  าหนดไว้  ซ่ึงแตกต่างกับแนวคิดแบบด้ังเดิมที่ข้อมูล

จะแยกออกจากฟังกชั์น จึงท าให้ไม่สามารถอธบิายถึงคุณสมบัติของตัวเองได้ โลกแห่งวัตถุ คือ สิ่ง

ที่เราเผชิญอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน สิ่งที่เราเหน็ก่อให้เกิดรายละเอียดต่างๆ 

มากมายในวัตถุสิ่งๆ น้ัน ซ่ึงเรียกว่า Abstraction ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 

2547 : 166) 

 ทฤษฎียูเอ็มแอล (Unified Modeling Language : UML) 

 ยูเอม็แอลเป็นภาษาที่ใช้อธิบายแบบจ าลองต่างๆ หรือเป็นภาษาสัญลักษณ์รูปภาพ

มาตรฐาน ส าหรับใช้ในการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุโดย ยูเอม็แอล เป็นภาษามาตรฐานส าหรับ

สร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน สามารถใช้ยูเอม็แอลในการสร้างมุมมอง ก าหนดรายละเอียด   

สร้างระบบงานและจัดท าเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ ยูเอม็แอลมีลักษณะของแบบจ าลอง

ข้อมูล คือเป็นแบบจ าลองที่เอาไว้อธิบายแบบจ าลองอื่นๆ อีกที่  การใช้งานภาษายูเอม็แอล 

นอกจากจะต้องเข้าใจในแนวความคิดเชิงวัตถุแล้วยังจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ

แบบจ าลองภาพด้วยเช่นกนั ชาคริต กุลไกรศรี (2558)  

 โปรแกรมไมโครซอฟท ์วิชวลสตูดิโอ 2013 (Microsoft Visual Studio 2013) 

 ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอเป็นโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน 

และเวบ็เซอร์วิซ ระบบที่รองรับการท างานน้ันมีไมโครซอฟท์ วินโดวส์ พอ็กเกตพีซี Smartphone 

และเวบ็เบราว์เซอร์ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอสามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็นภาษาดอทเนต็ ใน

โปรแกรมเดียวกัน เช่น VB .NET C++ C# J#  เป็นต้น (Microsoft Visual Studio 2013, 

2558) 

 Microsoft SQL Server 2012 

 บริษัทไมโครซอฟทไ์ด้พัฒนาโปรแกรม SQL Server ซ่ีงเป็น DBMS ที่ใช้จัดการระบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่า RDBMS (Relational Database Management System) ซ่ึง

เป็นโปรแกรมจ าพวก DBMS เหมือนกันและมีความแตกต่างกับโปรแกรม SQL Server ใน

ลักษณะการใช้งาน โดยโปรแกรม Access น้ันถูกออกแบบาเพ่ือใช้งานฐานข้อมูลขนาดเล็ก มี

ลักษณะเป็นการใช้งานส่วนบุคคล แต่ SQL Server ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในงานฐานข้อมูลขนาด
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ใหญ่ มีลักษณะเป็นการใช้งานพร้อมกนัหลายบุคคล ดังน้ัน SQL Server จึงต้องมีความสามารถใน

การจัดการระบบฐานข้อมูลที่มากกว่า Access (ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, 2557 : 6) 

 Internet Information Service (IIS)  

 IIS7 เป็นโปรแกรมส าหรับการจ าลองเคร่ืองของเราให้กลายเป็นเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

ซ่ึงมีไว้ให้บริการด้าน Server ในรูปแบบต่างๆของ Internet  เช่น Web server r , FTP Server , 

SMTP Server  เป็นต้น ในระบบปฏบัิติการวินโดวส์ ถูกพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท ์ซ่ึงใน

วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 น้ัน เวอร์ชันของ IIS ล่าสุดบริษัทไมโครซอฟท ์ได้พัฒนาเวอร์ช่ันใหม่ 

คือ IIS 7.0 (IIS7, 2015) 

 Crystal Report 

 Crystal Report คือเคร่ืองมือที่ใช้ในการออกรายงาน ซ่ึงสามารถ ออกรายงานได้

หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบรายงานธรรมดา แบบ Cross Tab และแบบอื่นๆ ซ่ึงมีเคร่ืองมือ

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน และการติดต่อกบัฐานข้อมูลกส็ามารถท าได้หลากหลาย เช่น MS 

SQL Server, Access, Excel, XML, ADO.Net เป็นต้น ตลอดจนสามารถน าข้อมูลจาก Viewer 

ของเคร่ืองมาดูกส็ามารถท าได้ ซ่ึงให้ความสามารถที่หลากหลาย และการ View กส็ามารถ View 

ได้หลากหลาย เช่น การ View ผ่านตัวโปรแกรมเอง , การ View ผ่านโปรแกรมที่เป็น โปรแกรม

ประยุกต์ที่ Software House ต่างๆผลิตข้ึนมา หรือแม้กระทั้ง ดูบนเวบ็ ซ่ึงจากความสามารถที่

หลากหลายดังกล่าวจึงเป็นที่นิยมใช้งานในเชิงพาณิชย์ (Crystal Report, 2015) 

 ภาษา C#.Net 

 C# เป็นภาษาที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือท างานบน .NET Platform สร้างและท างานใน

ลักษณะของ Object Oriented ได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับ C++ ที่ยังท างานใน

ลักษณะของ OOP ได้บางส่วน, ไลบรารีของ C# ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ท างานได้ครอบคลุมตั้งแต่การ

สร้างรูปแบบการติดต่อแบบ GUI ไปจนถึงการแอค็เซสฐานข้อมูลผ่านอินเทอร์เนต็หรือแม้แต่การ

ท างานร่วมกบั XML เพ่ือท าให้การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างแอพพลิเคช่ันท าได้อย่างสมบูรณ์ ไม่

ว่าข้อมูลน้ันจะอยู่บนแพลทฟอร์มใดกต็าม (ธีรวัฒน์ ประกอบผล และสุนทริน วงษ์ศิริกุล, 2552 

: 3-4) 

 ภาษา ASP.Net   

 เอเอสพีดอตเนต็ (ASP.NET) คือเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาเวบ็ไซต์ เวบ็แอปพลิเคชัน 

และเวบ็เซอร์วิส ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของดอตเนต็เฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยไมโครซอฟท ์โดย ASP.NET 

เป็นรุ่นถัดจาก Active Server Pages (ASP) แม้ว่า ASP.NET จะใช้ช่ือเดิมจาก ASP แต่ทั้งสอง

เทคโนโลยีน้ันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เน่ืองจากไมโครซอฟทไ์ด้สร้าง ASP.NET ขึ้นมาใหม่หมด

บนฐานจากCommon Language Runtime (CLR) ซ่ึงท าให้ผู้พัฒนาสามารถเลือกใช้ภาษาใดกไ็ด้ที่

รองรับโดยดอตเนต็เฟรมเวิร์ก เช่น C# และ VB.NET เป็นต้น ปัจจุบันรุ่นล่าสุดคือ ASP.NET 

2.0 ได้ออกมาพร้อมกบั Visual Studio 2005 และ SQL Server 2005 (ASP.Net, 2015) 
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 เทคโนโลยีบารโ์คด้ (Barcode) 

 เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ อาท ิด้าน

การค้า โดยน าบาร์โค้ดมาติดกบัตัวสนิค้าผลิตภัณฑต่์างๆ  เพ่ือใช้ในการจัดเกบ็ช่ือ รหัส และราคา

ของสนิค้า หรือทางด้านการจัดการสตอ๊กสนิค้า ช่วยในการตรวจสอบจ านวนสนิค้าคงเหลือได้อย่าง

รวดเรว็และแม่นย า ทั้งน้ีการน าบาร์โค้ดมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมกนัมาก ทว่า คุณสมบัติที่มี

อยู่ของบาร์โค้ดแบบ 1 มิติน้ัน ยังไม่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้มากเท่าที่ควร เช่น การ

บรรจุข้อมูลได้น้อย และการใช้ฐานข้อมูลในการจัดเกบ็ เป็นต้น ดังน้ันจึงท าให้มีการพัฒนา

บาร์โค้ด 2 มิติขึ้นมา (แนะน าเทคโนโลยีบาร์โค้ด, 2554) 

 

การวิเคราะหค์วามตอ้งการของระบบ 

 ความต้องการของเจ้าของร้าน ได้แก่ สามารถเพ่ิม/ลบ/แก้ไขจัดการรายการต่างๆของ

เมนูจัดการข้อมูลพ้ืนฐานได้ 

 ความต้องการของผู้จัดการร้าน ได้แก่ 1) สามารถดูรายงานรายรับ-รายจ่ายได้ 2) สามารถ

ดูรายงานสินค้าคงคลังได้ 3) สามารถดูรายงานราคาต้นทุนสินค้าได้ และ 4) สามารถดูรายงาน

ราคาขายสนิค้าได้  

 ความต้องการของพนักงานหน้าร้าน ได้แก่ 1) สามารถออกใบรับซ่อมได้ 2)  สามารถดู

รายละเอยีดสนิค้าได้ 3) ความต้องการของพนักงานซ่อม 4) สามารถดูประวัติการซ่อมย้อนหลังได้ 

 ส่วนของการออกรายงาน ได้แก่ 1) สามารถออกรายงานรายรับ-รายจ่ายได้          

2)  สามารถออกรายงานสินค้าคงคลังได้ 3) สามารถออกรายงานราคาต้นทุนสินค้าได้ 4) สามารถ

ออกรายงานราคาขายสนิค้าได้ 

 

ระบบงานภายในของระบบรา้นซ่อมคอมพิวเตอร ์

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งการ

ท างานออกเป็น 7 ระบบ คือ 1) ระบบเข้าใช้งาน (Login) ใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่

ระบบ โดยที่ผู้ใช้งานที่ Login เข้ามา จะได้รับสิทธิ์ ตามที่ถูกก าหนดไว้  2) ระบบจัดการผู้ใช้งาน 

(User Management) 3) ระบบจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน (Master Data) 4) ระบบจ าหน่ายสินค้า 

(Sale) 5) ระบบรับซ่อม (Service) 6) ระบบจัดท ารายงาน (Report) และ 7) ระบบเปล่ียน

รหัสผ่าน (Change Password) 

 ผลการพัฒนาระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แสดงได้ตามภาพบางส่วน ดังน้ี 
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Login

           

             

               

         

            

                   

           

Change password

 
 

ภาพที ่1 Use Case Diagram ระบบบริหารร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

 

 

 
 

ภาพที ่2 การจัดการข้อมูลสนิค้า 
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ภาพที ่3 รายงานข้อมูลการซ่อมและค่าใช้จ่ายปัจจุบัน 

 

บทสรุป 

 การทดสอบระบบโดยการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใช้งานระบบ เช่น เจ้าของร้าน ผู้จัดการ

ร้าน พนักงานหน้าร้าน พนักงานซ่อม เป็นต้น โดยจ าลองสถานการณ์ต่างๆ ได้ผลการทดสอบมี

ดังน้ี 

 1.  เจ้าของร้านสามารถดูรายงานต่างๆได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น

ปัจจุบัน 

 2.  มีระบบรายงานที่สามารถแสดงข้อมูลในส่วนที่ต้องการได้  

 3.  พนักงานซ่อมสามารถดูประวัติการซ่อมย้อนหลังของเคร่ืองที่เข้ารับบริการได้ โดย

ข้อมูลเหล่านั้นจะน าไปใช้ในการให้บริการต่อไป 

 4.  ในกรณีส่งสินค้าเคลมพนักงานหน้าร้านสามารถดูข้อมูลได้ว่าสินค้าซ้ือมาจากไหน 

เมื่อไหร่ เพ่ือความสะดวกในการส่งเคลมสนิค้า  

 

ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัของระบบ 

 1. พัฒนาต่อยอดระบบให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 

 2. พัฒนาระบบด้านการแจ้งเตือนให้สามารถแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน  

  

 

 

754



บรรณานุกรม 

 

ชาคริต กุลไกรศรี. (2558). ยูเอ็มแอล. สืบค้น 11 กรกฎาคม 2558, จาก http://msit5.word 

press.com/ 2013/09/04/ 

ธีรวัฒน์ ประกอบผล และสุนทริน วงศ์ศิริกุล. (2552). การพัฒนาโมเดลส าหรับการเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถดุว้ย UML 2.0. กรุงเทพฯ : รีไวว่า. 

แนะน าเทคโนโลยีบาร์โค้ด.  (2558). สืบค้น 21 มกราคม 2554, จาก http://www. 

nstda.or.th/nstda knowledge/2866-2d-barcode 

ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. (2557). บริหารและจดัการฐานขอ้มูลระดบัมืออาชีพ SQL SERVER 

2012 ฉบบัสมบูรณ.์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ไมโครซอฟท ์วิชวลสตูดิโอ 2013. (2013). สืบค้น 13 กรกฎาคม 2558, จาก https://th.wiki 

pedia. org/wiki/ 

โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์. (2547). การวเิคราะห์และออกแบบระบบ.  กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซี

 เอด็ยูเคช่ัน จ ากดั (มหาชน). 

ASP.Net. (2015). Retrieve 7 August 2015, from gttps://th.wikipedia.org/wiki/ 

Crystal Report. (2015). Retrieve 7 August 2015, from http://learningcrystalreport 

.blogspot.com/2012/05/what-is-crystal-report-crystal-report.html 

IIS7. (2015). Retrieve 7 August 2015, from http://www.mindphp.com/%E0%B8% 

 

755


