
 
บทท่ี  4 

โครงสรางเว็บไซตและการออกแบบหนาจอ  
 

ระบบสารสนเทศการใหบริการ ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ชาฟเนอร อีเอ็มซี 
จํากัด ไดมีการออกแบบและจัดทําสวนสําหรับติดตอกับผูใช โดยผานทางเว็บไซต ซ่ึงมีโครงสราง
เว็บไซตดังนี ้
 
4.1 โครงสรางโปรแกรม 

เพื่อใหเปนการงายตอการทําความเขาใจการทํางานของโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาข้ึน เปนการ
ออกแบบการทํางานของระบบ ซ่ึงการทํางานของโปรแกรมแตละโมดูลไดตามระดบัของผูใชงาน 
ระบบ มีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 

รูป 4.1 แสดงโครงสรางการทํางานของโปรแกรม 
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1) ขอมูลอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 
- ขอมูลอุปกรณกลองเน็ตเวริค 
- ขอมูลคุณสมบัติคอมพิวเตอร 
- ขอมูลอุปกรณปร้ินเตอร  
- ขอมูลอุปกรณสแกนเนอร  
- ขอมูลอุปกรณเซิรฟเวอร  
- ขอมูลรายการซอฟตแวร 
- ขอมูลอุปกรณเน็ตเวิรคสวชิท 
- ขอมูลอุปกรณบันทึกเวลา  
โดยขอมูลเหลานี้จะถูก เพิ่ม แกไข ลบ โดยผูดูแลระบบ 

2) ขอมูลการซอม คือ ขอมูลของการซอมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด โดยขอมูล
เหลานี้จะถูก เพิ่ม แกไข ลบ โดยผูดูแลระบบ 

3) ขอมูลผูใชระบบ คือ ขอมูลของผูใชระบบท้ังหมด โดยขอมูลเหลานี้จะถูก เพิ่ม แกไข ลบ 
โดยผูดูแลระบบและผูบริหาร 

4) รายงาน โดยจะแยกรายงานออกเปนประเภทดังตอไปนี้ 
 - รายงานเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชซอฟตแวรพิเศษ 
 - รายงานระบบปฏิบัติการของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 - รายงานการซอมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - รายงานอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีซอมบอยท่ีสุด 
 - รายงานเคร่ืองคอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
 - รายงานอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศและท่ีอยูของอุปกรณ 
 - รายงานอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีถูกจําหนายออกจากระบบ 

 
4.2 การออกแบบหนาจอ 
 การออกแบบหนาจอของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด ไดแบงหนาจอหลักของการแสดงผลออกเปน 3 สวน คือ สวน
ของผูบริหาร สวนของผูดูแลระบบ และสวนของผูใชท่ัวไป ซ่ึงสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูใชแตละ
ระดับจะไมเทากัน โดยภาพโดยรวมหนาจอการใชงานในระบบจะมีความคลายกันเพื่อใหงายตอการ
ใชงาน แตจะแตกตางในสวนของการแสดงผลสวนตางๆ และการแกไขรายละเอียดตางๆ ซ่ึงอาจมี
มากนอยแตกตางกันตามความเหมาะสมในการใชงาน 
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 ในสวนของการแสดงผล  ผูศึกษาไดคํานึงถึงการเขาใชงานงายและไมมีความซับซอนของ
ระบบ  และสามารถตอบสนองตอการใชงานของผูใชไดอยางรวดเร็ว  ผูศึกษาจึงไดออกแบบใหทุก
ฟอรมมีการแสดงผลและทํางานภายใตฟอรมหลักของระบบ  เพื่อใหมีรูปแบบการทํางานเปนไป
ในทางเดียวกัน และยังทําใหผูใชเขาใจงายข้ึน  ซ่ึงประกอบดวยหนาจอตางๆ ดังนี้ 

1) การออกแบบหนาจอของระบบล็อคอินเพื่อเขาสูระบบ (Login) 
     เปนหนาจอสําหรับผูใชงานทําการล็อคอินเพื่อเขาสูระบบ โดยผูใชนะตองทําการกรอก 
Username และ Password 
 

 
 

รูป 4.2 แสดงหนาจอเขาสูระบบ 
 

2) การออกแบบหนาจอหลักของผูใชทุกระดับหลังจากท่ีทําการล็อคอินเขาสูระบบ โดยจะ
สามารถมองเห็นสวนตางๆ ไดตามสิทธิของผูใชแตละระดับซ่ึงแตกตางกันไป  

 

 
 

รูป 4.3 แสดงหนาจอหลักหลังจากเขาสูระบบ 
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(1) หมายถึง สวนแสดงช่ือผูท่ีล็อคอิน 
(2) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอแรก 
(3) หมายถึง ปุมแกไขรายละเอียดของผูใชรวมถึงการเปล่ียนพาสเวิรด 
(4) หมายถึง ปุมคําส่ังออกจากระบบ 
(5) หมายถึง พืน้ท่ีแสดงอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศทุกประเภท 
(6) หมายถึง ปุมคนหาอุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(7) หมายถึง สวนเพิ่มเติมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและสวนประกอบของอุปกรณ 
(8) หมายถึง แสดงอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกจําหนายออกจากระบบ 
(9) หมายถึง สวนขอการขอรายงาน 
(10) หมายถึง สวนของการเพิ่ม แกไข ลบ ผูใชในระบบ 
(11) หมายถึง แสดงรายการซอม 
(12) หมายถึง แสดงภาพรวมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังซอฟตแวรและ

ฮารดแวร 
 

3) การออกแบบหนาจอแสดงภาพรวมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศแตละประเภท 
 

 
 

รูป 4.4 แสดงหนาจอแสดงภาพรวมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศแตละประเภท 
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(1) หมายถึง แสดงประเภทของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) หมายถึง แสดงรายละเอียดภาพรวมของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) หมายถึง ปุมคําส่ังจําหนายอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) หมายถึง ปุมคําส่ังเพิ่มอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 

 
4) การออกแบบหนาจอแสดงรายละเอียดอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

รูป 4.5 แสดงหนาจอแสดงรายละเอียดอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(1) หมายถึง แสดงรูปของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) หมายถึง แสดงรายละเอียดท้ังหมดของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) หมายถึง แสดงรายละเอียดการซอมของอุปกรณ 
(4) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 
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5) การออกแบบหนาจอเพิ่มอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

รูป 4.6 แสดงหนาจอเพิ่มอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

(1) หมายถึง พืน้ท่ีเลือกรายละเอียดของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตามความตองการ 
(2) หมายถึง ปุมคําส่ังบันทึก 
(3) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 

 
6) การออกแบบหนาจอแกไขอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

รูป 4.7 แสดงหนาจอแสดงแกไขอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) หมายถึง แสดงรูปของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) หมายถึง พืน้ท่ีแกไขรายละเอียดอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) หมายถึง ปุมคําส่ังบันทึก 
(4) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 

 
7) การออกแบบหนาจอขอรายงาน 
 

 
 

รูป 4.8 แสดงหนาจอขอรายงาน 
 

(1) หมายถึง สวนแสดงประเภทของรายงานตามท่ีตองการ 
(2) หมายถึง ปุมคําส่ังรองขอรายงาน 
(3) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 
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8) การออกแบบหนาจองานซอม 
 

7

4

3

5

6

1

2

 
 

รูป 4.9 แสดงหนาจอการซอม 
 

(1) หมายถึง สวนแสดงประเภทอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) หมายถึง สวนแสดงรหัสอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) หมายถึง สวนแสดงปญหาของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) หมายถึง สวนแสดงวิธีแกปญหาของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5) หมายถึง สวนแสดงสถานะของการแกไขปญหา 
(6) หมายถึง ปุมคําส่ังบันทึก 
(7) หมายถึง ปุมคําส่ังกลับไปหนาจอกอนหนา 

 


