
บทท่ี 4 
การออกแบบการแสดงผล 

 
 การออกแบบการแสดงผลของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับ
งานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหมได
แบงการออกแบบการแสดงผลของระบบ เพื่อติดตอกับผูใชประกอบดวย 4 สวนตอไปนี้ 

1.  การออกแบบเมนู 
2.  การออกแบบเว็บไซต 
3.  การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 

  
4.1  การออกแบบเมนู 

1.1  ระบบ login  logout 
1.2  ระบบ แสดง เพิ่ม บันทึก ปรับปรุง ขอมูล  
1.3  ระบบพิมพรายงาน 

 ในการออกแบบเว็บไซตผูศึกษาไดนําโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต  คือ PHP มา
ชวยในการจัดทําหนาเว็บไซต (Home Page) และจัดระบบเนื้อหาของเว็บเพจ ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสวนบริการลูกคา ท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริษัท  
ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหมโดยมีการกําหนด ระบบ login และ logout เพื่อใชในเขาสู
ระบบ โดยมีรายละเอียดแตละเมนูดังนี้ 

1.  เมนูหนาหลัก หนาแรกของระบบ login  ผูใชงานระบบจะตองทําการปอนรหัสผูใช
(username) และ รหัสผาน(Password) เพื่อเขาสูระบบตามสิทธ์ิท่ีผูดูแลระบบเปนผูกําหนด 

2.  เมนูระบบแจงเหตุเสีย เช่ือมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการจัดการเกี่ยวกับการแจงเหตุ
เสียของลูกคาใหและสงไปใหผูใชระบบแผนกอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะไดทําการแกไขเหตุเสียนั้นตอไป 

 2.1  เพิ่มลบ/แกไขใบแจงเหตุเสีย 
 2.2  ดู/พิมพงานเหตุเสียท่ีตองรับผิดชอบแยกงานออกเปนแตละแผนก 
 2.3  สงใบงานแจงเหตุเสียตอ 
 2.4   ปดใบงานแจงเหตุเสีย 
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3.  เมนูการจัดการผูใชระบบ  เช่ือมโยงไปยังหนาเว็บเพจของผูดูแลระบบระบบ เปนเมนู  
เฉพาะของผูดูแลระบบเทานั้น เพื่อใหผูดูแลระบบ เขาไปเพิ่ม ปรับปรุง ขอมูลผูใชงานระบบ 

3.1  ลงทะเบียนเพ่ิมผูใชระบบ 
3.2  ลบ / แกไขขอมูลผูใชระบบ 

4.  เมนูรายงาน เช่ือมโยงไปยัง หนาเว็บเพจของการเลือกพมิพรายงานตางๆ 
4.1  ดูรายงาน 

5.  แกไขขอมูลสวนตัว เช่ือมโยงไปยัง หนาเวบ็เพจของการจัดการขอมูลสวนตัวของผูใช 
5.1  แกไขขอมูลสวนตัว 

6.  เมนูออกจากระบบ ใชออกจากระบบเมื่อผูใชระบบคลิกเมนูนี้ ระบบจะเช่ือมโยงไปยัง  
หนาแรกของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหมโดยผูใชไมสามารถ
เขาระบบได จนกวาผูใช จะปอนรหัสผูใช (username) และ รหัสผาน (Password) เพื่อกลับสูระบบ
อีกคร้ัง 
 
4.2  การออกแบบเว็บไซต 
 จากการออกแบบเมนูและระบบยอย ทําใหทราบวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
บริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีการออกแบบดังตอไปนี้ 

1.  ระบบ Login แยกการทํางานออกเปน 3 สวน คือ เจาหนาท่ีผูใชงาน ผูบริหาร และสวน
ของผูดูแลระบบ โดยเว็บเพจท่ีใชเปนแบบฟอรมของการ Login จะเปนเว็บเพจเดียวกัน แตเว็บเพจ
หลังการ Login ของผูใชงานระบบ และผูดูแลระบบจะตางกัน เนื่องจากสิทธิการใชงานท่ีตางกัน 

2.  ระบบ Logout จะสรางระบบอยูในหนาเดียวกัน แบบฟอรม การจัดการระบบ 
3.  ระบบ การจัดการของผูดูแลระบบ แบงออกเปน 2 สวน  คือ การกําหนดผูใชงานระบบ

และการเพิ่ม / ลบ / แกไข ผูใชงานในระบบ 
4.  ระบบการจัดการการแจงเหตุเสียของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและพนักงานบริษัททีโอที 

แบงเปน 2 ประเภท คือ ระบบแจงอัตโนมัติ และระบบแจงแบบ Manual   
5.  ระบบการรายงานประมวลผล เปนเว็บเพจในสวนของ ผูบริหาร สามารถเขาไปเลือก

พิมพรายงานได 
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4.3  การออกแบบการจัดวางเนื้อหา 
 จากรายการเว็บเพจท่ีระบุไว ผูศึกษาไดนํามาออกแบบสวนติดตอกับผูใช (User Interface) 
หรือ การออกแบบจอภาพ ของแตละเว็บเพจ จะจัดวางเนื้อหา องคประกอบตางๆ ของระบบไว
ตําแหนงใดบาง โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม สามารถแบงรูปแบบ
ของการจัดวางหนาหลักของเว็บไซต ไดดังนี้ 
 

1. หนาจอ ผูใช Login เขา สูระบบ 

 
 

รูป 4.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขา สูระบบ 
 

 จากรูป 4.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใช Login เขาสูระบบ ซ่ึงประกอบไปดวย แบบ 
ฟอรมท่ีใชในการ Login ผูใชจะตอง กรอก ช่ือผูใชและรหัสผานจึงจะสามารถเขาไปใชงานระบบ
ได และในหนาเว็บเพจยังแสดงวัตถุประสงคของการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
บริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม รวมไปถึง การติดตอและการนับผูใชงานในระบบ 
 
 



 59 

 
2. หนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 

 

เมนูสําหรับผูดูแลระบบ

Link ระบบงาน TOT 
ท่ีเกียวของ

ขอความแสดงอีเมลในการติดตอ

Logo
TOT ขอความแสดงชื่อของระบบ ชื่อหนวยงาน

รายละเอียดของรายการน้ัน ๆ

1. ขอความยินดีตอนรรับผูใชงาน | ออกระบบ

เมนูสําหรับผูดูแลระบบ

Link ระบบงาน TOT 
ท่ีเกียวของ

ขอความแสดงอีเมลในการติดตอ

Logo
TOT ขอความแสดงชื่อของระบบ ชื่อหนวยงาน

รายละเอียดของรายการน้ัน ๆ

ขอความยินดีตอนรรับผูใชงาน | ออกระบบ

1

2 3

4

5
 

 
รูป 4.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ  

 
 จากรูป 4.2 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ ในการลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 
และ ลบ / แกไขขอมูลผูใชระบบ ซ่ึงประกอบไปดวยเมนูตางๆ ดังนี้   

สวนท่ี 1   แสดง Logo ช่ือของระบบ และช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน 
สวนท่ี 2   แสดงเมนูผูดแูลระบบ มีดังนี ้

- คนหาประวัติลูกคา 
- แจงเหตุเสีย 
- สงงานตอ 
- สงงานคืนด ี
- ติดตามงานแจงเสีย 
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- ประวัติการแกไขเหตุเสีย 
- เรียกด ูแกไข ขอมูลผูใช 
- เพิ่มขอมูลผูใช 
- Show Log 
- กูคืนขอมูล 
- สํารองขอมูล 
- ออกระบบ 

สวนท่ี 3  แสดงรายระเอียดของรายการเมนูนั้นๆ  
สวนท่ี 4  แสดง Link ระบบงานของ TOT  
สวนท่ี 5  แสดงขอความอีเมลท่ีใชในการติดตอ 

   
3. หนาจอหลักสําหรับผูใชงานระบบ (Users) 

หนาจอของผูใชงานระบบจะออกแบบหนาจอเหมือนกับจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
จากรูป 4.2 จะมีสวนท่ีแตกตางดังนี ้

สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
- คนหาประวัติลูกคา 
- สงงานตอ 
- สงงานคืนด ี
- ติดตามงานแจงเสีย 
- ประวัติการแกไขเหตุเสีย 
- ออกจากระบบ 

 
4. หนาจอหลักสําหรับผูบริหาร 

หนาจอหลักสําหรับผูบริหารจะออกแบบหนาจอเหมือนกบัจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
จากรูป 4.2 จะมีสวนท่ีแตกตางดังนี ้

สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูบริหาร 
- คนหาประวัติลูกคา 
- แจงเหตุเสีย 
- รายงานลูกคาแจงเสียในแตละวัน 
- รายงานเหตุเสียสงงานคืนด ี
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- รายงานติดตามงานคางในระบบ 
- ติดตามงานแจงเหตุเสีย 
- ประวัติการแกไขเหตุเสีย 
- ออกจากระบบ 

 

5.  หนาจอหลักคนหาประวัติลูกคา 

 
 

 

รูป 4.3 แสดงหนาจอหลักคาหาประวติัลูกคา 
 

 จากรูป 4.3 แสดงหนาจอหลักคาหาประวัติลูกคา มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1  แสดง Logo ช่ือของระบบและช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน  
สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3  แสดงชองกรอกเลขหมายท่ีจะคนหา 
สวนท่ี 4  แสดงประวัติลูกคาท่ีคนพบ 
สวนท่ี 5  แสดง Link ระบบงานของ TOT 
สวนท่ี 6  แสดงขอความอีเมลในการติดตอ 
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6.  หนาจอบันทึกใบแจงเหตุเสีย 

 
 

รูป 4.4 แสดงหนาจอบันทึกใบแจงเหตุเสีย 
 

 จากรูป 4.4 แสดงหนาจอบันทึกใบแจงเหตุเสีย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1  แสดง Logo ช่ือของระบบและช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน  
สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3  แสดงประวัติลูกคา 
สวนท่ี 4  แสดงแจงเหตุเสียแบบอัตโนมัติ 
สวนท่ี 5  แสดงแจงเหตุเสียแบบ Manual 
สวนท่ี 6  แสดง Link ระบบงานของ TOT 
สวนท่ี 7  แสดงขอความอีเมลในการติดตอ 
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7. หนาจอสงงานตอ
 

เมนูสําหรับผูใชงานระบบ

Link ระบบงาน TOT 
ท่ีเกียวของ

ขอความแสดงอีเมลในการติดตอ

Logo
TOT ขอความแสดงชื่อของระบบ ชื่อหนวยงาน

ขอความยินดีตอนรรับผูใชงาน | ออกระบบ

คนหาใบแจงเหตุเสีย

งานคางในระบบที่รอสงงานตอ

1

2

3

4

5

6
 

  
 

รูป 4.5 แสดงหนาจอสงงานตอ 
 

 จากรูป 4.5 แสดงหนาจอสงงานตอ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1  แสดง Logo ช่ือของระบบและช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน  
สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3  แสดงชองคนหาใบแจงเหตุเสีย 
สวนท่ี 4  แสดงงานคางในระบบท่ีรอสงงาน 
สวนท่ี 5  แสดง Link ระบบงานของ TOT 
สวนท่ี 6  แสดงขอความอีเมลในการตดิตอ 
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8.  หนาจอสงงานคืนด ี
การออกแบบหนาจอสงงานคืนดีจะเหมือนกับรูปท่ี 4.5 แตกตางสวนท่ี 4 จะเปนแสดง

งานคางในระบบรอปดงานคืนดีหนาจอสงงานคืนดีเปนหนาจอสําหรับปดใบงานแจงเสียของแตละ
แผนกท่ีแกไขแลวลูกคาสามารถใชงานไดปกติโดยใบงานแจงเหตุเสียจะถูกสงไปใหแผนกงานรับ
แจงเหตุเสีย 1177 เพื่อโทรไปยืนยันกับลูกคาอีกคร้ัง 
 

9.  ติดตามงานแจงเหตุเสีย 
 

เมนูสําหรับผูใชงานระบบ

Link ระบบงาน TOT 
ท่ีเกียวของ

ขอความแสดงอีเมลในการติดตอ

Logo
TOT ขอความแสดงชื่อของระบบ ชื่อหนวยงาน

ขอความยินดีตอนรรับผูใชงาน | ออกระบบ

งานคางในระบบแตละแผนก

1

2

3

4

5
 

 
 

รูป 4.6 แสดงหนาจอตดิตามงานคางในระบบ 
 หนาจอตดิตามงานคางในระบบก็จะเห็นจาํนวนงานท่ีคางแตละแผนกงานแลวสามารถคลิก
ท่ีตัวเลขเพ่ือดรูายละเอียดของเหตุเสียแตละใบงานแจงเสียได 
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จากรูป 4.6 แสดงหนาจอติดตามงานคางในระบบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1  แสดง Logo ช่ือของระบบและช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน  
สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3  แสดงงานคางในระบบแตละแผนก 
สวนท่ี 4  แสดง Link ระบบงานของ TOT 
สวนท่ี 5  แสดงขอความอีเมลในการตดิตอ 

 
10.  หนาจอประวติัการแกไขเหตุเสีย 

 

เมนูสําหรับผูใชงานระบบ

Link ระบบงาน TOT 
ท่ีเกียวของ

ขอความแสดงอีเมลในการติดตอ

Logo
TOT ขอความแสดงชื่อของระบบ ชื่อหนวยงาน

ใบรับแจงเหตุเสีย

ขอความยินดีตอนรรับผูใชงาน | ออกระบบ

ประวัติการแจงเหตุเสียแสดงผลแจงเหตุเสียแบบอัตโนมัติ

โชวประวัติลูกคา

1

54

3
2

6

7
 

 
รูป 4.7 แสดงหนาจอประวติัการแกไขเหตุเสีย 
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จากรูป 4.7 แสดงหนาจอประวัติการแกไขเหตุเสีย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
สวนท่ี 1  แสดง Logo ช่ือของระบบและช่ือผูใชงานระบบในขณะน้ัน  
สวนท่ี 2  แสดงเมนูผูใชงานระบบ 
สวนท่ี 3  แสดงประวัติลูกคา 
สวนท่ี 4  แสดงผลแจงเหตุเสียแบบอัตโนมัติ 
สวนท่ี 5  แสดงประวัติการแจงเหตุเสีย 
สวนท่ี 6  แสดง Link ระบบงานของ TOT 
สวนท่ี 7  แสดงขอความอีเมลในการตดิตอ 

 


