บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การนาโครงงานมาใช้งานนั้นจาเป็ นต้องมีการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดภายในตัวเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งจาเป็ นต้องต้องออกแบบหน้าอินเตอร์ เฟสเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึ งต้องมี
การสร้างระบบสมาชิ กขึ้นเพื่อกาหนดควบคุมดูแลข้อมูลผูใ้ ช้งานและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อ
นามาแสดงได้อย่างถูกต้องและต้องมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
4.1 วิธีการใช้ งาน
เปิ ดบราวเซอร์ ข้ ึนมาระบุ 61.90.149.15/COP ที่ช่องแอดเดรส

รู ปที่ 4.1 กรอกชื่อและรหัสผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.1 ผูใ้ ช้งานที่มียสู เซอร์แล้วให้ทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้งานและพาสเวิร์ด ระบบจะทา
การตรวจสอบยูสเซอร์ เพื่อเข้าใช้งาน ถ้าผูใ้ ช้งานไม่มีขอ้ มูลอยูใ่ นระบบต้องทาการสมัครสมาชิก
ก่อนเข้าใช้งาน
- กรอกชื่อผูใ้ ช้งานเพื่อทาการตรวจสอบไอดี
- กรอกรหัสผูใ้ ช้งานเพื่อทาการตรวจสอบพาสเวิร์ด
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- ต้องการล็อคอินเพื่อเข้าสู่ ระบบให้ทาการคลิกปุ่ ม Log in
- ต้องการรี จิสเตอร์ เพื่อสมัครสมาชิกผูใ้ ช้งานให้ทาการคลิกปุ่ ม Register

รู ปที่ 4.2 ข้อมูลปั ญหาภายในทีม
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อผูใ้ ช้งานล็อคอินเข้าระบบ ระบบจะแสดงลาดับที่ ชื่อผูบ้ นั ทึก ชื่อหัวข้อ
ปั ญหา วันที่บนั ทึก วันที่เข้าดูล่าสุ ด (วันที่ผใู ้ ช้งานเข้าระบบล่าสุ ด) และสถานะ สามารถกดปุ่ ม ดู
เพื่อเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของปั ญหาที่บุคคลภายในทีมได้ทราบถึงปัญหา

รู ปที่ 4.3 เมนูการใช้งานต่างๆ
จากรู ปที่ 4.3 ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกแถบเมนูที่ตอ้ งการใช้งานได้ มีแถบเมนู Create ออกจาก
ระบบ ข้อมูลส่ วนตัว เพื่อเลือกเข้าใช้งานได้
- ต้องการแจ้งปั ญหาให้ทาการเลือกเมนู Create บนแถบเมนู เพื่อระบุรายละเอียด
- ต้องการออกจากระบบให้ทาการเลือกเมนู ออกจากระบบ บนแถบเมนู
- ต้องการดูขอ้ มูลส่ วนตัวให้ทาการเลือกเมนู ข้อมูลส่ วนตัว บนแถบเมนู
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอในการเพิม่ ข้อมูล
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการบันทึกปัญหาให้บุคคลภายในทีมได้ทราบให้ทาการกรอก
ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดดังนี้
- ระบุหวั ข้อของปั ญหา
- ระบุรายละเอียดของปั ญหา
- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นของปั ญหา
- ระบุวนั ที่คียข์ อ้ มูล
- ต้องการบันทึกข้อมูลให้ทาการคลิกปุ่ ม Create เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
- ต้องการย้อนกลับก่อนหน้านี้ให้ทาการคลิกปุ่ ม กลับสู่ หน้าหลัก
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดหรื อแก้ไขข้อมูลที่บนั ทึก
จากรู ปที่ 4.5 ผูใ้ ช้งานไม่สามารถทาการแก้ไข ชื่อหัวข้อ ชื่อคนคียข์ อ้ มูล รายละเอียดของ
ปัญหาได้ ส่ วนที่ผเู ้ ข้าใข้งานสามารถเข้ามาแก้ไขได้ มีดงั นี้
- ระบุสาเหตุที่พบของปั ญหา
- เลือกวัน เวลา ที่แก้ไขของปั ญหา
- ระบุสถานะในแก้ไข
- ระบุชื่อคนที่แก้ไขปั ญหา
- ต้องการบันทึกข้อมูลให้ทาการคลิกปุ่ ม Create เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลและกด Create ระบบจะกลับสู่ หน้าจอปัญหาภายในทีม และแสดง
ข้อมูลที่มีการแก้ไขแล้ว
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รู ปที่ 4.6 ข้อมูลที่ถูกแก้ไข
จากรู ปที่ 4.6 ระบบจะแจ้งสถานะ คือ ทาการซ่อมแล้วและเวลาเข้าดูล่าสุ ดหมายถึงวันที่
ได้รับการซ่อม เมื่อรู ้วา่ มีการแก้ไขข้อมูลแล้วนั้นทาการตรวจสอบที่ฐานข้อมูลต่อไป

รู ปที่ 4.7 ฐานข้อมูลบันทึกและแก้ไข
จากรู ป ที่ 4.7 เมื่อท าการบันทึ กข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมู ล ดาต้าเบสจะท าการบันทึ ก ข้อมู ล
ปั ญ หา (Issus_ID) รหัส พนัก งาน (Emp_ID) ชื่ อหัวข้อปั ญ หา (subjectname) รายละเอี ย ด (descs)
สาเหตุที่พบ (bec) วันที่บนั ทึก (in_date) และสถานะ(Status) และเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลนั้นระบบได้
ทาการกาหนดให้ระบุวนั ที่แก้ไข และชื่ อผูแ้ ก้ไข ซึ่ งข้อมูลที่รับมาใหม่น้ นั จะทาให้ฐานข้อมูลมีการ
อัพ เดทข้อมู ลลงในฟิ วด์วนั ที่ แก้ไข (edit_date) ชื่ อผูแ้ ก้ไข (Name_Edit) สถานะและสาเหตุ ที่ พ บ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะอัพเดทวันที่แก้ไข ชื่อผูแ้ ก้ไข สถานะและสาเหตุที่
พบ เมื่อฟิ วด์ในฐานข้อมูลของชื่อผูแ้ ก้ไข และวันที่แก้ไข มีการอัพเดทเข้ามาแล้วนั้นสามารถระบุได้
ว่าฟังก์ชนั่ การแก้ไขข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
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4.2 วิธีการสมัครใช้ งาน
การใช้งานเว็บ แอพพลิ เคชั่นเพื่ อบันทึ ก ข้อมู ลปั ญ หาที่ พ บระหว่างการพัฒ นาโปรแกรม
จะต้องมีการสมัครสมาชิ กก่อนเพื่อทาการระบุ ชื่ อผูใ้ ช้งานและรหัสประจาทีม ซึ่ งทาให้มีการแบ่ง
กรุ๊ ป ข้อมู ล ที่ จะบันทึ ก และแสดงปั ญ หาของคนในที ม ให้ผูใ้ ช้งานที่ มี รหัส ประจาที ม เหมื อนกัน
สามารถเห็นปัญหาของคนในทีมที่แจ้งมา

รู ปที่ 4.8 หน้าเว็บสมัครใช้งาน
จากรู ปที่ 4.8 เมื่อต้องการสมัครสมาชิกระบบจะแสดงชื่อจริ ง นามสกุล ชื่อผูใ้ ช้งาน รหัส
ผูใ้ ช้งาน ตาแหน่ง และเลขประจาทีมให้ผใู ้ ช้งานระบุตามหัวข้อที่กาหนดดังรู ป 4.9

37

รู ปที่ 4.9 สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน
จากรู ปที่ 4.9 เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการเข้าระบบ เพื่อบันทึกปั ญหาหรื อแจ้งปัญหาให้บุคคล
ภายในทีมได้ทราบ ผูใ้ ช้งานต้องสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลของผูใ้ ช้งานตามหัวข้อที่กาหนด
ดังนี้
- ระบุชื่อจริ งของผูใ้ ช้งาน
- ระบุนามสกุลของผูใ้ ช้งาน
- ระบุชื่อผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุรหัสผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุตาแหน่งของผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุเลขประจาทีมของผูเ้ ข้าใช้งาน
- ต้องการสมัครสมาชิกให้ทาการคลิกปุ่ ม สมัครเพื่อใช้งาน เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
- ต้องการกลับสู่ หน้าล็อคอินให้ทาการคลิกปุ่ ม กลับหน้า Login
เมื่อสมัครเสร็ จสิ้ น ระบบจะนากลับมาหน้าล็อกอิน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้กรอกไอดีและ
รหัสผ่าน ระบบจะทาการยืนยันไอดีและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบต่อไปดังรู ปที่ 4.10
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รู ปที่ 4.10 แถบเมนูขอ้ มูลส่ วนตัว
จากรู ปที่ 4.10 ผูใ้ ช้งานเลือกดูรายละเอียดข้อมูลส่ วนตัวได้ให้ทาการคลิกปุ่ ม ข้อมูลส่ วนตัว
ระบบจะทาการแสดงหน้าจอรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.11 ระบบจะทาการแสดงชื่อผูใ้ ช้งาน รหัสผูใ้ ช้งาน ชื่อจริ งผูใ้ ช้งาน นามสกุล
ผูใ้ ช้งาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน เลขประจาทีมของผูใ้ ช้งาน และวันที่สมัครสมาชิกของผูใ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้ ถ้าผูใ้ ช้งานต้องการย้อนกลับสู่ ก่อนหน้านี้ให้ทาการ
เลือกปุ่ ม กลับสู่ หน้าจอหลัก ระบบจะทาแสดงหน้าจอรู ปที่ 4.10

