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โรงพ ยาบาลเจริ ญ กรุ งประชารั ก ษ์ เป็ นโรงพ ยาบาลในสั ง ก ดั ส านั ก การแพท ย์
กรุ งเทพมหานครให้บริ การด้า นการให้บริ การผูป้ ่ วย ปั จจุ บนั เน้นความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แ ก่
ศูนย์ต รวจรักษาและผ่า ตัด ผ่า นกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์ การกีฬาและเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู ศูนย์พฒั นาเด็ก
พิเศษ คลิ นิก ผูส้ ู งอายุ และคลินิ กเฉพาะทางอีก มากมาย โดยปั จจุ บัน ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็ น
ความสาคัญของการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่ องจาก
โรงพยาบาลเจริ ญ กรุ งประชารักษ์มี อุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ เป็ นจานวนมาก ทาให้ ยากต่ อการค้นหา
หรื อตรวจสอบ โดยปั จ จุ บันมีเพียงแค่เอกสารและ จัด เก็บข้อมูลใน Microsoft Excel เท่ านั้น ทาให้
เกิด ความล่า ช้าในการเข้า ถึงข้อมูลซึ่ งอาจจะทาให้เกิด ผลกระทบตามมา เช่น ข้อมูลการส่ งซ่ อมเกิด
การสูญหาย เอกสารเกิดการชารุ ด พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็ นต้น
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ทางคณะผูจ้ ดั ทามีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเจิ รญกรุ งประชารักษ์ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ใน
การพัฒ นาระบบ โดยใช้ MySQL ในการบริ ห ารจัด การฐานข้อ มู ล ออกแบบหน้า เว็บ โดยใช้
Dreamweaver โดยระบบสามารถเข้า ถึงข้อมูลและการแจ้งซ่ อมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ช่วยลดภาระการทางานของพนักงานลงได้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำของกำรพัฒนำระบบ
โรงพ ยาบาลเจริ ญ กรุ งประชารั ก ษ์ เป็ นโรงพ ยาบาลในสั งก ดั ส านั ก การแพท ย์
กรุ งเทพมหานครที่ ให้บริ การมาเป็ นระยะเวลา 44 ปี ด้า นการให้บริ การผูป้ ่ วยใน สามารถให้บริ การ
ผูป้ ่ วยได้ถึง 408 เตี ยง ในปั จ จุ บัน เน้นความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้า น ได้แ ก่ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่า ตัด
ผ่า นกล้อง ศูนย์เวชศาสตร์ การกีฬาและเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู ศูน ย์พฒั นาเด็กพิ เศษ เปิ ดห้องปฏิ บัติ การ
สวนหั ว ใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) เพื่อ จัด ตั้งศูน ย์โรคหัว ใจ คลินิ ก
ผูส้ ูงอายุ และคลินิกเฉพาะทางอีกมากมาย
เนื่องจากโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์จานวนมาก ทาให้ยากต่ อ
การค้นหาหรื อตรวจสอบ ทางคณะผูจ้ ัดทาได้เล็งเห็ นปั ญหาว่าการเข้าถึงข้อมูล ณ ปั จจุ บนั ที่ มีเพียง
แค่ เอกสาร และเก็บข้อมูลไว้ใน Microsoft Excel เท่า นั้นทาให้เกิด ความล่า ช้า ในการเข้าถึงข้อมูลซึ่ ง
อาจจะท าให้ เกิด ผลกระทบตามมาเช่ น ข้อมูล การส่ งซ่ อมเกิด การสู ญ หาย เอกสารเกิด การชารุ ด
พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็ นต้น คณะผูจ้ ดั ทาจึ งได้รวบรวมข้อมูล และได้ทาการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้า ถึงข้อมูลและการแจ้งซ่อมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้ น โดย
ระบบแจ้งซ่อมจะสามารถช่วยลดภาระการทางานของพนักงานลงได้
ดังนั้นทางคณะผูจ้ ัด ท ามีแ นวคิ ด ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ พัฒ นาโดยใช้ภ าษา PHP ด้ว ยโปรแกรม Dreamweaver ใช้ MySQL ในการบริ ห าร
จัด การฐานข้อมูล โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตด้ว ยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์
(Web Browser) ทาให้สามารถทางานจากที่ ใดก็ได้และเป็ นการทางานแบบเรี ยลไทม์ (Real Time)
โดยระบบช่ ว ยเพิ่ ม ความเป็ นระบบระเบี ยบในการจัด การข้อ มู ล และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อพัฒ นาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ (กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชา
รักษ์)
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยใช้สถาปั ตยกรรม (Client/ Server)
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้ ประกอบด้วย
1.3.2.1 พนักงาน (เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาโรงพยาบาล)
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1.3.2.1.1 สามารถค้นหา, เพิ่ม ลบ แก ้ไข ข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิว เตอร์ , เครื่ องปริ้ น ฯลฯ ได้
1.3.2.1.2 สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของอุปกรณ์ต่างๆผ่าน
ทาง web browserได้
1.3.2.1.3 สามารถดูขอ้ มูลอุปกรณ์ได้
1.3.2.1.4 สามารถเพิ่ม ลบ แก ้ไข ข้อมูลแจ้งซ่ อมได้
1.3.2.1.5 สามารถออกรายงานการแจ้งซ่อมในแต่ละเดื อน
1.3.2.1.6 สามารถแจ้งสถานะการส่งซ่ อมได้
1.3.2.1.7 สามารถปริ้ นใบแจ้งซ่อมได้
1.3.2.2 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.2.1 สามารถสมัครสมาชิ กได้
1.3.2.2.2 สามารถดูรายชื่อสมาชิกได้
1.3.2.2.3 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ ข ข้อมูลสมาชิกได้
1.3.2.2.4 สามรถตั้งค่าสถานะของสมาชิกได้
1.3.2.2.5 สามารถดูรายงานการแจ้งซ่อมได้
1.3.2.2.6 สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ ข สถานะการแจ้งซ่ อมได้
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้รับ
1.4.1 เพิ่มความสะดวกให้ก ับพนักงานในการบันทึ กการแจ้งซ่ อม
1.4.2 มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบระเบียบมากขึ้น
1.4.3 สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
1.4.4 ลดภาระค่าใช้จ่ายสาหรับกระดาษ
1.4.5 สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 การรวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน (Detailed Study)
โดยทาการรวมรวบความต้องการจากพนักงานในหน่ว ยงาน ของทางโรงพยาบาล
เกีย่ วกบั ฟั งก์ชันการทางานของระบบแจ้งซ่ อมอุป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ สามารถใช้งานอะไรได้บ้า ง
ต้องให้มีขอบเขตการทางานอย่างไร ศึกษาข้อมูลโครงงานจากเว็บไซต์เพื่อเอามาใช้งานร่ วมก ับการ
ทาระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ แ ละรวบรวมปั ญหาที่ ได้จากการปฏิบัติงานเพื่อนาไปแกไ้ ข
และปรับปรุ งให้ระบบให้มีประสิทธิภาพในการทางานมากที่ สุด
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1.5.2 การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis)
นาข้อมูลต่า งๆ ที่ได้รวบรวมมา รวมทั้งปั ญหาที่ พบนามาวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพื่อทาการออกแบบระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้ตอบสนองความต้องการของ
พนักงานอย่างสมบูรณ์และให้เกิดความสะดวกสบาย ในการใช้งานมากที่สุด
1.5.3 ออกแบบระบบงาน (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จ ะทาการออกแบบที่ จ ะนามาใช้จริ งเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.5.3.1 ออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architecture Design) แบบ Client/Server
สถาปั ต ยกรรมที่ ใช้จะเป็ นแบบ ไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ และสถาปั ตยกรรม
ในการแลกเปลี่ย นข้อ มู ลระหว่า งฝั่ ง เว็ป แอปพลิ เคชันที่ ท าหน้า ที่ เป็ นไคลเอนท์ แ ละฝั่ งแม่ ข่ า ย
ฐานข้อมูล ( Database Server ) ที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูล
1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
โดยใช้ ฐ านข้ อ มู ล เชิ งสั ม พั น ธ์ (Relational Database) การออกแบ บ
ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบเป็ นการจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปของตาราง โดยมีการจัด การและเก็บ
ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ MySQL
1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อก ับผูใ้ ช้งาน (User Interface Design)
ในการออกแบบหน้า เว็บไซต์จะใช้ CSS, HTML ในการตกแต่ งเมนู ต่างๆ
ในหน้า เว็บ ไซต์ใ ห้ ทันสมัย โดยรู ป แบบและหน้า ตาของเว็บ ไซต์ จะถูก ออกแบบมาจากความ
ต้อ งการของผูใ้ ช้ง านเป็ นหลัก เน้น เรี ย บง่ า ย และโทนสี ที่สุ ภ าพ ออกแบบโดยใช้ห ลัก การของ
Responsive เพื่อสามารถรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์
1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์แ ละออกแบบ
ไว้มาทาการสร้างและเขียนชุ ดคาสัง่ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วย PHP ด้วยโปรแกรม
Abode Dreamweaver CC2017สาหรับใช้ในการเขียนชุ ดค าสั่งติ ดต่ อกบั เครื่ องแม่ข่ าย (Server) และ
ทาการตรวจสอบชุดคาสัง่ ในการติดต่อฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SQL Server
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
เมื่ อท าการพัฒ นาระบบแจ้งซ่ อมอุป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว คณะ
ผูจ้ ดั ทาจึงทาการทดสอบระบบและตรวจสอบความผิดพลาดของการทางานในขั้นตอนใดบ้าง หาก
เกิดการผิดพลาดจะทาการแก ้ไขให้ถูกต้อง โดยนาไปใช้ในโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ เพื่อให้
ได้เว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด
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1.5.6 จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญานิ พนธ์ (Documentation)
เป็ นการจัด ทาเอกสารประกอบปริ ญญานิ พนธ์ แนวทางในการจัด ทา วิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาถึงรายละเอียดของปริ ญญานิพนธ์ที่ได้จดั ทา
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาดาเนินงานปริ ญญานิพนธ์
2561
2562
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

1.รวบรวมและศึกษาความต้องการ
2. การวิเคราะห์ระบบงาน
3. การออกแบบระบบ
4. การพัฒนาระบบ
5. การทดสอบระบบ
6.จัดทาเอกสารประกอบปริ ญญา
นิพนธ์
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่ องคอมพิว เตอร์ รุ่ น Sony Vaio CPU i5 Ram memory 4 GB
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7
โปรแกรม โปรแกรม Xampp 5.6.28
โปรแกรม Abode Dreamweaver CC2017
โปรแกรม SQL Server
Internet Explorer
1.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่ องคอมพิว เตอร์
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
Google Chrome

เม.ย

พ.ค

มิ.ย
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 Web Application1
Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ Application (แอปพลิเคชัน) ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อ
เป็ น Browser (เบราเซอร์) สาหรับการใช้งาน Webpage (เว็บเพจ) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผล
แต่ส่วนที่จาเป็ น เพื่อเป็ นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่ องสมาร์ทโฟน หรื อ แท็บ
เล็ต ทาให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผูใ้ ช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)
และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็ วต่าได้
ั
ซึ่งมีข ้อดีคื อ ข้อมูลต่ าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนใน แบบ Online ท้งแบบ
Local (ภายใน
วง LAN) ทาให้ เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิ ภาพ แต่ใช้งาน
ง่า ย เหมือนกบั กาลังท่ องเว็บ ระบบงานที่ พฒั นาขึ้ นมาจะตรงก ับความต้องการก ับหน่ ว ยงาน หรื อ
ห้างร้าน มากที่ สุด ไม่เหมือนกบั โปรแกรมสาเร็จ รู ปทั่วไป ที่ มกั จะจัด ทาระบบในแบบกว้า งๆ ซึ่ ง
มักจะไม่ ตรงก ับความต้องการที่แ ท้จริ ง ระบบสามารถโต้ตอบกลับลูกค้า หรื อผูใ้ ช้บริ การแบบ Real
Time ทาให้เกดิ ค วามประทับใจ เครื่ องที่ ใช้งานไม่จ าเป็ นต้องติด ตั้ง โปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติ มท้ังสิ้ น
ตัว อย่า งระบบงานที่ เหมาะกบั เว็บ แอปพลิเคชัน เช่ น ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ข อง
ทางโรงพยาบาล อุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ ภายในสานักงาน หรื อ หอพัก ห้องพัก โรงแรม ต้องการนา
ข้อมูลมา Online และได้นามาใช้พฒั นาก ับแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.2 Database2
ระบบฐานข้อมูล หมายถึง ระบบที่ รวบรวมข้อมูลต่า งๆ ที่เกีย่ วข้องกนั เข้าไว้ดว้ ยก ันอย่างมี
ระบบมีค วามสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่ างๆที่ ชดั เจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้ มข้อมูล
หลายแฟ้ มที่ มี ข ้อ มูล เกีย่ วข้อ งสัมพัน ธ์ก นั เข้า ไว้ด ้ว ยก นั อย่า งเป็ นระบบและเปิ ดโอกาสให้ ผูใ้ ช้
สามารถใช้งานและดู แ ลรัก ษาป้ องกนั ข้อ มูลเหล่า นั้นได้อย่า งมีป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี ซอฟต์แ วร์ ที่
เปรี ยบเสมือนสื่ อกลางระหว่า ง ผูใ้ ช้แ ละโปรแกรมต่ าง ๆ ที่ เกีย่ วข้องก บั การใช้ฐานข้อมูล เรี ยกว่า
ระบบจัด การฐานข้อ มู ล หรื อ DBMS (Database management system) มี ห น้า ที่ ช่ ว ยให้ ผูใ้ ช้เข้า ถึ ง
ข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้า งฐานข้อมูล การ
1

https://mdsoft.co.th/ความรู ้/359-web-application.html
https://sites.google.com/site/itproject54g4/rup-lem-khorng-ngan/10-bth-thi-2-thvsti-laea-nganwicay-thi-keiywkhxng
2
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แก ไ้ ขฐานข้ อ มู ล หรื อ การต้ั งค าถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล มา โดยผู ้ใ ช้ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งรั บ รู ้ เกีย่ วก บั
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูลจึงได้นามาใช้เป็ นการสร้างฐานข้อมูลให้กบั ระบบ

2.3 ฐานข้อมูล My SQL3
My SQL คื อโปรแกรมระบ บ จั ด การฐาน ข้ อ มู ลเชิ งสั ม พั น ธ์ (Relational Database
Management System) ที่พฒั นาโดยบริ ษทั My SQL AB ในประเทศสวีเดน โดยชาวสวีเดนและชาว
ฟิ นแลนด์ มีหน้าที่ เก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ โปรแกรม My SQL จะรองรับคาสัง่ โดยใช้ภาษา SQL
เป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้ในการเก็บข้อมูล ถึงแม้ว่า My SQL จะเป็ นซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ส (Open
Source) แต่ กจ็ ะแตกต่ า งออกจากไปซอฟต์แ วร์ โอเพนซอร์ ส ทัว่ ไป ที่ ส ามารถใช้งานร่ ว มก นั ก บั
โปรแกรม หรื อ เครื่ องมืออื่นอย่า งสมบูรณ์ เพื่อให้ได้ระบบงานและเป็ นที่ รองรับความต้องการต่อผู ้
ที่ใช้งาน เช่ น ทางานร่ ว มก ับเครื่ องมือการบริ การเว็บไซต์ (Web Server) ให้บริ การภาษาสคริ ปต์ที่
ทางานในฝั่ งของเครื่ องบริ การ (Server – Side Scrip) เช่ น ภาษา PHP, APS.NET หรื อ ภาษา JSP
เป็ นต้น หรื อ ใช้ใ นการท างานที่ ร่ว มก บั โปรแกรมประยุก ต์ (Application Program) เช่ น ภาษา
JAVA, visual studio.net, C# เป็ นต้น เป็ นโปรแกรมที่ ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานบนระบบการ
ปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
2.4 Adobe Dreamweaver 4
อะโดบี ดรี ม วีฟ เวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรื อ ชื่ อเดิ มคื อ แมโครมีเดี ย ดรี ม วี ฟ เวอร์
(Macromedia Dreamweaver) เป็ นโปรแกรมแก ้ไข HTML พัฒนาโดยบริ ษทั แมโครมีเดีย (ปั จจุ บัน
ควบกิจการรวมกบั บริ ษทั อะโดบี ซิสเต็มส์) สาหรับการออกแบบเว็ปไซต์ในรู ปแบบ WYSIWYG
กบั การควบคุ มของส่ ว นแก ไ้ ขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมที่ มีการรวมทั้งสองแบบเข้า
ด้วยกนั แบบนี้ ดรี มวีฟเวอร์ สามารถทางานกบั ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนามิค
ซึ่ งมีการใช้ HTML เป็ นตัว แสดงผลของเอกสาร เช่ น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion
รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลต่ างๆ อีกด้วย และในเวอร์ชั่นล่า สุด (เวอร์ ชนั่ CS4) ยังสามารถทางาน
ร่ วมก ับ XML และ CSS ได้อย่างง่ายดาย

3

https://pirun.ku.ac.th/main.php
4
https://arit.rmutsv.ac.th/th/
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ระบบงาน
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ทางโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ได้ เล็งเห็ นความสาคัญของการเก็บข้อมูลอุป กรณ์
คอมพิว เตอร์ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ เนื่ องจากโรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์มี
อุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ จ านวนมาก ท าให้ ยากต่ อการค้นหาหรื อตรวจสอบ โดยระบบแจ้งซ่ อมจะ
สามารถช่ว ยลดภาระการทางานของพนักงานลงได้ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็ นปั ญหาว่าการเข้าถึง
ข้อมูล ณ ปั จ จุบัน นี้ มีเพียงแค่ เอกสารและเก็บข้อมูลไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel เท่ านั้นทาให้
เกิด ความล่า ช้าในการเข้า ถึงข้อมูลซึ่ งอาจจะทาให้เกิด ผลกระทบตามมา เช่น ข้อมูลการส่ งซ่ อมเกิด
การสูญหาย เอกสารเกิด การชารุ ด พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็ นต้น ผูจ้ ัดทาจึ งได้รวบรวม
ข้อมูลและได้ทาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้า ถึงข้อมูลและการแจ้งซ่ อมให้มี
ความสะดวกรวดเร็วยิง่ ขึ้น
3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั
3.1.1.1 เอกสารการเก็บประวัติการแจ้งซ่อมมีจานวนมากและเพิ่มขึ้ นเรื่ อยๆ
3.1.1.2 ประวัติการเก็บข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงเอกสารเพียงอย่างเดียว
3.1.1.3 การเก็บเอกสารของการรับซ่อมอุปกรณ์ยงั ไม่เป็ นระบบ
3.1.1.4 การค้นหาข้อมูลเป็ นไปด้วยความล่าช้า
3.1.1.5 ข้อมูลเอกสารเกิดการสูญหายได้
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3.1.2 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั

รู ปที่ 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปั จจุบนั
3.2 วิเคราะห์ ระบบงานใหม่
ระบบแจ้ ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ โ รงพยาบาลเจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์ ไ ด้มี ก ารน า
เทคโนโลยีที่ ทัน สมัยเข้า มาช่ ว ยจัด การข้อมู ลต่ า งๆให้เป็ นระบบยิ่งขึ้ น ในการแจ้งซ่ อมอุป กรณ์
คอมพิว เตอร์ แ ต่ ละครั้งแผนกช่ า งซ่อมสามารถเข้าสู่ ระบบเพื่อทาการแจ้งซ่ อม โดยเปลี่ยนจากการ
เขียนเอกสารในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เป็ นการใส่รายละเอียดข้อมูลของการซ่อมอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง
ระบบจะแจ้งสถานะว่าแจ้งซ่อมเรี ยบร้อย แผนกช่างสามารถทาการใส่รายละเอียดของข้อมูลการการ
ซ่อม เช่น คอมพิว เตอร์มีการอย่างไร เมื่อใส่ข ้อมูลครบถ้ว นแล้ว สามารถบันทึ กรายการเพื่อเก็บไว้
เป็ นประวัติในการแจ้งซ่ อมอุป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ จากนั้นสามารถพิ มพ์เอกสารได้เลย แผนกช่ า ง
ซ่อมสามารถออกรายงานได้ เป็ นการตรวจสอบการแจ้งซ่อมด้วยว่าตรงกบั ที่พนักงานแจ้งมาหรื อไม่
หรื อมีปัญหาเพิ่มเติมสามารถเรี ยกเอกสารนั้นมาใส่ขอ้ มูลเพิ่มเติ มได้เลย
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ระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์ คอมพิว เตอร์ สามารถเก็บข้อมูลได้ในปริ มาณที่ มากขึ้ น ทางานได้
สะดวก และรวดเร็ ว ขึ้ น ไม่ว่า จะเป็ นการค้นหาเอกสารการแจ้งซ่ อม การส่ งซ่ อม รวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลที่เป็ นระเบียบมากขึ้น เอกสารไม่สูญหาย
3.2.1 ขั้นตอนการทางานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System)

รู ปที่ 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

รู ปที่ 3.3 Context Diagram ของระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

รู ปที่ 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของเข้าสู่ระบบ

รู ปที่ 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของแจ้งซ่อม
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รู ปที่ 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของการแก ้ไขสถานะการซ่อม

รู ปที่ 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของค้นหารายการซ่อม

รู ปที่ 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ในส่ว นของออกรายงาน
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3.5 คาอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description)
ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1 : เข้าสู่ระบบ
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
1
Process Name
เข้าสู่ระบบ
Input Data Flows
username, password
Output Data Flows
ผลการเข้าสู่ระบบ
Data stored used
rp_user
Description

เป็ นโปรเซสที่ ให้พนักงานและผูจ้ ัด การเข้าสู่ ระบบได้ โดยการ
ป้ อนชื่ อ ผู ้ใช้งาน และรหั ส ผ่ า น ถ้า มี ก ารป้ อนข้อ มู ล ผิ ด พลาด
ระบบจะทาการแจ้งเตือนให้ทราบและให้ป้อนข้อมูลใหม่

ตารางที่ 3.2 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : จัดการข้อมูลพนักงาน
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
2
Process Name
จัดการข้อมูลพนักงาน
Input Data Flows
ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
Output Data Flows
ผลการแก ้ไข
Data stored used
rp_user
Description

เป็ นโปรเซสที่ทาหน้าที่บนั ทึกและแก ้ไขข้อมูลพนักงาน
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ตารางที่ 3.3 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3 : แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิว เตอร์
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
3
Process Name
แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Input Data Flows
ข้อมูลการแจ้งซ่อม
Output Data Flows
ผลการแจ้งซ่อม
Data stored used
rp_repair , rp_repair, status , rp_inventory
Description
เป็ นโปรเซสที่ ส ามารถท ารายการการแจ้ง ซ่ อ ม โดยการใส่
รายละเอียดของการซ่ อม เมื่ อทารายการการแจ้งซ่ อ มเสร็ จแล้ว
สามารถทาการบันทึกเพื่อทาการดาเนินการซ่อมได้

ตารางที่ 3.4 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : แก ้ไขสถานะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
4
Process Name
แก ้สถานะ
Input Data Flows
แก ้ไขสถานะ
Output Data Flows
ผลการแก ้ไข
Data stored used
rp_repair , rp_repair_status , rp_inventory , rp_category
Description
เป็ นโปรเซสที่สามารถทาเปลี่ยนสถานะการดาเนิ นงานได้
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ตารางที่ 3.5 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5 : ค้นหารายการซ่ อม
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
5
Process Name
ค้นหารายการซ่อม
Input Data Flows
ข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหา
Output Data Flows
ผลการค้นหาที่ร้องขอ
Data stored used
rp_repair, rp_user
Description

เป็ นโปรเซสที่สามารถทาการค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่อมได้

ตารางที่ 3.6 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 6 : ออกรายงาน
Process Description
System
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
DFD Number
6
Process Name
ออกรายงาน
Input Data Flows
ข้อมูลรายงานที่ตอ้ งการ
Output Data Flows
ผลการออกรายงาน
Data stored used
rp_repair, rp_user , rp_category, rp_inventory,

rp_repair_status
Description

เป็ นโปรเซสที่สามารถทาการออกรายงานการแจ้งซ่อมได้โดยจะ
มีรายระเอียดการแจ้งซ่ อมต่ า ง ๆ เช่ น ชื่ อผูแ้ จ้ง วันที่ ทารายการ
หมายเลขเครื่ อ ง และ QR CODE ไว้สแกนเพื่อดู ข ้อมู ลการแจ้ง
ซ่อม
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3.6 แผนภาพแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างเอ็นทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ี (Entity Relationship Diagram) ของระบบ
แจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
การออกแบบฐานข้อมู ลเชิ งสัมพันธ์ (Relation Database System) การจัด การข้อ มูลต่ า งๆ
ให้อยูใ่ นรู ปตารางฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางข้อมูล rp_user
Relation : rp_user
Attribute
Description
id
username
password
status
perminsion
name
sex
creat_data
lastvisited

รหัสพนักงาน
username
password
สถานะ
การอนุ ญาติ
ชื่อ
เพศ
สร้างเมื่อ
เข้าครั้งสุดท้าย

Attribute
Domain

Type

PK

int(11)
varchar(50)
varchar(50)
tinyint(1)
text
varchar(150)
varchar(1)
datetime
int(11)

Yes

FK

Reference
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางข้อมูล rp_repair_status
Relation : rp_repair_status
Attribute
Description
Attribute
Type
PK FK
Domain
id
รหัสเลขการซ่ อม
int(11)
Yes
repair_id
รหัสการซ่อม
int(11)
status
สถานะการ
tinyint(4)
ดาเนินงาน
operator_id
ช่างที่เป็ นคนซ่ อม
varchar(50)
comment
หมายเหตุ
tinyint(1)
creat_date
สร้างเมื่อ
text

Reference

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางข้อมูล rp_repair
Relation : rp_repair
Attribute
Description
id

รหัสเลข
ผูใ้ ช้งาน
customer_id
รหัสผูใ้ ช้งาน
inventory_id
รหัสการแจ้ง
ซ่อม
job_id
รหัสงาน
job_description รายละเอียด
creat_date
สร้างเมื่อ
appointment_date กาหนดส่งคืน

Attribute
Domain

Type
int(11)
int(11)
int(11)
varchar(12)
varchar(1000)
datetime
date

PK
Yes

FK

Reference
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล rp_inventory
Relation : rp_inventory
Attribute
Description
Attribute
Type
PK FK
Domain
id
รหัสประเภท
int(11)
Yes
อุปกรณ์
equipment
ประเภทอุปกรณ์
varchar(64)
serial
รหัสครุ ภณั ฑ์
varchar(20)

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล rp_category
Relation : rp_category
Attribute
Description
Attribute
Type
PK FK
Domain
id
รหัสเลขสถานะการ
int(11)
Yes
ซ่อม
category_id รหัสสถานะการซ่อม
int(11)
topic
สถานะการซ่ อม
varchar(128)

Reference

Reference
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4.2 โครงสร้ างของระบบแจ้ งซ่ อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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4.3 รายละเอียดของโครงสร้ าง
ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดของโครงสร้างระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ลาดับที่
หน้าแอปพลิเคชัน
คาอธิบาย
1
Index.php
หน้าเข้าสู่ระบบ
2
Index.php
หน้าหลัก
3
repair-receive
หน้าจอแจ้งซ่อม
4
repair-setup
รายการแจ้งซ่อม
5
member
หน้าจอรายชื่อสมาชิก
6
register
หน้าสมัครสมาชิก
7
system
หน้าตั้งค่าเว็บไซต์
8
memberstatus
หน้าสถานะสมาชิก
9
repairstatus
หน้าสถานะการซ่อม
10
print.php
หน้าจอปริ้ นรายงาน
11
repair-detail
หน้าจอรายละเอียดงาน
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

รู ปที่ 4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 4.2 แสดงหน้าจอสาหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบทั้งผูด้ ูแ ลระบบและพนักงาน เพื่อทาการ
เข้าสู่ ระบบเพื่อใช้งานโปรแกรม ประกอบไปด้วย อีเมล และ รหัสผ่าน ดังตัว อย่า ง ผูใ้ ช้งานระบบ
จะต้องกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน เพื่อทาการเข้าสู่ ระบบ แล้ว คลิกปุ่ ม เข้าสู่ ระบบ หากเป็ นพนักงาน
ใหม่ไม่มีขอ้ มูลในระบบจาเป็ นจะต้องแจ้ง ผูด้ ูแลระบบ
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รู ปที่ 4.3 หน้าเมนู การแจ้งซ่อม
จากรู ป ที่ 4.3 หลังการพนั ก งานกดปุ่ มรั บ ซ่ อ มระบบจะแสดงหน้ า จอให้ ก รอกข้อ มู ล
รายละเอียดการแจ้งซ่ อมขึ้ นมา โดยพนักงานจะกรอกชื่ อผู ้แ จ้ง ที่ อยู่ ประเภทอุป กรณ์ หมายเลข
เครื่ อง รายละเอียดการซ่ อม โดยระบบจะบังคับให้ตอ้ งใส่ ขอ้ มูล ผูแ้ จ้งกบั ประเภทอุปกรณ์ ถา้ ไม่ใส่
จะมีขอ้ ความแจ้งเตือน หลังจากกดบันทึกระบบจะเซฟข้อมูลลงในฐานข้อมูล
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รู ปที่ 4.4 หน้าค้นหาและแสดงข้อมูลรายการแจ้งซ่ อม
จากรู ปที่ 4.4 ผู ้ใช้งานสามารถท าการค้น หาข้อ มูล การแจ้งซ่ อม ลบ แก ไ้ ข หรื อ พิม พ์ใ บ
รายงานได้ที่ห น้าจอเมนู น้ ี โดยผูใ้ ช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่ อมได้โดยการใส่ ชื่อผูแ้ จ้ง
แล้วคลิกปุ่ มค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลขึ้นมา สามารถเลือกจานวนที่ตอ้ งการให้แสดงข้อมูลได้

รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงรายชื่อสมาชิ ก
จากรู ปที่ 4.5 ผูด้ ูแลระบบสามารถดูข ้อมูลสมาชิกได้จากหน้าเมนูน้ ี สามารถแกไ้ ข ลบ หรื อ
แก ้ไขสิทธิ์ได้ โดยผูด้ ูแ ลระบบสามารถค้นหาข้อมูลสมาชิกที่ต้องการได้โดยการพิมพ์ชื่ อพนักงานลง
ในช่องค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ มค้นหาระบบจะแสดงรายชื่อสมาชิกที่ตอ้ งการขึ้นมา

25

รู ปที่ 4.6 หน้าจอสมัครสมาชิก
จากรู ปที่ 4.6 ผู ้ดู แ ลระบบสามารถสมัค รสมาชิ ก ให้ กบั พนักงานได้โดยอี เมลจะใช้เข้า สู่
ระบบ รหัสผ่า นจะต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัว และจะในช่ องยืนยันรหัสผ่านจะต้องเหมือนกนั ถ้าหากไม่
เหมือ นกนั ระบบจะแจ้งเตื อน หลังจากนั้นผูด้ ู แ ลระบบจะสามารถเลือกสถานะให้กบั ผู ้ใช้งานได้
และกาหนดสิทธิ์การใช้งานได้

รู ปที่ 4.7 หน้าจอแก ้ไขเว็บไซต์

26

จากรู ปที่ 4.7 ผูใ้ ช้งานที่ ได้รับสิทธิ์ เช่ น ผูด้ ูแ ลระบบจะสามารถเข้ามาแกไ้ ขข้อมูลเว็บไซต์
ได้ เช่น ชื่อเว็บไซต์ หรื อโลโก ้

รู ปที่ 4.8 หน้าเพิ่มสถานะสมาชิ ก
จากรู ป ที่ 4.8 ผูด้ ู แ ลระบบสามารถเพิ่ม แกไ้ ข ลบ สถานะสมาชิ กได้โดยการคลิกปุ่ ม เพิ่ ม
สถานะสมาชิก

รู ปที่ 4.9 หน้าเมนูต้ งั ค่าระบบแจ้งซ่อม
จากรู ปที่ 4.9 ผูใ้ ช้งานสามารถทาการแก ้ไขข้อมูลบริ ษทั ได้โดยหลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะทาให้รายละเอียดที่แสดงในหน้าปริ้ นใบรายงานเปลี่ยนไปด้วย

27

รู ปที่ 4.10 หน้ารายละเอียดสถานะการซ่อม
จากรู ปที่ 4.10 ผูด้ ูแลระบบสามารถเพิ่ม แก ้ไข ลบรายละเอียดสถานการณ์ซ่อมของ
อุปกรณ์ได้ โดยการคลิกปุ่ ม เพิ่มสถานการณ์ซ่อมหลังจากคลิกปุ่ ม จะมีช่องให้ใส่สถานะขึ้นมา

รู ปที่ 4.11 หน้าจอตัวอย่างการพิมพ์ใบรายงาน
จากรู ปที่ 4.11 ผูใ้ ช้งานสามารถพิมพ์รายงานได้จ ากหน้าจอนี้โดยจะแสดงรายละเอียดข้อมูล
การแจ้ ง ซ่ อ มต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ท าการเก็บ ข้ อ มู ล มา นอกจากนี้ ยัง สามารถสแกน QR CODE เพื่ อ ดู
รายละเอียดการแจ้งซ่อมได้
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รู ปที่ 4.12 หน้าจอแก ้ไขข้อมูล
จากรู ปที่ 4.12 ผูใ้ ช้งานสามารถแกไ้ ขข้อมูล สถานะที่ แ จ้งซ่ อมไปแล้ว ได้โดยการคลิกปุ่ ม
สถานะการซ่อมจากรู ปที่ 4.4 โดยหน้านี่ ผูใ้ ช้งานจะต้องเลือกสถานะการซ่อม แล้วเลือกชื่ อผูป้ ฎิบัติ
งานจากนั้นจึงทาการคลิกปุ่ มบันทึก
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รู ปที่ 4.13 หน้าเมนูรายละเอียดการซ่ อม
จากรู ปที่ 4.13 ผูใ้ ช้งานสามารถดู รายละเอียดการด าเนิ นงานได้ สามารถดู สถานะของการ
ซ่อมแต่ ละรายการด าเนิ นการไปถึงไหนแล้ว วันที่ เท่ า ไรโดยการคลิกปุ่ มจากรู ปที่ 4.4 รายละเอียด
การซ่อมโดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการดาเนินปริญญานิพนธ์
การพัฒนาระบบแจ้งซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ ได้พฒั นา
เสร็ จ สิ้ นตามวัต ถุประสงค์ที่ต้ ังไว้ได้ค รบถ้ว น โดยระบบแจ้งซ่ อ มอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ สามารถ
นาไปใช้งานได้จริ ง เพื่อความสะดวกในการใช้งานของพนักงาน และพนักงานสามารถค้นหาข้อมูล
ในส่วนของ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการแจ้งซ่อมอปุกรณ์คอมพิว เตอร์ได้อีกด้วย
พนักงานสามารถทาการแก ้ไขข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการแจ้งซ่ อมอุปกรณ์ ค อมพิว เตอร์ ได้
ตามที่ รวมถึงข้อมูลต่างๆที่ ใช้ในการบันทึก สามารถบันทึกไปยังฐานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและมี
ความถูกต้อง มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานอย่า งรวดเร็ ว พนักงานสามารถเรี ยกดู รายงานการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีความทันสมัย ลดภาระการทางาน
ของพนักงาน ทาให้พนักงานสามารถทางานได้รวมเร็วมากขึ้น
5.2 ข้อดีของระบบ
5.2.1 ช่ ว ยให้พนักงานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้ น พนักงานสามารถเข้ามาทาการดู ข ้อมูล
ต่างๆ ได้โดยผ่านทางระบบ และสามารถแก ้ไขข้อมูลได้โดยทันที
5.2.2 ทาให้การเก็บเอกสารเป็ นระเบียบมากยิง่ ขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
5.2.3 มีการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้สามารถค้นหาได้ง่ายยิง่ ขึ้น
5.3 ข้อจากัดของระบบ
5.3.1 สถานะการแจ้งซ่อมยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนอัตโนมัติได้
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์รุ่นต่างๆ วิธีใช้งานวิธีแก ้ปั ญหาเวลาเครื่ องชารุ ด ให้ พร้อมก่อน
เริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้พร้อมรับมือก ับปั ญหาที่จะเกิดขึ้นได้
5.4.2 พัฒนาระบบให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้
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