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บทคัดย่อ 

โรงพยาบาล เจ ริญกรุงประชารักษ์  เป็นโรงพยาบาลในสั งก ดัส านักการแพท ย ์
กรุงเทพมหานครให้บริการดา้นการให้บริการผูป่้วย ปัจจุบนั เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ได้แก ่
ศูนยต์รวจรักษาและผ่าตัดผ่านกลอ้ง ศูนยเ์วชศาสตร์การกฬีาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศูนยพ์ฒันาเด็ก
พิเศษ คลินิกผูสู้งอายุ และคลินิกเฉพาะทางอีกมากมาย โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการเกบ็ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน่ืองจาก
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการค้นหา
หรือตรวจสอบ โดยปัจจุบันมีเพียงแค่เอกสารและ จดัเกบ็ข้อมูลใน Microsoft Excel เท่านั้น ท าให้
เกดิความล่าช้าในการเขา้ถึงข้อมูลซ่ึงอาจจะท าให้เกดิผลกระทบตามมา  เช่น ข้อมูลการส่งซ่อมเกดิ
การสูญหาย เอกสารเกดิการช ารุด พนกังานกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น เป็นตน้  

จากปัญหาดงักล่าวท าให้ทางคณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจิรญกรุงประชารักษ ์พฒันาโดยใชภ้าษา PHP ใน
การพัฒนาระบบ โดยใช้ MySQL ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ออกแบบหน้าเว็บโดยใช้
Dreamweaver โดยระบบสามารถเขา้ถึงข้อมูลและการแจง้ซ่อมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และ
ช่วยลดภาระการท างานของพนกังานลงได้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำของกำรพัฒนำระบบ 

โรงพยาบาล เจ ริญกรุงประชารักษ์  เป็นโรงพยาบาลในสั งกดัส านักการแพท ย ์
กรุงเทพมหานครท่ีให้บริการมาเป็นระยะเวลา 44 ปี ดา้นการให้บริการผูป่้วยใน สามารถให้บริการ
ผูป่้วยได้ถึง 408 เตียง ในปัจจุบัน เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ได้แก ่ศูนยต์รวจรักษาและผ่าตัด
ผ่านกลอ้ง ศูนยเ์วชศาสตร์การกฬีาและเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ศูนยพ์ฒันาเด็กพิเศษ เปิดห้องปฏิบัติการ
สวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) เพ่ือจัดตั้ งศูนยโ์รคหัวใจ คลินิก
ผูสู้งอาย ุและคลินิกเฉพาะทางอีกมากมาย 

เน่ืองจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์จ านวนมาก ท าให้ยากต่อ
การคน้หาหรือตรวจสอบ ทางคณะผูจ้ัดท าไดเ้ลง็เห็นปัญหาว่าการเข้าถึงขอ้มูล ณ ปัจจุบนัท่ีมีเพียง
แค่เอกสาร และเกบ็ข้อมูลไวใ้น Microsoft Excel เท่านั้นท าให้เกดิความล่าชา้ในการเข้าถึงขอ้มูลซ่ึง
อาจจะท าให้เกดิผลกระทบตามมาเช่น ข้อมูลการส่งซ่อมเกดิการสูญหาย เอกสารเกดิการช ารุด  
พนกังานกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าจึงไดร้วบรวมข้อมูลและไดท้ าการพฒันาเว็บ
แอปพลิเคชนั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลและการแจง้ซ่อมให้มีความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน โดย
ระบบแจง้ซ่อมจะสามารถช่วยลดภาระการท างานของพนกังานลงได้ 

ดังนั้นทางคณะผูจ้ัดท ามีแนวคิดในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ใช้ MySQL ในการบริหาร
จดัการฐานข้อมูล โดยระบบสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ 
(Web Browser) ท าให้สามารถท างานจากท่ีใดกไ็ด้และเป็นการท างานแบบเรียลไทม์ (Real Time)
โดยระบบช่วยเพ่ิมความเป็นระบบระเบียบในการจัดการข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพ่ือพฒันาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ)์ 

1.3  ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1  พฒันาโดยใช้สถาปัตยกรรม (Client/ Server) 
1.3.2  กลุ่มผูใ้ช ้ประกอบดว้ย 

1.3.2.1 พนักงาน (เจา้หนา้ท่ีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าโรงพยาบาล) 
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1.3.2.1.1 สามารถคน้หา, เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลอุปกรณ์ 
               คอมพิวเตอร์, เคร่ืองปร้ิน ฯลฯ ได ้ 
1.3.2.1.2 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเน้ือหาของอุปกรณ์ต่างๆผ่าน  
               ทาง web browserได ้
1.3.2.1.3 สามารถดูขอ้มูลอุปกรณ์ได้ 
1.3.2.1.4 สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลแจง้ซ่อมได้ 
1.3.2.1.5 สามารถออกรายงานการแจง้ซ่อมในแต่ละเดือน 
1.3.2.1.6 สามารถแจง้สถานะการส่งซ่อมได้ 
1.3.2.1.7 สามารถปร้ินใบแจง้ซ่อมได้ 

  1.3.2.2   ผูดู้แลระบบ                 
     1.3.2.2.1 สามารถสมคัรสมาชิกได้ 
     1.3.2.2.2 สามารถดูรายช่ือสมาชิกได้ 
     1.3.2.2.3 สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลสมาชิกได้ 
     1.3.2.2.4 สามรถตั้งค่าสถานะของสมาชิกได ้
       1.3.2.2.5 สามารถดูรายงานการแจง้ซ่อมได้ 
       1.3.2.2.6 สามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข สถานะการแจง้ซ่อมได ้
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1  เพ่ิมความสะดวกให้กบัพนกังานในการบนัทึกการแจง้ซ่อม 
1.4.2  มีการจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 
1.4.3  สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได  ้
1.4.4  ลดภาระค่าใชจ่้ายส าหรับกระดาษ 
1.4.5  สามารถคน้หาและตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1  การรวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน (Detailed Study)  
  โดยท าการรวมรวบความต้องการจากพนักงานในหน่วยงาน ของทางโรงพยาบาล 
เก ีย่วกบัฟังกช์ันการท างานของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานอะไรได้บ้าง 
ตอ้งให้มีขอบเขตการท างานอยา่งไร ศึกษาข้อมูลโครงงานจากเวบ็ไซต์เพ่ือเอามาใช้งานร่วมกบัการ
ท าระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรวบรวมปัญหาท่ีไดจ้ากการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปแกไ้ข
และปรับปรุงให้ระบบให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 
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1.5.2  การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) 

 น าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดร้วบรวมมา รวมทั้งปัญหาท่ีพบน ามาวิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือท าการออกแบบระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังานอยา่งสมบูรณ์และให้เกดิความสะดวกสบาย ในการใชง้านมากท่ีสุด 

1.5.3  ออกแบบระบบงาน (System Design)  
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบท่ีจะน ามาใช้จริงเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) แบบ Client/Server 
  สถาปัตยกรรมท่ีใช้จะเป็นแบบ ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ และสถาปัตยกรรม 

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างฝ่ัง เว็ปแอปพลิเคชันท่ีท าหน้าท่ีเป็นไคลเอนท์และฝ่ังแม่ข่าย
ฐานขอ้มูล ( Database Server ) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้บริการฐานขอ้มูล 
  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
   โดยใช้ฐานข้อ มูลเชิ งสัมพันธ์  (Relational Database) การออกแบบ
ฐานข้อมูลการพฒันาระบบเป็นการจัดการข้อมูลให้อยูใ่นรูปของตาราง โดยมีการจัดการและเกบ็
ขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้ MySQL 
  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ชง้าน (User Interface Design)  
   ในการออกแบบหนา้เว็บไซต์จะใช ้CSS, HTML ในการตกแต่งเมนูต่างๆ 
ในหน้าเว็บไซต์ให้ทันสมัย โดยรูปแบบและหน้าตาของเว็บไซต์ จะถูกออกแบบมาจากความ
ต้องการของผูใ้ช้งานเป็นหลัก เน้นเรียบง่าย และโทนสีท่ีสุภาพ ออกแบบโดยใช้หลกัการของ 
Responsive เพ่ือสามารถรองรับการใชง้านทุกอุปกรณ์ 

1.5.4   การพฒันาระบบ (System Development)  
  ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้ งหมดท่ีได้วิเคราะห์และออกแบบ
ไวม้าท าการสร้างและเขียนชุดค าสัง่ ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาระบบประกอบดว้ย PHP ดว้ยโปรแกรม 
Abode Dreamweaver CC2017ส าหรับใชใ้นการเขียนชุดค าสั่งติดต่อกบัเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และ
ท าการตรวจสอบชุดค าสัง่ในการติดต่อฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SQL Server 

1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing) 
  เม่ือท าการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแลว้ คณะ
ผูจ้ดัท าจึงท าการทดสอบระบบและตรวจสอบความผิดพลาดของการท างานในขั้นตอนใดบา้ง หาก
เกดิการผิดพลาดจะท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้ง โดยน าไปใช้ในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพ่ือให้
ไดเ้วบ็ไซต์ท่ีใชง้านง่ายและตอบสนองความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด 
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1.5.6 จดัท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ (Documentation) 

 เป็นการจัดท าเอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ แนวทางในการจัดท า วิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาถึงรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ท่ีไดจ้ดัท า 

 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนและระยะเวลาด าเนินงานปริญญานิพนธ์ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2561 2562 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย 

1.รวบรวมและศึกษาความตอ้งการ                         
2. การวเิคราะห์ระบบงาน                         
3. การออกแบบระบบ                         
4. การพฒันาระบบ                         
5. การทดสอบระบบ                         
6.จดัท าเอกสารประกอบปริญญา
นิพนธ์ 

                        

 
1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรพัฒนำ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รุ่น Sony Vaio CPU i5 Ram memory 4 GB  

1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 
โปรแกรม โปรแกรม Xampp 5.6.28     
โปรแกรม Abode Dreamweaver CC2017 
โปรแกรม SQL Server 
 Internet Explorer 
 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่รองรับระบบ 
 1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

Google Chrome 
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บทที ่2  
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

  

2.1 Web Application1  
 Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ Application (แอปพลิเคชนั) ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือ
เป็น Browser (เบราเซอร์) ส าหรับการใชง้าน Webpage (เวบ็เพจ) ต่างๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผล
แต่ส่วนท่ีจ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บ
เลต็ ท าให้โหลดหนา้เวบ็ไซต์ได้เร็วข้ึน อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัสามารถใชง้านผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)
และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได ้
 ซ่ึงมีข้อดีคือ ขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนใน  แบบ Online ท้งัแบบ Local (ภายใน
วง LAN) ท าให้ เหมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใชง้าน
ง่าย เหมือนกบัก  าลงัท่องเว็บ ระบบงานท่ีพฒันาข้ึนมาจะตรงกบัความต้องการกบัหน่วยงาน หรือ
ห้างร้าน มากท่ีสุด ไม่เหมือนกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไป ท่ีมกัจะจดัท าระบบในแบบกวา้งๆ ซ่ึง
มกัจะไม่ ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง ระบบสามารถโตต้อบกลบัลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการแบบ Real 
Time ท าให้เกดิความประทับใจ เคร่ืองท่ีใช้งานไม่จ าเป็นต้องติดตั้ งโปรแกรมใด ๆ เพ่ิมเติมท้ังส้ิน 
ตวัอย่างระบบงานท่ีเหมาะกบัเว็บ แอปพลิเคชัน เช่น ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
ทางโรงพยาบาล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน หรือ หอพกั ห้องพกั โรงแรม ต้องการน า
ขอ้มูลมา Online และไดน้ ามาใชพ้ฒันากบัแอปพลิเคชนัระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
2.2 Database2   

 ระบบฐานขอ้มูล หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกนัเข้าไวด้ว้ยกนัอย่างมี
ระบบมีความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้มูลต่างๆท่ีชดัเจน ในระบบฐานขอ้มูลจะประกอบด้วยแฟ้มขอ้มูล 
หลายแฟ้มท่ีมีข้อมูล เก ีย่วข้องสัมพันธ์กนัเข้าไว ้ด้วยกนัอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผูใ้ช ้
สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกนัข้อมูลเหล่านั้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีซอฟต์แวร์ท่ี 
เปรียบเสมือนส่ือกลางระหว่าง ผูใ้ช้และโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีเก ีย่วข้องกบัการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า 
ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database management system) มีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้เข้าถึง 
ขอ้มูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การ

                                                           
1 https://mdsoft.co.th/ความรู้/359-web-application.html 
2
 https://sites.google.com/site/itproject54g4/rup-lem-khorng-ngan/10-bth-thi-2-thvsti-laea-ngan-

wicay-thi-keiywkhxng 
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แกไ้ขฐานข้อมูล หรือการต้ังค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จ า เป็นต้องรับ รู้เก ีย่วกบั
รายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูลจึงไดน้ ามาใชเ้ป็นการสร้างฐานขอ้มูลให้กบัระบบ 
 

 
2.3 ฐานข้อมูล My SQL3 

 My SQL คื อโปรแกรมระบบจัด การฐ านข้อ มู ล เชิ งสัมพัน ธ์  (Relational Database 
Management System) ท่ีพฒันาโดยบริษทั My SQL AB ในประเทศสวีเดน โดยชาวสวีเดนและชาว
ฟินแลนด์ มีหน้าท่ีเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โปรแกรม My SQL จะรองรับค าสัง่โดยใชภ้าษา SQL 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการเกบ็ข้อมูล ถึงแมว้่า My SQL จะเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open 
Source) แต่กจ็ะแตกต่างออกจากไปซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป ท่ีสามารถใช้งานร่วมกนักบั
โปรแกรม หรือ เคร่ืองมืออ่ืนอยา่งสมบูรณ์ เพ่ือให้ไดร้ะบบงานและเป็นท่ีรองรับความต้องการต่อผู้
ท่ีใช้งาน เช่น ท างานร่วมกบัเคร่ืองมือการบริการเวบ็ไซต์ (Web Server)  ให้บริการภาษาสคริปต์ท่ี
ท างานในฝ่ังของเคร่ืองบริการ (Server – Side Scrip) เช่น ภาษา PHP, APS.NET หรือ ภาษา JSP 
เป็นต้น  หรือใช้ในการท างานท่ี ร่วมกบัโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษา 
JAVA, visual studio.net, C# เป็นต้น เป็นโปรแกรมท่ีถูกออกแบบให้สามารถใช้งานบนระบบการ
ปฏิบติัการท่ีหลากหลาย 
 

2.4 Adobe Dreamweaver4  
 อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร์ 
(Macromedia Dreamweaver)  เป็นโปรแกรมแกไ้ข HTML พฒันาโดยบริษทัแมโครมีเดีย (ปัจจุบัน
ควบกจิการรวมกบั บริษทัอะโดบีซิสเต็มส์) ส าหรับการออกแบบเว็ปไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG 
กบัการควบคุมของส่วนแกไ้ขรหัส HTML ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการรวมทั้ งสองแบบเข้า
ดว้ยกนัแบบน้ี ดรีมวีฟเวอร์ สามารถท างานกบัภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนเวบ็ไซต์แบบไดนามิค 
ซ่ึงมีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP, ASP.NET, PHP, JSP และ ColdFusion 
รวมถึงการจัดการฐานขอ้มูลต่างๆ อีกด้วย และในเวอร์ชั่นล่าสุด (เวอร์ชัน่ CS4) ยงัสามารถท างาน
ร่วมกบั XML และ CSS ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 
 

 
                                                           
3
 https://pirun.ku.ac.th/main.php 

4 https://arit.rmutsv.ac.th/th/ 
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บทที ่3  
การวิเคราะห์ระบบงาน 

 
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์ 

ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ เล็งเห็นความส าคัญของการเกบ็ข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มี
อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์จ านวนมาก ท าให้ยากต่อการค้นหาหรือตรวจสอบ โดยระบบแจ้งซ่อมจะ
สามารถช่วยลดภาระการท างานของพนกังานลงได้ ทางคณะผูจ้ดัท าได้เล็งเห็นปัญหาว่าการเข้าถึง
ขอ้มูล ณ ปัจจุบัน น้ีมีเพียงแค่เอกสารและเกบ็ขอ้มูลไวใ้นโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้นท าให้
เกดิความล่าช้าในการเขา้ถึงข้อมูลซ่ึงอาจจะท าให้เกดิผลกระทบตามมา  เช่น ข้อมูลการส่งซ่อมเกดิ
การสูญหาย เอกสารเกดิการช ารุด  พนักงานกรอกข้อมูลไม่ครบถว้น เป็นต้น ผูจ้ ัดท าจึงไดร้วบรวม
ขอ้มูลและไดท้ าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงข้อมูลและการแจง้ซ่อมให้มี
ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน  

 3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

  3.1.1.1 เอกสารการเกบ็ประวติัการแจง้ซ่อมมีจ านวนมากและเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
3.1.1.2 ประวติัการเกบ็ขอ้มูลทั้งหมดบนัทึกลงเอกสารเพียงอยา่งเดียว 
3.1.1.3 การเกบ็เอกสารของการรับซ่อมอุปกรณ์ยงัไม่เป็นระบบ 
3.1.1.4 การคน้หาขอ้มูลเป็นไปดว้ยความล่าชา้ 
3.1.1.5 ขอ้มูลเอกสารเกดิการสูญหายได ้
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3.1.2 Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
 
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้มีการน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบยิ่งข้ึน ในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แต่ละคร้ังแผนกช่างซ่อมสามารถเข้าสู่ระบบเพ่ือท าการแจ้งซ่อม โดยเปล่ียนจากการ
เขียนเอกสารในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์เป็นการใส่รายละเอียดข้อมูลของการซ่อมอุปกรณ์ในแต่ละคร้ัง 
ระบบจะแจง้สถานะว่าแจง้ซ่อมเรียบร้อย แผนกช่างสามารถท าการใส่รายละเอียดของขอ้มูลการการ
ซ่อม เช่น คอมพิวเตอร์มีการอย่างไร  เม่ือใส่ข้อมูลครบถว้นแลว้สามารถบันทึกรายการเพ่ือเกบ็ไว ้
เป็นประวติัในการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากนั้นสามารถพิมพ์เอกสารได้เลย  แผนกช่าง
ซ่อมสามารถออกรายงานได ้เป็นการตรวจสอบการแจง้ซ่อมดว้ยว่าตรงกบัท่ีพนักงานแจง้มาหรือไม่ 
หรือมีปัญหาเพ่ิมเติมสามารถเรียกเอกสารนั้นมาใส่ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดเ้ลย 
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 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถเกบ็ข้อมูลไดใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน ท างานได้
สะดวก และรวดเร็วข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเอกสารการแจ้งซ่อม การส่งซ่อม  รวมทั้ งการเกบ็
ขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบมากข้ึน เอกสารไม่สูญหาย  
 

3.2.1 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System)  

 

 
   

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ 
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3.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

 

 

รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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3.4 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

 

รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของเขา้สู่ระบบ 

 

 

รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของแจง้ซ่อม 
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รูปท่ี 3.7 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการแกไ้ขสถานะการซ่อม 

 

 

รูปท่ี 3.8 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของคน้หารายการซ่อม 

 

 

รูปท่ี 3.9 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของออกรายงาน 
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3.5 ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) 

ตารางท่ี 3.1 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 1 : เขา้สู่ระบบ 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1 
เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flows username, password 
Output Data Flows ผลการเขา้สู่ระบบ 
Data stored used rp_user 
Description เป็นโปรเซสท่ีให้พนักงานและผูจ้ัดการเข้าสู่ระบบได้ โดยการ

ป้อนช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ถ้ามีการป้อนข้อมูลผิดพลาด 
ระบบจะท าการแจง้เตือนให้ทราบและให้ป้อนขอ้มูลใหม่ 

 

ตารางท่ี 3.2 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 2 : จดัการขอ้มูลพนักงาน 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2 
จดัการขอ้มูลพนกังาน 

Input Data Flows ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
Output Data Flows ผลการแกไ้ข 
Data stored used rp_user 
Description เป็นโปรเซสท่ีท าหนา้ท่ีบนัทึกและแกไ้ขขอ้มูลพนักงาน 
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ตารางท่ี 3.3 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 3 : แจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3 
แจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

Input Data Flows ขอ้มูลการแจง้ซ่อม 
Output Data Flows ผลการแจง้ซ่อม 
Data stored used rp_repair , rp_repair, status , rp_inventory 
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถท ารายการการแจ้งซ่อม โดยการใส่

รายละเอียดของการซ่อม เม่ือท ารายการการแจ้งซ่อมเสร็จแล้ว 
สามารถท าการบนัทึกเพ่ือท าการด าเนินการซ่อมได  ้

 

 

ตารางท่ี 3.4 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 4 : แกไ้ขสถานะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4 
แกส้ถานะ 

Input Data Flows แกไ้ขสถานะ  
Output Data Flows ผลการแกไ้ข 
Data stored used rp_repair , rp_repair_status , rp_inventory , rp_category 
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถท าเปล่ียนสถานะการด าเนินงานได ้  
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ตารางท่ี 3.5 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 5 : คน้หารายการซ่อม 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
5 
คน้หารายการซ่อม 

Input Data Flows ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา  
Output Data Flows ผลการคน้หาท่ีร้องขอ 
Data stored used rp_repair, rp_user  
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถท าการคน้หาขอ้มูลการแจง้ซ่อมได  ้
 
 

ตารางท่ี 3.6 ค าอธิบายการประมวลผลของโปรเซสท่ี 6 : ออกรายงาน 
Process Description 
System 
DFD Number 
Process Name 

ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
6 
ออกรายงาน 

Input Data Flows ขอ้มูลรายงานท่ีตอ้งการ  
Output Data Flows ผลการออกรายงาน 
Data stored used rp_repair, rp_user ,  rp_category, rp_inventory, 

rp_repair_status 
Description เป็นโปรเซสท่ีสามารถท าการออกรายงานการแจ้งซ่อมไดโ้ดยจะ

มีรายระเอียดการแจ้งซ่อมต่าง ๆ เช่น ช่ือผูแ้จ้ง วนัท่ีท ารายการ 
หมายเลขเคร่ือง และ QR CODE ไวส้แกนเพ่ือดูข้อมูลการแจ้ง
ซ่อม 
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3.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างเอน็ทิต้ี (Entity Relationship Diagram) ของระบบ
แจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
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  บทที ่4  
การออกแบบทางกายภาพ 

 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database System) การจัดการข้อมูลต่างๆ 
ให้อยูใ่นรูปตารางฐานขอ้มูล  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางขอ้มูล rp_user 
Relation : rp_user 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหัสพนกังาน  int(11) Yes   
username username  varchar(50)    
password password  varchar(50)    
status สถานะ  tinyint(1)    
perminsion การอนุญาติ  text    
name ช่ือ  varchar(150)    
sex เพศ  varchar(1)    
creat_data สร้างเม่ือ  datetime    
lastvisited เขา้คร้ังสุดทา้ย  int(11)    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางขอ้มูล rp_repair_status 

Relation : rp_repair_status 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหัสเลขการซ่อม  int(11) Yes   
repair_id รหัสการซ่อม  int(11)    
status สถานะการ

ด าเนินงาน 
 tinyint(4)    

operator_id ช่างท่ีเป็นคนซ่อม  varchar(50)    
comment หมายเหตุ  tinyint(1)    
creat_date สร้างเม่ือ  text    

 
 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางขอ้มูล rp_repair 

Relation : rp_repair 
Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหัสเลข
ผูใ้ชง้าน 

 int(11) 
Yes 

  

customer_id รหัสผูใ้ชง้าน  int(11)    
inventory_id รหัสการแจง้

ซ่อม 
 int(11)    

job_id รหัสงาน  varchar(12)    
job_description รายละเอียด  varchar(1000)    
creat_date สร้างเม่ือ  datetime    
appointment_date ก  าหนดส่งคืน  date    
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางขอ้มูล rp_inventory 

Relation : rp_inventory 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหัสประเภท
อุปกรณ์ 

 int(11) Yes   

equipment ประเภทอุปกรณ์  varchar(64)    
serial รหัสครุภณัฑ์  varchar(20)    

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางขอ้มูล rp_category 
Relation : rp_category 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหัสเลขสถานะการ
ซ่อม 

 int(11) 
Yes 

  

category_id รหัสสถานะการซ่อม  int(11)    
topic สถานะการซ่อม  varchar(128)    
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4.2 โครงสร้างของระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

  

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 



21 
 

 
 

 

4.3 รายละเอียดของโครงสร้าง  

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของโครงสร้างระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ล าดบัท่ี หนา้แอปพลิเคชนั ค าอธิบาย 

1 Index.php หนา้เขา้สู่ระบบ 
2 Index.php หนา้หลกั 
3 repair-receive หนา้จอแจง้ซ่อม 
4 repair-setup รายการแจง้ซ่อม 
5 member หนา้จอรายช่ือสมาชิก 
6 register หนา้สมคัรสมาชิก 
7 system หนา้ตั้งค่าเวบ็ไซต์ 
8 memberstatus หนา้สถานะสมาชิก 
9 repairstatus หนา้สถานะการซ่อม 
10 print.php หนา้จอปร้ินรายงาน 
11 repair-detail หนา้จอรายละเอียดงาน 
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4.4 การออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ (User Interface Design)    

 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอส าหรับลงช่ือเขา้สู่ระบบทั้งผูดู้แลระบบและพนกังาน เพ่ือท าการ
เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งานโปรแกรม ประกอบไปด้วย อีเมล และ รหัสผ่าน ดังตัวอย่าง ผูใ้ช้งานระบบ
จะต้องกรอก อีเมล และ รหัสผ่าน เพ่ือท าการเขา้สู่ระบบ แลว้คลิกปุ่ม เขา้สู่ระบบ หากเป็นพนักงาน
ใหม่ไม่มีขอ้มูลในระบบจ าเป็นจะตอ้งแจง้ ผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.3 หนา้เมนูการแจง้ซ่อม     
 จากรูปท่ี 4.3 หลังการพนักงานกดปุ่มรับซ่อมระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
รายละเอียดการแจ้งซ่อมข้ึนมา โดยพนักงานจะกรอกช่ือผู ้แจ้ง ท่ีอยู่ ประเภทอุปกรณ์ หมายเลข
เคร่ือง รายละเอียดการซ่อม โดยระบบจะบังคับให้ตอ้งใส่ขอ้มูล ผูแ้จ้งกบัประเภทอุปกรณ์ถา้ไม่ใส่
จะมีขอ้ความแจง้เตือน หลงัจากกดบนัทึกระบบจะเซฟขอ้มูลลงในฐานข้อมูล 
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รูปท่ี 4.4 หนา้คน้หาและแสดงขอ้มูลรายการแจง้ซ่อม 
 จากรูปท่ี 4.4 ผู ้ใช้งานสามารถท าการค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่อม ลบ แกไ้ข หรือพิมพ์ใบ
รายงานได้ท่ีหน้าจอเมนูน้ี โดยผูใ้ช้งานจะสามารถคน้หาข้อมูลการแจง้ซ่อมไดโ้ดยการใส่ช่ือผูแ้จ้ง
แลว้คลิกปุ่มคน้หาระบบจะแสดงขอ้มูลข้ึนมา สามารถเลือกจ านวนท่ีตอ้งการให้แสดงขอ้มูลได ้

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงรายช่ือสมาชิก 
 จากรูปท่ี 4.5 ผูดู้แลระบบสามารถดูข้อมูลสมาชิกได้จากหน้าเมนูน้ี สามารถแกไ้ข ลบ หรือ
แกไ้ขสิทธ์ิได ้โดยผูดู้แลระบบสามารถคน้หาข้อมูลสมาชิกท่ีต้องการไดโ้ดยการพิมพ์ช่ือพนักงานลง
ในช่องคน้หา จากนั้นคลิกปุ่มคน้หาระบบจะแสดงรายช่ือสมาชิกท่ีตอ้งการข้ึนมา 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอสมคัรสมาชิก 
 จากรูปท่ี 4.6 ผู ้ดูแลระบบสามารถสมัครสมาชิกให้กบัพนักงานได้โดยอีเมลจะใช้เข้า สู่
ระบบ รหัสผ่านจะต้องไม่น้อยกว่า 4 ตัว และจะในช่องยืนยนัรหัสผ่านจะต้องเหมือนกนัถา้หากไม่
เหมือนกนัระบบจะแจ้งเตือน หลังจากนั้ นผูดู้แลระบบจะสามารถเลือกสถานะให้กบัผู ้ใช้งานได ้
และก  าหนดสิทธ์ิการใชง้านได  ้

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอแกไ้ขเวบ็ไซต์ 
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 จากรูปท่ี 4.7 ผูใ้ช้งานท่ีไดร้ับสิทธ์ิ เช่น ผูดู้แลระบบจะสามารถเข้ามาแกไ้ขข้อมูลเวบ็ไซต์
ได ้เช่น ช่ือเวบ็ไซต์ หรือโลโก ้  

 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้เพ่ิมสถานะสมาชิก 
 จากรูปท่ี 4.8 ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิม แกไ้ข ลบ สถานะสมาชิกได้โดยการคลิกปุ่ม เพ่ิม
สถานะสมาชิก 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้เมนูตั้งค่าระบบแจง้ซ่อม 
 จากรูปท่ี 4.9 ผูใ้ชง้านสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลบริษทัได้โดยหลงัจากเปล่ียนแปลงข้อมูล
จะท าให้รายละเอียดท่ีแสดงในหนา้ปร้ินใบรายงานเปล่ียนไปดว้ย 
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รูปท่ี 4.10 หนา้รายละเอียดสถานะการซ่อม 
  จากรูปท่ี 4.10 ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิม แกไ้ข ลบรายละเอียดสถานการณ์ซ่อมของ
อุปกรณ์ได ้โดยการคลิกปุ่ม เพ่ิมสถานการณ์ซ่อมหลงัจากคลิกปุ่ม จะมีช่องให้ใส่สถานะข้ึนมา 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอตวัอยา่งการพิมพใ์บรายงาน 
 จากรูปท่ี 4.11 ผูใ้ช้งานสามารถพิมพร์ายงานไดจ้ากหน้าจอน้ีโดยจะแสดงรายละเอียดขอ้มูล
การแจ้งซ่อมต่าง ๆ  ท่ีได้ท าการเกบ็ข้อมูลมา นอกจากน้ียงัสามารถสแกน QR CODE เพ่ือดู
รายละเอียดการแจง้ซ่อมได ้
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 
 จากรูปท่ี 4.12 ผูใ้ช้งานสามารถแกไ้ขข้อมูลสถานะท่ีแจ้งซ่อมไปแลว้ได้โดยการคลิกปุ่ม
สถานะการซ่อมจากรูปท่ี 4.4 โดยหน้าน่ีผูใ้ช้งานจะต้องเลือกสถานะการซ่อม แลว้เลือกช่ื อผูป้ฎิบัติ
งานจากนั้นจึงท าการคลิกปุ่มบนัทึก 
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รูปท่ี 4.13 หนา้เมนูรายละเอียดการซ่อม 

 จากรูปท่ี 4.13 ผูใ้ช้งานสามารถดูรายละเอียดการด าเนินงานได้ สามารถดูสถานะของการ
ซ่อมแต่ละรายการด าเนินการไปถึงไหนแลว้วนัท่ีเท่าไรโดยการคลิกปุ่มจากรูปท่ี 4.4 รายละเอียด
การซ่อมโดยจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 



บทที ่5  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินปริญญานิพนธ์ 
 การพฒันาระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไดพ้ฒันา
เสร็จส้ินตามว ัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไวไ้ด้ครบถว้น โดยระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริง เพ่ือความสะดวกในการใช้งานของพนกังาน และพนกังานสามารถคน้หาขอ้มูล
ในส่วนของ ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลการแจง้ซ่อมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อีกดว้ย  
 พนักงานสามารถท าการแกไ้ขขอ้มูลพนักงาน ข้อมูลการแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
ตามท่ี รวมถึงขอ้มูลต่างๆท่ีใช้ในการบนัทึก สามารถบนัทึกไปยงัฐานขอ้มูลได้อย่างปลอดภยัและมี
ความถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการท างานอย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถเรียกดูรายงานการแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความทนัสมยั ลดภาระการท างาน
ของพนกังาน ท าให้พนกังานสามารถท างานไดร้วมเร็วมากข้ึน 
 
5.2 ข้อดขีองระบบ 

5.2.1 ช่วยให้พนักงานใช้งานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน พนักงานสามารถเข้ามาท าการดูข้อมูล
ต่างๆ ไดโ้ดยผ่านทางระบบ และสามารถแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยทนัที 

 5.2.2 ท าให้การเกบ็เอกสารเป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็วข้ึน 
 5.2.3 มีการจดัการขอ้มูลต่างๆ ให้สามารถคน้หาไดง่้ายยิง่ข้ึน 
 
5.3 ข้อจ ากัดของระบบ 

 5.3.1 สถานะการแจง้ซ่อมยงัไม่สามารถปรับเปล่ียนอตัโนมติัได้ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

 5.4.1 ศึกษาขอ้มูลอุปกรณ์รุ่นต่างๆ วิธีใชง้านวิธีแกปั้ญหาเวลาเคร่ืองช ารุด ให้พร้อมกอ่น
เร่ิมปฏิบติังานจริง เพ่ือให้พร้อมรับมือกบัปัญหาท่ีจะเกดิข้ึนได้ 
 5.4.2 พฒันาระบบให้สามารถใชง้านผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ 
  

 

 



29 
 

 



บรรณานุกรม 
 

พิรุณ.เคยู.เอซี. (2556). ดาต้าเบส. เขา้ถึงไดจ้าก https://pirun.ku.ac.th/main.php 
มายด์พีเอสพี. (2560). อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์. เขา้ถึงไดจ้าก https://mindphp.com 
เอ็มดี ซอฟท์ .(2561). เว็บ แอป พลิ เคชั น. เข้า ถึงได้จาก https://mdsoft.co.th/ค วามรู้/359-web-
 application.html 
ไอทีจีเนียส. (2555). มายด์ เอสคิวแอล. เขา้ถึงไดจ้าก www.itgenius.co.th 
 
 
 
 

https://mindphp.com/
http://www.itgenius.co.th/

	1_หน้าปก.pdf (p.1)
	2_ใบรับรองปริญญานิพนธ์.pdf (p.2)
	3_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf (p.3)
	3_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf (p.4)
	4_กิตติกรรมประกาศ.pdf (p.5)
	5_สารบัญ.pdf (p.6-9)
	6_บทที่ 1.pdf (p.10-14)
	7_บทที่ 2.pdf (p.15-16)
	8_บทที่ 3.pdf (p.17-26)
	9_บทที่ 4.pdf (p.27-39)
	10_บทที่ 5.pdf (p.40-41)
	11_บรรณานุกรม.pdf (p.42)

