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บทคัดยอ 

สืบเนื่องจากงานท่ีไดรับมอบหมายจากการไดไปปฏิบัติสหกิจศึกษาท่ีหนวยงานสารสนเทศ
การศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ในหนวยงานดังกลาวมีการใหบริการยืม-
คืนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยใหผูใชบริการกรอกขอมูลในเอกสารแบบฟอรมยืม-คืนและผูดูแล
จะทําการจัดเก็บขอมูลการยืม-คืนผานโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล ซ่ึงไมสะดวกตอผูใชบริการและยาก
ตอการสืบคนขอมูลรวมถึงอาจเกิดการสูญหายของเอกสาร 

ผู ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะสรางฐานขอมูลสําหรับการยืม-คืนคอมพิวเตอรและอุปกรณดวย
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยใชพีเอชพีมายแอดมินเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล 

ผูศึกษาไดทําการออกแบบ สราง และทดสอบฐานขอมูลสําหรับการยืม-คืนคอมพิวเตอรและ
อุปกรณของหนวยงานสารสนเทศการศึกษา เพ่ือใชรวมกับเว็บแอปพลิเคชั่นท่ีพัฒนาดวยภาษาพีเอชพีซ่ึง
ไดวางแผนดําเนินการสรางในอนาคต ซ่ึงสะดวกตอการบริหารจัดการขอมูล งายตอการสืบคนขอมูล และ
สามารถออกรายงานได 

คําสําคัญ: ยืม-คืน / อุปกรณคอมพิวเตอร / ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล /ภาษาพีเอชพี / พีเอชพีมายแอด

มิน 
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  บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำของโครงงำน 
         หน่วยงานสารสนเทศการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการ

ให้บริการยืมคืนเคร่ืองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการยืม-คืนด้วยการให้

ผูใ้ช้บริการกรอกเอกสารแบบฟอร์มยืมคืน ซ่ึงไม่สะดวกต่อผูใ้ช้บริการและยากต่อการสืบคน้ขอ้มูล

รวมถึงอาจเกิดถึงการสูญหายของเอกสาร ผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการสร้างและพฒันาการออกแบบ

ฐานขอ้มูลส าหรับการยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใชภ้าษาพีเอชพี และใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลพี

เอชพีมายแอดมิน ในการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูลการยืม-คืนเคร่ืองและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสารสนเทศการศึกษา เพื่อช่วยให้การบนัทึกข้อมูลการยืม-คืน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วข้ึน ง่ายต่อการสืบคน้ขอ้มูลประวติัการใชง้านอีกทั้งสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลการยืม-คืนเคร่ืองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดว้า่ผูใ้ดยืม-คืนอุปกรณ์ในวนั เวลาใดบา้ง 

รวมทั้งสามารถตรวจสอบจ านวนของอุปกรณ์แต่ละชนิดในหน่วยงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

   

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับการยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
              1.2.2 เพื่อสร้างระบบจดัการฐานขอ้มูลการยืน-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
              1.2.3 เพื่อสร้างฐานขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
              1.2.4 เพื่อสร้างระบบจดัท ารายงานการยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1.3 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน 
 1.3.1 รองรับการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับผูดู้แลระบบ 
 1.3.2 รองรับการเพิ่ม ลบ และแกไ้ข ส าหรับสมาชิก 
 1.3.3ใชบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซตพ์ฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี 
 1.3.4 ใชฐ้านขอ้มูลจดัการดว้ยมายเอสคิวแอล 
  
            
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 



2 
 

1.4.1 ไดฐ้านขอ้มูลส าหรับการยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1.4.2 ไดส้ร้างระบบจดัการฐานขอ้มูลการยนื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 1.4.3 ไดส้ร้างฐานขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 1.4.4 ไดส้ร้างระบบจดัท ารายงานการยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 



 

บทที ่2 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียงขอ้ง 

2.1 โปรแกรม Dreamweaver CS6 

Dreamweaver เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเว็บเพจท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบนั Dreamweaver ได้
พฒันาเป็น Cs แลว้เป็นโปรแกรมสร้างเวบ็เพจแบบเสมือนจริงของค่าย Adobe ซ่ึงช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการ
สร้างเว็บเพจไม่ต้องเขียนภาษา HTML หรือโค๊ดโปรแกรม หรือค าศัพท์เทคนิคเรียกว่า 
“WYSIWYG” โปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชนัท่ีท าให้ผูใ้ชง้านสามารถจดัวางขอ้ความ รูปภาพ 
ตาราง ฟอร์ม วดีีโอ รวมถึงองคป์ระกอบอ่ืนๆ ภายในเวบ็เพจไดอ้ยา่งสวยงามตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ โดย
ไม่ตอ้งใชภ้าษาสคิปต์ท่ียุง่ยากซับซ้อนเหมือนก่อน Dreamweaver มีทั้งในระบบปฏิบติัการแมคอิน
ทอช และไมโครซอฟท ์วินโดวส์ยงัสามารถท างานบนระบบปฏิบติัการแบบยูนิกซ์ผา่นโปรแกรมจา
ลองอยา่ง WINE ได ้

ความสามารถของ Dreamweaver  

- สนบัสนุนการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หมายความวา่อะไรก็
ตามท่ีเราท าบนหน้าจอ Dreamweaver ก็จะปรากฎผลแบบเดียวกนั บนเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยให้การสร้าง
และแกไ้ขเวบ็เพจนั้นท าไดง่้าย โดยไม่ตอ้งมีความรู้ภาษา HTML 

         - มีเคร่ืองมือในการสร้างรูปแบบหนา้จอเวบ็เพจ ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้านไดม้าก 

 

 

รูปท่ี 2.1 ดรีมเวฟเวอร์ 
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2.2  โปรแกรม AppServ 

        AppServ เป็นชุดโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับทดสอบสคริปต ์PHP ซ่ึงเป็นผลงานของคนไทย ท่ีไดร้วบรวม
โปรแกรมทั้ง 4 ไวซ่ึ้งชุดโปรแกรม AppServ ติดตั้งง่ายโดยไมต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ สามารถดาวน์
โหลดชุดโปรแกรม AppServ ไดฟ้รีท่ี http://www.appservnetwork.com ซ่ึงประกอบดว้ย 

          - Apache ท าหนา้ท่ีจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการทดสอบ 

         - PHP Script Language ท าหนา้ท่ีแปลและประมวลผลค าสั่ง PHP ท่ีเขียน 

         - MySQL ท าหนา้ท่ีเป็นรากฐานขอ้มูลส าหรับจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ 

        - phpMyAdmin เป็นโปรแกรมส าหรับช่วยจดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็ไซตค์วามหมายของ
โปรแกรม Appserv 

        - Apache  

        Apache คือ Web server พฒันามาจาก HTTPD Web Server โดยเขา้ Apache น้ีจะท าหนา้ท่ีในการ
จดัเก็บ Homepage และส่ง Homepage ไปยงั Browser ท่ีมีการเรียกเขา้ยงั Web server ท่ีเก็บ 
HomePage นั้นอยูซ่ึ่งปัจจุบนัจดัไดว้า่เป็น web server ท่ีมีความน่าเช่ือถือมาก เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมใช้
กนัทัว่โลก อีกทั้งอาปาเช่ยงัเป็นซอฟแวร์ แบบโอเพน่ซอร์ส ท่ีเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้มาร่วม
พฒันาส่วนต่างๆของอาปาเช่ไดซ่ึ้งท าใหเ้กิดเป็นโมดูลท่ีเกิดประโยชน์มากมายเช่น 
mod_perl,mod_python หรือ mod_php และท างานร่วมกบัภาษาอ่ืนได ้แทนท่ีจะเป็นเพียงเซิร์ฟเวอร์ท่ี
ใหบ้ริการเพียงแค่ HTML อยา่งเดียวโดยสามารถหา Download ไดจ้าก website www.apache.or 
นอกจากน้ีอาปาเช่เองมีความสามารถอ่ืนๆดว้ยเช่นการยนืยนัตวับุคคล 
(mod_auth,mod_access,mod_digest)หรือเพิ่มความปลอดภยัในการส่ือสารผา่นโปรโตคอลhttps 
(mod_ssl) และยงัมีโมดูลอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความนิยมใช ้ เช่น mod_vhost ท าใหส้ามารถสร้างโฮสท์
เสมือน ภายในเคร่ืองเดียวกนัได ้หรือ mod_rewrite ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให ้url ของเวบ็นั้นอ่านง่าย
ข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น จากเดิมตอ้งอา้งถึงเวบ็ไซตแ์ห่งหน่ึงดว้ยการพิมพ ์

 

รูปท่ี 2.2 อาปาเช่ 
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        - PHP  

                   ภาษา PHP เป็นภาษาจ าพวก scripting language ค าสั่งต่างๆ จะเก็บอยูใ่นไฟลท่ี์เรียกวา่ สคริปต ์
(script) และเวลาใช้งานตอ้งอาศยัตวัแปลชุดค าสั่ง ตวัอยา่งของภาษาสคริปตก์็เช่น JavaScript, Perl 
เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP  ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการสอดแทรกหรือ 
แก้ไขเน้ือหาได้โดยอตัโนมติั ดงันั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียก serverside หรือ HTML-
embedded language เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัชนิดหน่ึง ท่ีช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ 
Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน 

 

รูปท่ี 2.3 พีเอชพี 

        - MySQL 

                  ถือเป็นระบบจดัการฐานขอ้มูล (DataBase Management System DBMS) มีลกัษณะเป็น
โครงสร้างของการเก็บขอ้มูล การท่ีจะเพิ่มเติม เขา้ถึงหรือประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บในฐานขอ้มูลจ าเป็น
จะตอ้งอาศยัระบบจดัการฐานขอ้มูล ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล
ทั้งส าหรับการใชง้านเฉพาะ และรองรับการท างานของแอพพลิเคชนัอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการใชง้านขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูล เพื่อใหไ้ดรั้บความสะดวกในการจดัการกบัขอ้มูลจ านวนมาก MySQL ท าหนา้ท่ีเป็นทั้งตวั
ฐานขอ้มูลและระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

 

รูปท่ี 2.4 มายเอสคิวแอล 
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- phpMyAdmin 

             โปรแกรมต่างๆ ท่ีน ามารวบรวมไวท้ั้งหมดน้ีไดท้  าการดาวน์โหลดจาก official Release โดย
ตวั AppServ จึงให้ความส าคญัวา่ ทุกส่ิงตอ้งให้เหมือนกบัตน้ฉบบัจึงไม่ไดต้ดัหรือเพิ่มเติมอะไรแต่
ได้เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งให้สอดคล้องกับการท างาน โดยท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพน้ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งในส่วนของ Original Package แต่เป็นการก าหนดค่า Config เช่น Apache เป็นในส่วนของ 
httpd.conf PHP เป็นส่วนของ php.ini และ MySQL ส่วนของ my.ini ดงันั้นสามารถแน่ใจไดว้่า
โปรแกรม Appserv สามารถท างานและมีความเสถียรของระบบ ไดเ้หมือนกบั official Release 
ทั้งหมดจุดประสงคห์ลกัของการรวบรวม Open Source Software เพื่อท าใหก้ารติดตั้งโปรแกรมต่างๆ 
ท่ีไดก้ล่าวมาง่ายข้ึน เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้ง โดยผูใ้ชง้านเพียงดบัเบิ้ลคลิก Setup ทุกอยา่งก็ติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ์ ระบบต่างๆ พร้อมท่ีจะท างานไดท้นัทีทั้ง Web Server Database Server เหตุผลน้ีจึง
เป็นเหตุผลหลกัท่ีหลายๆ คนทัว่โลกเลือกใชโ้ปรแกรม AppServ แทนการท่ีตอ้งมาติดตอ้งโปรแกรม
ต่างๆ ทีละส่วน 

 

 

รูปท่ี 2.5พีเอชพีมายแอดมิน 
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2.3 ทรัพยากรการยมื-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

การบริหารจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  หน่วยงานสารสนเทศการศึกษา  งานแพทยศ์าสตร์ศึกษา  คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล  
มีการใหบ้ริการยมื-คืนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผา่นผูดู้แลระบบโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟทเ์อก
เซลลใ์นการจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บ ไดแ้ก่ เลขเคร่ือง, รหสัครุภณัฑ ์และรหสั SAP 

เม่ือมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใหม่ถูกส่งเขา้มายงัหน่วยงาน ผูดู้แลระบบจะท าการขอรหสั 
SAP และหมายเลขครุภณัฑจ์ากศูนยค์อมพิวเตอร์เพื่อบนัทึกลงในไฟลข์อ้มูล จากนั้นจะน าสต๊ิกเกอร์
ท่ีพิมพ์รหัส SAP มาติดท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทุกตวัเพื่อสะดวกต่อการจดัเก็บและ
สามารถบอกล าดบัได ้เม่ือไดท้  าครบตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้จึงน าไปเก็บไวใ้นสโตร์ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 
4 หอ้ง ส าหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการท าการยมื-คืน 

ในขั้นตอนการยืม-คืนผูใ้ช้บริการจะท าการจองโดยการส่งอีเมล์หรือโทรศพัท์ติดต่อกบั
ผูดู้แลระบบ จากนั้นผูดู้แลระบบจะท าการกรอกขอ้มูลลงในไฟล์ขอ้มูลและท าการพิมพอ์อกเป็น
แบบฟอร์ม เม่ือผูใ้ชบ้ริการมารับของจะท าการกรอก ช่ือผูรั้บ, ช่ือภาควิชา/หน่วยงาน, การน าไปใช้
ในงาน/ระบบ, ตึก, ชั้น, ห้อง, หมายเลขโทรศพัท,์ ลงช่ือผูรั้บ, วนัท่ีรับและวนัท่ีส่ง เม่ือผูใ้ชบ้ริการ
น าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มาคืน ผูดู้แลระบบจะผูใ้ช้บริการลงช่ือผูคื้นและวนัท่ีส่งคืน จากนั้น
ผูดู้แลระบบจะท าการลบขอ้มูลอุปกรณ์ท่ียมืในไฟลข์อ้มูล 

  เม่ือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช ารุดทางหน่วยงานสารสนเทศการศึกษาจะท าการบนัทึก
สถานะเสียลงในไฟล์ขอ้มูลและท าการส่งเร่ืองให้ศูนยค์อมพิวเตอร์มาท าการรับคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดไปซ่อม  เม่ือท าการซ่อมเสร็จแลว้ศูนยค์อมพิวเตอร์จะน ามาส่งคืนให้กบัหน่วยงาน 
ทางหน่วยงานจะท าการแก้ไขสถานะในไฟล์ขอ้มูลและน าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีซ่อมเสร็จ
กลบัไปใหบ้ริการตามปกติ 

 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
บทน้ีเป็นส่วนของรายละเอียดการปฏิบติังานและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ีต่อไปน้ี 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
3.1.1 คณะแพทยศาสตร์ศึกษาศิริราชพยาบาล  
3.1.2 ตึกอดุลยเดชวกิรม18 ชั้น 6 ท่ีอยูเ่ลขท่ี 2 ถนนวงัหลงั แขวงศิริราช เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 
10700 

 
รูปท่ี 3.1 สถานท่ีตั้งสถานประกอบการ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 ลกัษณะการประกอบการของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คือ การจดัการหน่วยงาน

สารสนเทศการศึกษา ซ่ึงได้ด าเนินการจดัการเก่ียวกับการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคคลากรในหน่วยงานไดย้ืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยได้

ตอบสนองถึงความตอ้งของบุคคลากรในหน่วยงานเป็นส่ิงส าคญั และไดใ้ห้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน  

โรงพยาบาลศิริราช  
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3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.3.1 ต าแหน่งผูช่้วยงาน IT Support ในแผนก งานแพทยศาสตร์ศึกษา 

3.3.2 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

-  แกไ้ขปัญหาต่างๆ จากผูใ้ช ้เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน็ตเวร์ิคหรือปร้ินเตอร์มีปัญหา  

   เป็นตน้ 

-  ติดตั้งโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมวนิโดว ์โปรแกรมส าหรับใชง้าน

ของนกัศึกษาแพทย ์

                           -  ตรวจสอบจ านวนวสัดุอุปกรณ์ในแผนก  งานแพทยศาสตร์ศึกษา 

3.4 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.4.1 ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ Microsoft Windows 8.1 64 bit 

  - CPU core i5  

- RAM 8 GB 

  - Hard disk   1 TB 

3.4.2 ซอฟตแ์วร์ 

  - โปรแกรม Appserv win32-8.3.0 

                           - โปรแกรม  Dreamweaver CS6 

                           - โปรแกรม Microsoft visio.Profesional.2013 

                           - โปรแกรม Microsoft office 
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3.5 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 

1.   ศึกษาขอ้มูล      
2.   วเิคราะห์ระบบงาน      
3.   วางแผนและออกแบบ      
4.   จดัท าฐานขอ้มูล      
5.   ทดสอบการใชง้าน      
6.   จดัท าเอกสาร      
 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.6.1    วเิคราะห์ระบบงาน 

            ศึกษาวธีิการท างานระบบเดิมของบริษทั จากพนกังานท่ีปรึกษา และศึกษาขอ้มูล 

            การท างานบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อน ามาวเิคราะห์และวางแผนการท างาน 

           3.6.2     ศึกษาระบบฐานขอ้มูลและสร้างฐานขอ้มูลบน มายเอชคิวแอล ผา่นทาง  

                        พีเอชพีมายแอดมิน 
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3.6.3 วเิคราะห์ระบบงานเดิม 
            3.6.3.1 จากท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากสถานประกอบการนั้นระบบงานเดิมของหน่วยงานสารสนเทศ
การศึกษา ตอ้งใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซลในการเก็บขอ้มูล และตอ้งกรอกแบบฟอร์มเม่ือมีการยืม จึงท าให้
เกิดความลา้ช้าในระบบการท างานของเจา้หน้าท่ี เกิดความยุ่งยากในการคน้หาอุปกรณ์ ขอ้มูลอาจเกิด
การสูญหาย การสืบคน้ค่อนขา้งยากและไม่สะดวก  สามารถอธิบายโครงสร้างการท างานของระบบเก่า
และระบบใหม่ไดด้งัภาพ 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 ภาพรวมระบบยมื-คืนอุปกรณ์ภายในหน่วยงาน 
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3.6.4 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 
3.6.4.1 จากท่ีไดข้อ้มูลจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากสถานประกอบการนั้นระบบงานใหม่ของหน่วยงาน

สารสนเทศการศึกษา ตอ้งใช้มายเอสคิวแอลในการเก็บขอ้มูล จึงเกิดความสะดวกในระบบการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี เกิดความรวดเร็วในการค้นหาอุปกรณ์ ข้อมูลไม่เกิดการสูญหาย สามารถอธิบาย
โครงสร้างการท างานของระบบเก่าและระบบใหม่ไดด้งัภาพ 

 

 

รูปท่ี 3.3 ภาพรวมระบบยมืภายในหน่วยงาน 
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รูปท่ี 3.4 ภาพรวมระบบคืนภายในหน่วยงาน 

          การท างานของระบบงานใหม่จะใหผู้ดู้แลระบบเพียงคนเดียวและผูใ้ชง้านสามารถติดต่อการ    

ยมื-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดท่ี้ผูดู้แลระบบ ในระบบสามารถคน้หา ตรวจเช็ค แกไ้ข เพิ่ม และลบ

ขอ้มูลไดโ้ดยผูดู้แลระบบ 

3.7.2  วเิคราะห์ระบบซอฟตแ์วร์ 

- ออกแบบหนา้เวบ็ ดงัภาพ 

 

รูปท่ี 3.5 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์
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            จากการออกแบบระบบ ไดท้  าการออกแบบเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อทดสอบการท างาน 

          -  การเก็บขอ้มูลในส่วนของฐานขอ้มูล  ดงัภาพ 

 

รูปท่ี 3.6 การเขา้สู่ระบบ php MyAdmin 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 การเก็บขอ้มูลใน Database 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

   จากผลการปฏิบติังานตามโครงงาน คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการสร้างฐานขอ้มูลจ าลองของ
หน่วยงานสารสนเทศการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล           
โดยฐานขอ้มูลน้ีจดัท าข้ึนมา เพื่อท่ีจะเก็บขอ้มูลของสมาชิกและขอ้มูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    

หน้าเวบ็ไซต์ส าหรับเข้าสู่ระบบการเกบ็ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์                     
รูปท่ี 4.1หนา้เวบ็ไซตจ์ าลองของหน่วยงานสารสนเทศการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา                         
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้เวบ็ไซตจ์ าลองส าหรับ Login เขา้สู่ระบบ 

โดยใหใ้ส่ username และ password เพื่อเขา้สู่ระบบโดยมีผูใ้ชร้ะบบเพียงคนเดียวคือผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 4.2 หนา้ส าหรับ Login เขา้สู่ฐานขอ้มูล  

โดยใหใ้ส่ username และ password เพื่อเขา้สู่ฐานขอ้มูลโดยมีรหสัใหส้ าหรับผูดู้แลระบบ
เพื่อเขา้ไปท าการบนัทึกขอ้มูลจากฐานขอ้มูล MySQL โดยตรง 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 หนา้เพิ่มขอ้มูลสมาชิก 

ใหผู้ดู้แลระบบท าการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกโดยท าการกรอกรายละเอียดใหค้รบตามท่ีได้
ก าหนดไวโ้ดยมีรหสัประจ าตวั,ช่ือ-นามสกุล, แผนก, ฝ่าย, ต าแหน่ง  เม่ือกรอกรายละเอียดครบแลว้
จึงท าการกดเพิ่มช่ือผูย้มืเพื่อใหส้ามารถเขา้มาเป็นสมาชิกของระบบได ้
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รูปท่ี 4.4 หนา้ผลการเพิ่มขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการเพิ่มขอ้มูลสมาชิกจากหนา้ฟอร์มท่ีก าหนดใหข้อ้มูลทั้งหมดท่ีท าการกรอกไปเก็บ
บนัทึกไวท่ี้ฐานขอ้มูล MySQL 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ส าหรับคน้หาขอ้มูลสมาชิก 

เม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูลสมาชิกใหท้ าการกรอกช่ือ-นามสกุลแลว้กดท่ีปุ่มคน้หาขอ้มูลเพื่อ

ท าการคน้หาขอ้มูลสมาชิก 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ผลการคน้หาขอ้มูลสมาชิก 

เม่ือท าการกรอกช่ือของสมาชิกท่ีตอ้งการคน้หาแลว้ท าการกดปุ่มคน้หาขอ้มูลระบบจะท า
การแสดงขอ้มูลของสมาชิกท่ีตอ้งการคน้หา 

 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกใหท้ าการคลิกท่ีค าวา่แกไ้ขของสมาชิกนั้นๆเพื่อท าการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลของสมาชิก 
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รูปท่ี 4.8 หนา้ฟอร์มส าหรับแกไ้ขขอ้มูล 

ระบบจะท าการแสดงขอ้มูลข้ึนมาเพื่อใหผู้ดู้แลระบบท าการแกไ้ขขอ้มูลของสมาชิก
เรียบร้อยแลว้ก็ท าการบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ขดว้ยการกดท่ีปุ่มแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้ผลการแกไ้ขขอ้มูลสมาชิกท่ีฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยระบบจะท าการน าขอ้มูลท่ีถูกแกไ้ขไปเก็บไวใ้น

ฐานขอ้มูล MySQL 
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รูปท่ี 4.10 หนา้ลบขอ้มูลสมาชิก 

เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลสมาชิกใหค้ลิกท่ีค าวา่ลบระบบจะท าการลบขอ้มูลสมาชิก 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ผลการลบขอ้มูลสมาชิกท่ีฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการลบขอ้มูลจากฟอร์มแลว้ระบบจะท าการลบขอ้มูลจากฐานขอ้มูล MySQL ดว้ย

เช่นกนั 
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รูปท่ี 4.12 หนา้ส าหรับเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ 

เม่ือตอ้งการเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ใหท้  าการกรอกขอ้มูลของรายละเอียดใหค้รบเพื่อท าการเพิ่ม

ขอ้มูลอุปกรณ์ส่วนใดท่ีไม่มีขอ้มูลก็ใหเ้วน้ไวไ้ม่ตอ้งท าการใส่ขอ้มูลใดๆลงไปในช่องกรอก

รายละเอียดเม่ือกรอกเสร็จแลว้จึงท าการบนัทึกขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ผลการเพิ่มขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการกรอกขอ้มูลจากหนา้ฟอร์มท่ีก าหนดใหแ้ลว้ท าการกดบนัทึกขอ้มูลระบบจะท า
การบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดไวท่ี้ฐานขอ้มูล MySQL  
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รูปท่ี 4.14 หนา้คน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ 

เม่ือตอ้งการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ใหก้รอกรหสั SAP  ของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการคน้หาแลว้กดท่ี

ปุ่มคน้หาขอ้มูลเพื่อคน้หาขอ้มูลของอุปกรณ์ 

 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้ผลการคน้หาขอ้มูลจากรหสั SAP 

เม่ือกรอกรหสั SAP ของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการคน้หาแลว้กดปุ่มคน้หาขอ้มูลระบบจะท าการ
แสดงขอ้มูลของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการคน้หา 
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รูปท่ี 4.16 หนา้แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ 

เม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ใหท้  าการคลิกท่ีค าวา่แกไ้ขของอุปกรณ์นั้นๆเพื่อท าการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลของอุปกรณ์ 

 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้ฟอร์มส าหรับแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ 

เม่ือกดปุ่มแกไ้ขขอ้มูลระบบจะแสดงหนา้ฟอร์มส าหรับแกไ้ขขอ้มูลเพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูล
ของอุปกรณ์เรียบร้อยแลว้ก็ท าการบนัทึกขอ้มูลการแกไ้ขดว้ยการกดท่ีปุ่มแกไ้ขขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.18 หนา้ผลการแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขไวท่ี้
ฐานขอ้มูล MySQL 

 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้ลบขอ้มูลอุปกรณ์ 

เม่ือตอ้งการลบขอ้มูลอุปกรณ์ใหค้ลิกท่ีค าวา่ลบระบบจะท าการลบขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.20 หนา้ผลการลบขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีฐานขอ้มูล 

เม่ือท าการกดปุ่มลบขอ้มูลอุปกรณ์จากหนา้ฟอร์มท่ีแลว้ระบบจะท าการลบขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่น
ฐานขอ้มูล MySQL ดว้ย 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ 

 
 จากปัญหาท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน หลงัจากไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลให้หน่วยงานไดใ้ชง้านจริง และ
ท าใหผู้ใ้ชง้านใชส้ะดวกและง่ายต่อการสืบคน้ นอกจากน้ียงัสามารถน าไปพฒันาใชก้บัหน่วยงานไดอี้ก  
 
5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

หน่วยงานสารสนเทศการศึกษามีความต้องการปรับปรุงและพฒันาจากการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล ซ่ึงไม่สะดวกต่อผูใ้ช้บริการและยากต่อการสืบคน้ขอ้มูลรวมถึงอาจเกิดการสูญ
หายของเอกสาร  
  จากปัญหาดงักล่าวคณะผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการสร้างและพฒันาการออกแบบฐานขอ้มูล

ส าหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใชภ้าษาพีเอชพี และใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลพีเอชพีมาย

แอดมินในการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูลการยืม-คืนเคร่ืองและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสารสนเทศการศึกษาเพื่อช่วยให้การบันทึกข้อมูลการยืม-คืนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วข้ึนง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลประวติัการใช้งานอีกทั้ งสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลการยืม-คืนเคร่ืองและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ว่าผูใ้ดยืม-คืนอุปกรณ์ในเวลาใดบ้าง

รวมทั้งสามารถตรวจสอบจ านวนและชนิดของอุปกรณ์ได ้ 

 

5.2 ปัญหาในการด าเนินงาน 

5.2.1 ไม่มีความรู้ในการจ าแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับออกแบบฐานขอ้มูล 

5.2.2 ไม่มีความรู้ในการจ าแนกชนิดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ในการสร้างฐานขอ้มูลควรท าการศึกษาและออกแบบตารางขอ้มูล ฟิลดข์อ้มูล 
         และความสัมพนัธ์ 
5.3.2  ควรศึกษาการจ าแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบฐานขอ้มูล 
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5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.4.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจ 

5.4.1.1 ไดป้ระสบการณ์การท างานจริง 

5.4.1.2 ไดเ้รียนรู้การปรับตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รได ้

5.4.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจ 

5.4.2.1 ความรู้ท่ีไดศึ้กษามาจากในหอ้งเรียนนั้นไม่เพียงพอ เม่ือน ามาใชท้  างาน 

  จริงจึงตอ้งศึกษาเพิ่มเติม 

5.4.2.2 ในการปฏิบติัสหกิจคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการฝึกงานนอ้ย เน่ืองจากมี 

             วนัหยดุติดต่อกนัเป็นเวลานานหลายวนั ท าใหข้าดความต่อเน่ืองใน 

             การปฏิบติังาน 

5.4.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.4.3.1 ควรมีการฝึกปฏิบติัการเตรียมความพร้อมในสาขาวชิาชีพ ก่อนออกปฏิบติั 

            งานสหกิจศึกษา 

5.4.3.2 ควรมีการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีหลากหลายและ 

            พร้อมใชง้าน 
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ภาคผนวก ก 
หนา้เขา้สู่ระบบ 

 

 

 

รูปท่ี ก.1 หลกัหนา้เวบ็ไซต ์

โดยใหใ้ส่ username และ password เพื่อเขา้สู่ระบบโดยมีผูใ้ชร้ะบบเพียงคนเดียวคือผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี ก.2 หนา้การเพิ่มขอ้มูลจากฐานขอ้มูล 
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ภาคผนวก ข 
ภาพตวัอยา่งระหวา่งปฏิบติังาน 

 

 

รูปท่ี ข.1  ตรวจเช็คสายแลนและสนบัสนุนผูใ้ชภ้าคในองคก์ร 
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รูปท่ี ข.2 ตรวจสอบโน๊ตบุค๊ก่อนการใหย้มื-คืนอุปกรณ์ 
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รูปท่ี ข.3 อปัเดตการใชง้านคอมพิวเตอร์ของหอ้งแล็ปนกัศึกษาแพทย ์
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รูปท่ี ข.4 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ขององคก์ร 

 

รูปท่ี ข.5 สถานประกอบการ 
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