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บทคัดยอ 

 จากการศึกษาระบบจัดการคลังอุปกรณเวอรชั่นเดิมพบวาแอพพลิเคชั่นสามารถจัดเก็บขอมูลอุปกรณ 
จัดเก็บขอมูลผูเบิก – คืนอุปกรณ จัดเก็บประวัติการใชงานอุปกรณ ทําการสืบคนขอมูลอุปกรณท่ีมีอยูภายใน
ระบบได สามารถเขาไปแกไขขอมูล เชน แกไขขอมูลอุปกรณ อัพเดทขอมูลอุปกรณ อัพเดทสถานะอุปกรณ 
และลบขอมูลอุปกรณท่ีมีอยูในระบบได แตในระหวางท่ีคณะผูจัดทําไดปฏิบัติงานอยูนั้นพบวามีอุปกรณบางชิ้น
ท่ีชํารุดเสียหายเม่ือนําอุปกรณไปมอบใหกับพนักงานจึงเกิดความขัดของในการทํางานของพนักงานผูนั้น เม่ือ
การทํางานขัดของจึงสงผลเสียตอบริษัทเพราะการทํางานลาชา ดวยเหตุนี้ สถานประกอบการจึงตองการเพ่ิม
ในสวนของการจัดการอุปกรณท่ีชํารุดเสียหาย และตรวจสอบสถานะอุปกรณท่ีชํารุด คณะผูจัดทําจึงไดทํา
ระบบจัดการคลังอุปกรณรุนท่ี 2 โดยพัฒนาใหมีการจัดการขอมูลอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายได 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากการศึกษาระบบจดัการคลงัอุปกรณ์ในบริษทัคณะผูจ้ดัท าพบว่าสามารถจดัเก็บขอ้มูล

อุปกรณ์ ขอ้มูลผูเ้บิก – คืนอุปกรณ์ ประวติัการใช้งานอุปกรณ์ ท าการสืบคน้ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีอยู่

ภายในระบบได ้สามารถเขา้ไปแกไ้ขขอ้มูล เช่น แกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ อพัเดทขอ้มูลอุปกรณ์ และลบ

ขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นระบบได ้แต่ในการจดัเตรียมอุปกรณ์บางกรณีนั้นพบวา่มีอุปกรณ์บางส่วนท่ี

ไม่สามารถใช้งานไดเ้น่ืองจากอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย จึงท าให้การจดัเตรียมอุปกรณ์ล่าช้า ส่งผลให้

การท างานของพนกังานท่ีตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ช้ินนั้นไม่สามารถปฏิบติังานได ้

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดัการคลงัอุปกรณ์โดยเพิ่มส่วนของ

การจดัการอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายเพื่อให้ สถานประกอบการสามารถจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีการ

ช ารุดเสียหายได้สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในระบบได ้เช่น อุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ช้

งานไม่ช ารุดเสียหายจะแสดงสถานะ วา่ง อุปกรณ์ท่ีมีการใชง้านจะแสดงสถานะ ใชง้าน อุปกรณ์ท่ี

ส่งซ่อมจะแสดงสถานะ ซ่อม เป็นตน้ สามารถตรวจสอบประวติัการใชง้านอุปกรณ์แต่ละช้ินท่ีมีอยู่

ในระบบได ้เพื่อน าเอาขอ้มูลท่ีมีอยูม่าใชใ้นการวเิคราะห์การสั่งช้ืออุปกรณ์ส ารอง 

  

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 

1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันาระบบจดัการคลงัอุปกรณ์ รุ่นท่ี 2  
1.2.2 เพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นระบบ เช่น อุปกรณ์มีใชง้านอยูใ่หแ้สดง

สถานะ ใชง้าน หรือ อุปกรณ์ส่งซ่อมอยูก่็ใชแ้สดงสถานะ ซ่อม 
1.2.3 เพื่อสามารถตรวจสอบจ านวนอุปกรณ์ท่ีมีอยูค่ลงัอุปกรณ์ได ้
1.2.3 เพื่อส ารวจขอ้มูลการใชง้านของอุปกรณ์ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ ามาใชใ้นการตดัสินใจ เช่น 

การสั่งช้ืออุปกรณ์ไวใ้ชส้ ารองจะดูไดจ้ากจ านวนคร้ังในการใชง้าน 
 
 
  



2 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 พนกังานแผนก IT สามารถแกไ้ขขอ้มูลของอุปกรณ์ ก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน และเป็น
ผูดู้แลระบบ 

1.3.2 พนกังานท่ีไม่ใช่แผนก IT สามารถดูรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ เบิกอุปกรณ์ผา่น
เวบ็แอพพลิเคชัน่ 

1.3.3   พนกังานในบริษทัสามารถตรวจสถานะของอุปกรณ์ได ้
1.3.4 พนกังานท่ีรับผดิชอบการสั่งช้ืออุปกรณ์สามารถน าขอ้มูลในระบบมาวเิคราะห์ในการ

สั่งช่ืออุปกรณ์ได ้
  
1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1.  ไดร้ะบบจดัการคลงัอุปกรณ์ รุ่นท่ี 2  
1.4.2.  สามารถจดัส่งอุปกรณ์ใหก้บัพนกังานไดเ้ร็วข้ึน 
1.4.3.  ไดข้อ้มูลประวติัการใชง้านของอุปกรณ์ใชใ้นการจดัการเร่ืองอ่ืนๆ เช่น สั่งช้ือ

อุปกรณ์ส ารอง ประเมินเร่ืองค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินโครงงำน 
เวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดัการคลงัอุปกรณ์มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินโครงงาน ดงัต่อไปน้ี 

 รวมรวบความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงานเป็นกระบวนการในการรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบจดัการคลงัอุปกรณ์ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ รุ่นท่ี 2 

 วิเคราะห์ระบบโครงงานของเดิมเพื่อหาจุดท่ีเกิดปัญหาและวิธีแกปั้ญหาท่ีท าให้ตอ้งมีการ
พฒันาระบบการท างานใหม่ 

 ออกแบบระบบโครงงานเป็นกระบวนการออกแบบระบบงานใหม่จากการใช้แผนภาพ
แสดงการท างานของกระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระบบใหม่ การออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อ
รองรับการท างานของระบบใหม่  

 จดัท าหรือพฒันาระบบโครงงานเป็นกระบวนการท่ีน าเอาขอ้มูลการออกแบบระบบใหม่มา
พฒันาระบบจดัการคลงัอุปกรณ์ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ รุ่นท่ี 2 ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์
วิชวลสตูดิโอ 2015 โดยเวบ็ท่ีพฒันาจะใช้การเขียนโปรแกรมในรูปแบบของเอเอสพีดอท
เน็ต เอม็วซีี โดยภาษาท่ีใชเ้ขียนคือภาษาซีชาร์ป 
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1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน  

      ตารางท่ี 1.1 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 าเวบ็ไซต ์  

 

   
5.   ทดสอบการใชง้าน      
6.   จดัท าเอกสาร      
 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

  -Windows 10 64 Bit 

  - CPU core I5  

- RAM 8 GB 

  - Harddisk   500 GB 

-  Microsoft Server 2008 R2 
-  IIS 7.5 

ซอฟตแ์วร์ 

  - Microsoft Visual studio 2015 

- Microsoft SQL Server 2014 
- Web Browser 
- Asp.net 



บทท่ี 2 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงทฤษฏีท่ีใช้และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งการออกแบบในการพฒันาระบบจดัการ

คลงัอุปกรณ์ รุ่นท่ี 2 โดยการพฒันาระบบจดัการคลงัอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะตอ้ง

น ามาประยุคต์ใช้งานกบัการออกแบบโครงสร้างของเวบ็แอพพลิเคชั่น  ซ่ึงควรมีความรู้เก่ียวกบัการ

เลือกใชซ้อตฟ์แวร์ ขอ้ดีขอ้เสีย เพื่อท าการพมันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีสามารตอบสนองตามความตอ้งการ

ของสถานท่ีประกอบการได ้

โดยโครงงานระบบจดัการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นท่ี 2 ถูกพฒันาด้วยภาษา        

เอเอสพีดอทเน็ต และ ใช้โปรแกรมไมโคซอฟต์ วิชวลสตูดิโอ 2016 และใช้ฐานข้อมูล เอสคิวแอล 

เซิร์ฟเวอร์เขา้มาช่วยในการเก็บขอ้มูลเขา้สู่ระบบเพื่อช่วยจดัการในเร่ืองของการจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ท่ี

มีการช ารุดเสียหาย เก็บสถานะของอุปกรณ์เป็นตน้ 

โครงงานระบบจดัการคลังอุปกรณ์ใน รุ่นที 2 ถูกจดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกสบายในเร่ือง

สามารถจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีมีการช ารุดเสียหาย และ สามารถตรวจสอบสถานะท่ีพงัอยูไ่ด ้หากมีการ

ส่งซ่อมท่ีร้านรับซ่อมอุปกรณ์ไอทีแลว้ 
 

 

2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการพฒันาเว็บแอพพลิเคชั่น คณะผูจ้ดัท าโครงงานโดยพฒันาจากเอเอสพีดอทเน็ตเป็น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและตอ้งการการพฒันาดว้ยเอเอสพีดอทเน็ต รวมทั้งมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาและ

ติดตั้งการใชง้าน โดยการมีทฤษฏีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาดงัน้ี 

 

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 

เว็บเซิร์ฟเวอร์ คือซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีคล้ายกับเซิร์ฟเวอร์สามารถส่งข้อมูลให้กับเคร่ือง

ไคลเอนตเ์พื่อท าการส่งผลลพัธ์ไปยงัเคร่ืองไคลเอนต์ โดยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบจดัการ

คลงัอุปกรณ์ผ่านเวบ็แอพพลิเคชัน่ รุ่นที 2ได้ท าการติดตั้งบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีช่ือ DTTBKKASC01 
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ติดตั้ง windows server 2008 R2 และท าการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้านของเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึน 

โดยในการเขา้ใช้งานของซอร์ฟแวร์จ าเป็นตอ้งติดตั้ง IIS 7.5 (Internet Information Services 7.5) และ 

Asp.net เพื่อรองรับการท างานบนเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาดว้ยเอเอสพีดอทเน็ตเพื่อให้สามารถท ากบั

รับ – ส่งขอ้มูลได ้ 

 

เวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) 

เวบ็บราวเซอร์ คือโปรแกรมท่ีอยูใ่นเคร่ือง ท างานในส่วนของฝ่ังไคลเอนต์และมีหนา้ท่ีในการ

ส่งขอ้มูล โดยผูใ้ชง้านตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในภาษามาตรฐาน คือ ภาษา HTML  

 

โปรแกรมไอไอเอส (Internet Information Services : IIS) 

โปรแกรมไอไอเอส (Internet Information Services : IIS) เป็นชุดโปรแกรมท่ีให้บ ริการ

สารสนเทศบนเครือข่ายส าหรับเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็

เซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมส าหรับแปลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Windows ให้สามารถเปิดบริการและ

เรียกดูขอ้มูลผา่นเวบ็บราวเซอร์ทั้งหลาย เช่น IE, Chrome, Firefox เป็นตน้  

สามารถท างานและประมวลผลจากภาษาโปรแกรมท่ีไวส้ าหรับเขียนเวบ็ไดห้ลากหลาย เช่น

ASP, ASP.Net, PHP หรือ JSP โดยโปรแกรม IIS น้ีรองรับการให้บริการหลายประเภทได้แก่ FTP, 

SMTP, HTTP/HTTPS ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบติัการ Windows นั้นจะมีโปรแกรม 

IIS 7.5 มีชุดค าสั่งส าหรับผูดู้แลเพื่อช่วยในการจดัการดูแลรักษาเวบ็ไซดแ์ละเวบ็แอพพลิเคชัน่ท างานได้

อยา่งสะดวกมากยิ่งข้ึน ซ่ึง IIS7.5 น้ียงัมีระบบเคร่ืองมือส าหรับผูดู้แลท่ีมาพร้อมกบัหนา้จอการจดัการท่ี

ใชง้านไดง่้ายโดยจะมีหน้า GUI แบบใหม่พร้อมดว้ยเคร่ืองมือชุดค าสั่งในการสร้างเวบ็ไซด์ให้รวดเร็ว

ข้ึนโดยผู ้ดูแลจะสามารถเพิ่มช่ือผู ้ใช้งานและตั้ งค่าก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานเว็บไซด์หรือเว็บ

แอพพลิเคชัน่ไดจ้ากโปรแกรม IIS โดยจะท าการก าหนดต าแหน่งของเวบ็ไซดท่ี์ตอ้งการเปิดให้บริการท่ี

อยูบ่นเวบ็เซิร์ฟเวอร์เพื่อให ้IIS แสดงผล 
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ล าดับช้ันของการบริหารจัดการ IIS 7.5 

IIS (Internet Information Services) เป็นระบบรักษาความปลอดภยัเวบ็เซิร์ฟเวอร์ท่ีเช่ือถือได้

และปรับขนาดท่ีใหง่้ายในการจดัการแพลตฟอร์มสาหรับการพฒันาและการใชง้านเวบ็โฮสโดยมีล าดบั

ขั้นของการท างานดงัน้ี 

1. IIS Windows Process Activation Service (WAS) กระบวนการเปิดใชง้าน Windows Service 

(WAS) การบริหารจดัการการก าหนดค่าของโปรแกรมประยุกต์ การสร้าง และอายุการใช้งานของ

กระบวนการปฏิบติังานสาหรับ HTTP โปรโตคอลอ่ืนๆ เซอร์วสิ (W3SVC) และบริการอ่ืน ๆ 

2. IIS Application Pool บริการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชัน่ (IIS) เป็นกลุ่มของ URL ท่ี

ถูกส่งไปยงัหน่ึงหรือหลายกระบวนการปฏิบัติงาน เน่ืองจากโปรแกรมประยุกต์ก าหนดชุดของ

โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ท่ีใช้ร่วมกนัอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายกระบวนการปฏิบติังาน ให้สะดวก

ในการจดัการชุดของเวบ็ไซต์และโปรแกรมประยุกต์และกระบวนการทางานท่ีสอดคลอ้งกนั ขอบเขต

ของกระบวนการท่ีแยกต่างหากในแต่ละกระบวนการทางานดงันั้นเวบ็ไซตห์รือการประยกุตใ์ชอ้ยา่งใด

อย่างหน่ึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการประยุกต์ใช้โปรแกรมอ่ืน ๆ มีความน่าเช่ือถือและการ

จดัการโครงสร้างพื้นฐานของเวบ็ไดดี้ 

3. IIS Worker Process บ ริก ารข้อ มู ลท างอิน เทอร์ เน็ ตกระบวนการท า งาน  (IIS) เป็ น

กระบวนการท่ีหน้าต่าง (W3wp.exe) ซ่ึงจะท างานการใช้งานเวบ็และมีหน้าท่ีในการจดัการกบัการร้อง

ขอท่ีส่งไปยงัเวบ็เซิร์ฟเวอร์สาหรับแอพพลิเคชัน่ท่ีเฉพาะเจาะจง 

4. IIS Protocol Adapter: Internet Information Services (IIS) ของอะแดปเตอร์โปรโตคอลเป็น

บริการwindowsท่ีไดรั้บขอ้ความเก่ียวกบัโปรโตคอลเครือข่ายท่ีเฉพาะเจาะจงและการติดต่อส่ือสารกบั

บริการของwindowsกระบวนการเปิดใชง้าน (WAS) เพื่อให้ขอ้ความท่ีเขา้มาเส้นทางไปยงักระบวนการ

ท างานท่ีถูกตอ้ง 

5. IIS FTP Service: Internet Information Services (IIS) เป็ น บ ริ ก า ร ใน ก า ร จั ด ก า ร กั บ

แฟ้มขอ้มูลโดย FTP จะช่วยให้เวบ็เซิร์ฟเวอร์สามารถถ่ายโอนแฟ้มอพัโหลด ดาวน์โหลดไฟล์ บริการ

แชร์ไฟล ์

6. IIS Web Management Service (WMSvc): Internet Information Services (IIS) ของเว็บการ

จดัการบริการ (WMSvc) ช่วยให้การจดัการจากระยะไกลและไดรั้บมอบหมายจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์และ

เวบ็ไซตแ์ละการใชง้าน 
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7. IIS Application Host Helper Service (AppHostSvc): Internet Information Services (IIS) 

ช่วย Application Host เซอร์วิส (AppHostSvc) ช่วยให้การก าหนดค่า IIS การประยุกต์ใช้ SID (การ

รักษาความปลอดภยัระบุ) ซ่ึงจะช่วยให้การทางานการตั้งค่าโดยการบนัทึกแฟ้ม ApplicationHost.config

ท่ีจะแยกยอ่ยการก าหนดค่าช่วงเวลาท่ีก าหนด 

8. IISADMIN Service: Internet Information Services (IIS) IISAdmin บ ริก ารโฮสต์  IIS 6.0

องค์ประกอบเขา้กนัไดก้ารก าหนดค่า (metabase) ท่ีจะตอ้งเรียกใช ้IIS 6.0 สคริปตบ์ริหาร, SMTP และ 

FTP 

9. IIS Hosted Web Core: Internet Information Services (IIS) การโฮสต์เว็บ Core (HWC) เป็น

ส่วนประกอบในระดับต่างๆท่ีใช้ในการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยไม่ต้องบริการของ 

Windows 

 10. IIS World Wide Web Publishing Service (W3SVC): Internet Information Services (IIS) 

World Wide Web Publishing Service (W3SVC) บางคร้ังเรียกวา่บริการ WWW หรือการบริหารจดัการ

โปรโตคอล HTTP 

11. IIS Web Site: บริการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวบ็ไซต ์(IIS) เป็นคอลเลคชัน่ท่ีไม่ซ ้ ากนัของ

หน้าเวบ็และโปรแกรมประยุกต์เว็บท่ีโฮสต์บน IIS เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ท่ีมีการผูกท่ีประกอบด้วย

หมายเลขพอร์ต ท่ีอยู ่IP และช่ือโฮสตท่ี์เป็นตวัเลือกหรือช่ือ 

12. Active Server Pages (ASP): Active Server Pages (ASP) จะช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบได

นามิกสร้างหนา้เวบ็และสร้างโปรแกรมเวบ็แบบโตต้อบโดยใชด้า้นเซิร์ฟเวอร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีการเขียน

สคริปต ์

 

 

User Account Control (UAC) 

User Account Control (UAC) เป็น อีก ฟี เจอ ร์ห น่ึ ง ท่ีส ร้างต่อยอดจากระบบปฏิบัติการ

ไมโครซอฟต ์Windows vista ท่ีสามารถก าหนดสิทธิผูใ้ช ้(User Account) ในการใชง้านโปรแกรมต่างๆ

ของระบบปฏิบติัการ Windows 7 โดยให้ผูใ้ชมี้ความคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ซ่ึงรวมถึงการก าหนดโดยสิทธิ

ของผูดู้แลระบบ (Admin Mode) มีการแสดงหนา้จอเตือนสิทธ์ิและส าหรับผูดู้แลระบบ (Admin Mode) 

ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชง้านโปรแกรมมากกวา่แต่ก่อนโดยผูใ้ชก้็จะสะดวกและคล่องตวัมาก
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ยิง่ข้ึน เน่ืองจากหนา้จอแจง้เตือนของ UAC ลดลง ซ่ึงในโครงงานน้ีจะใช ้UAC ในการตรวจสอบการเขา้

ใชง้านระบบจดัการคลงัอุปกรณ์ผา่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ รุ่นที 2 

โดยการตรวจสอบจากช่ือผูใ้ช้ท่ีใช้ในการเขา้ใช้งานระบบปฏิบติัการ  Windows ของพนกังาน

กบัฐานขอ้มูลของเวบ็แอพพลิเคชัน่บนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ถา้ช่ือผูใ้ชมี้ฐานขอ้มูลก็จะสามารถเขา้ใชง้านเวบ็

แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนได ้

 

ระบบฐานข้อมูล ( Database System ) 

ความหมายของระบบฐานข้อมูล 

  ฐานขอ้มูล ( Database ) หมายถึงชุดของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัท่ีถูกน ามาจดัเก็บไวร้วมกนั  

เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลนั้นไปใช้ร่วมกนัได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจดัเก็บขอ้มูลจะมี

ประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีวิธีการจดัการข้อมูลท่ีดี คือ วิธีการจดัเก็บค้นหาข้อมูลต้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็วเม่ือขอ้มูลมีปริมาณมากข้ึน   

หน้าทีข่องระบบจัดการฐานข้อมูล 

 สามารถแบ่งออกเป็นขอ้ยอ่ยๆไดด้งัน้ี 

1. ก าหนดและเก็บโครงสร้างฐานขอ้มูล  ( Define and Store Database Structure ) 

2. การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ( Load Database ) เม่ือมีการประมวลผลท่ีเกิดจากการ

ท างานของโปรแกรมประยุกต์  ระบบฐานขอ้มูลจะท าการรับและเก็บขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มา

เอาไวใ้นฐานขอ้มูล เพื่อใชใ้นการประมวลผลต่อไป 

3. เก็บและดูแลขอ้มูล ( Store and Maintain Data )  ขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลจะถูกเก็บรวม

ไวด้ว้ยกนั  โดยมีระบบจดัการฐานขอ้มูลเป็นผูดู้แลรักษาขอ้มูลนั้น 

4. ประสานงานระหวา่งระบบปฏิบติัการ ( Operating System ) ระบบการจดัการฐานขอ้มูลจะ

ท าหน้าท่ีประสานงานกบัระบบปฏิบติัการ เพื่อให้การท างานเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ี

ผูใ้ชต้อ้งการ 

5. ความปลอดภยั ( Security Control ) ในระบบการจดัการฐานขอ้มูลมีวิธีควบคุมเพื่อเป็นการ

ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัฐานขอ้มูล 
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6. การจัดท าข้อมูลส ารองและการกู้คืนข้อมูล ( Backup and Recovery ) ในระบบจัดการ

ฐานขอ้มูลจะมีสามารถจดัท าข้อมูลส ารองของฐานข้อมูลเอาไวแ้ละเม่ือมีปัญหาในการ

เรียกใชข้อ้มูลก็สามารถกูคื้นขอ้มูลใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

7. ควบคุมการใช้งานขอ้มูลพร้อมกนั ( Concurrency Control ) ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบนั  โปรแกรมการท างานมกัจะเป็นแบบผูใ้ช้หลายคน ( Multi User ) โดยระบบ

การจดัการฐานขอ้มูลจะท าการควบคุมการใชง้านการเรียกใชข้อ้มูลพร้อมกนัของผูใ้ชห้ลาย

คนในเวลาเดียวกนัได ้โดยจะมีระบบควบคุมการท างานเพื่อป้องกนัไม่ให้การท างานเกิด

การผดิพลาดหรือเกิดปัญหาการเรียกใชข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

8. ควบคุมความบูรณาภาพของขอ้มูล ( Integrity Control )  ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะท าการ

ควบคุมค่าของขอ้มูลในระบบใหถู้กตอ้งตามท่ีควรจะเป็น 

9. จดัท าพจนานุกรมขอ้มูล ( Data Dictionary )  ของระบบจดัการฐานขอ้มูล  มีการก าหนด

โครงสร้างกบัฐานขอ้มูล เพื่อจดัท าเป็นเอกสารได ้

 

ภาษาเอสคิวแอล ( SQL: Structured Query Language ) 

ความหมายของภาษาเอสคิวแอล  

 เป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมเพื่อจดัการกบัฐานขอ้มูลโดยเฉพาะ สามารถแบ่ง

การท างานไดด้งัน้ี 

1. Select Query  ใช้ในการดึงข้อมูลจากตารางในฐานขอ้มูล  เพื่อน ามาใช้ในส่วนของการ

แสดงผลทางหนา้จอ 

2. Update Query   ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลในฐานขอ้มูล   

3. Insert Query  ใชส้ าหรับเพิ่มขอ้มูลใหม่ลงในฐานขอ้มูล 

4. Delete Query  ใชส้ าหรับลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูล 

ประเภทของค าส่ังเอสคิวแอล 

ประกอบไปดว้ยชุดค าสั่ง 3 ประเภทดงัน้ี 

1. DDL (Data Definition Language)  เป็นชุดค าสั่งท่ีใชใ้นการนิยามหรือสร้างฐานขอ้มูล เช่น 

table , index , view ไดแ้ก่ค าสั่ง  Create table , Create view เป็นตน้ 
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2. DML (Data Manipulation Language)  เป็นชุดค าสั่งท่ีใชใ้นการประมวลผลหรือจดัการกบั

ขอ้มูลในฐานขอ้มูลไดแ้ก่ค าสั่ง  Select , update , delete เป็นตน้ 

3. DCL (Data Control Language)  เป็นชุดค าสั่งท่ีใช้ในการควบคุมสิทธ์ิของผูใ้ช้ในการใช้

ขอ้มูลรวมถึงควบคุมการใช้งานจากผูใ้ช้หลายคนพร้อมๆ กนัได้แก่ค าสั่ง Grant , revoke 

เป็นตน้ 

 

ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการพฒันา 

 ไมโครซอฟต์วชิวลสตูดิโอ 2015 (Vislual Studio 2015) 

 ไมโครซอฟตว์ิชวลสตูดิโอเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นการพฒันา

เวบ็แอพพลิเคชั่นบน Windows, Android, iOS และบนระบบคลาวด์ มีทั้งเคร่ืองมือท่ีช่วยในการเขียน

ชุดค าสั่ ง การทดสอบ การจัดการฐานข้อมูล และมีเคร่ืองมือในการติดตั้ งบนระบบเครือข่าย

แอพพลิเคชัน่  

 

รูปท่ี 2.1 โปรแกรมไมโครซอฟตว์ชิวลสตูดิโอ 

ข้อดีของไมโครซอฟต์วชิวลสตูดิโอ 

 เคร่ืองมือและบริการส าหรับโครงงานทุกขนาดไม่วา่จะซบัซอ้นเพียงใด 

 ลองรับการท างานของโปรแกรมภาษา C#, Visual Basic, F#, C++, Python, Node.js 

และ HTML/JavaScript 

 การวางแผนการท างาน (Sprint planning) 

 การดีบกัขั้นสูง การท าโปรไฟล ์การทดสอบทั้งแบบอตัโนมติัและแบบท าดว้ยตนเอง 
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 การปรับใชง้านแบบอตัโนมติัและการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง 

เหมาะส าหรับทีมพฒันาทุกขนาดท่ีตอ้งการคุณภาพ ใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือและบริการท่ี

ครบถว้นเพื่อออกแบบ สร้าง และจดัการกบัแอพพลิเคชัน่ท่ีซบัซ้อนขององคก์ร และในโครงงานน้ีจะใช้

รูปแบบในการพฒันาคือดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 

 

ดอทเน็ต( .NET )  

เป็นเทคโนโลยขีองไมโครซอฟตเ์พื่อใชใ้นการพฒันา เวบ็แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าว 

เรียกว่า .NET Technology ซ่ึงสถาปัตยกรรมจะเร่ิมจากการ ร้องขอ (Request) จากเคร่ือง Client และ 

เคร่ืองท่ีเป็น เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (ซ่ึงก็คือ IIS ) ก็จะท าการประมวลผลก่อนท าการตอบกลบั (Response) มา

ให้ผูใ้ช้งานท่ีฝ่ัง Client ผ่านเว็บบราวเซอร์ท าการแสดงผล ซ่ึงจะลดภาระในการประมวลผลท่ีฝ่ัง

ไคลเอนต์และสามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบติัการ ท่ีแตกต่างกนัไดอ้ยา่งไม่มี

ปัญหา (เช่น เคร่ืองพีซีกับเคร่ืองแมคหรือระบบปฏิบัติการ windows กบั linux) และสามารถพฒันา

โปรแกรมใหม่ๆ ไดด้ว้ยภาษาท่ีหลากหลายใหส้ามารถท างานร่วมกนัได ้(เช่น ภาษา C กบั Java เป็นตน้) 

รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อกบัโปรแกรมต่างๆ ของไมโครซอฟต์

ได้โดยง่าย ซ่ึงก็รวมไปถึงการท างานภายในของระบบปฏิบติัการ windows ด้วย ผูพ้ฒันาจึงสามารถ

พฒันาโปรแกรมใหม่ๆ ไดโ้ดยง่าย และรวดเร็ว ไม่ติดขอ้จ ากดัต่างๆ 

 ดอทเน็ตเป็นแพลตฟอร์มส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีรองรับภาษามากกว่า 40 ภาษา ซ่ึงมี 

Library เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการด าเนินการของโปรแกรมบน 

.NET Framework โดย Library นั้นไดร้วมถึงส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้การเช่ือมต่อฐานขอ้มูล วิทยาการ

เขา้รหัสลบั อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดย .NET 

Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ 

1. ภาษาโปรแกรม เป็นรูปแบบของภาษาท่ีออกแบบมาเพื่อให้สามารถท างานในสภาวะท่ีเป็น .NET ได้

โดยมีภาษาหลกั ๆท่ีจะใชใ้นการพฒันา บน .NET น้ี 3 ภาษา ไดแ้ก่ 

C# เป็น ภาษาใหม่ท่ีไมโครซอฟตพ์ฒันามาจาก C++ กบั JAVA เป็นหลกั 

VB.NET เป็น ภาษาท่ีพฒันามาจาก Visual Basic ใน เวอร์ชัน่ 6.0 

JScript.net เป็น ภาษา ท่ี พฒันา มาจาก JScript ซ่ึงเป็น JavaScript ใน เวอร์ชัน่ ของ Microsoft 
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2. Library คือชุดค าสั่งส าเร็จรูปย่อยๆท่ีเพิ่มเข้ามา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชุดค าสั่งท่ีต้องใช้งานอยู่เป็น

ประจ าดงันั้นจึงมีผูคิ้ดคน้เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซ่ึง Library ในภาษาต่างๆ

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปแบบไฟล ์Include แต่ถา้เป็น ASP ส่ิงท่ีเป็น library คือ component ต่างๆนัน่เอง ซ่ึง

ภายในระบบ .NET จะสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่เป็น Library พื้นฐานข้ึน ท าให้ไม่วา่จะใชภ้าษาใดในการพฒันา 

โปรแกรมก็สามารถท่ีจะเรียกใช ้Library ท่ีเป็นตวัเดียวกนัไดห้มด 

3. Common Language Runtime (CLR): นบัเป็นส่ิงส าคญัแทบจะท่ีสุดของระบบ .NET น้ีก็วา่ได ้เพราะ 

CLR ท่ีวา่น้ีมีหนา้ท่ีท าให้โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาดว้ย ภาษาต่างๆกนักลายเป็นภาษารูปแบบ มาตรฐาน 

เดียวกนัทั้งหมด เรียกภาษาน้ีว่า Intermediate language (IL) ซ่ึงเม่ือตอ้งการท่ีจะรันโปรแกรมใด CLR 

จะตรวจสอบเคร่ืองท่ีรันวา่มีสภาวะแวดลอ้มการท างานเช่นใดหลงัจากนั้นก็จะคอมไพล์ เป็นโปรแกรม

ท่ีเหมาะสมต่อการท างานของเคร่ืองนั้น ท าให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในแต่ละเคร่ือง  

 ดอทเน็ตเป็นรูปแบบการท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีได้รับความนิยม  เพราะมี

ความสามารถในการน าข้อมูลจากฐานขอ้มูลมาประมวลผลและแสดงในเว็บไซต์ จึงเหมาะกบัการ

น ามาใช้ในการพฒันาเว็บท่ีตอ้งการตอบสนองจากผูใ้ช้งาน และสามารถติดตั้งในหน่วยงานเพื่อให้

สามารถใชง้านไดจ้ากทุกท่ีโดยไม่ตอ้งมีการติดตั้งซอฟแวร์ท่ีเคร่ืองไคลเอนต ์ ซ่ึงแตกต่างจากการพฒันา

เวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยภาษาอ่ืนเช่น ภาษาพีเอชพี เพราะในการเปิดใชบ้ริการเวบ็ดว้ยภาษาพีเอชพีตอ้งมี

การติดตั้งซอร์ฟแวร์อ่ืนเพิ่มเช่น อาปาเช เพื่อใหเ้วบ็สามารถท างานได ้

 ข้อดีของดอทเน็ต 

1. เป็นระบบท่ีมี Library ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ท าให้ไม่ตอ้งกงัวลว่าภาษาท่ีใช้เขียนนั้นมี 

Library ไม่เหมือนกนั รวมทั้งไม่ตอ้งคอยกงัวลวา่ถา้ใช ้Library ของภาษาหน่ึงแลว้อีกภาษาหน่ึงจะไม่มี 

Library ตวันั้น 

2. ไม่ข้ึนกบั ระบบปฏิบติัการ (OS) เน่ืองจากระบบปฏิบติัการท่ีแต่ละบุคคลหรือองค์กรใชน้ั้น

ย่อมไม่ เหมือนกัน แต่ภายใน .NET จะไม่ มี ปัญหาน้ีท าให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้ทุก

ระบบปฏิบติัการ 

3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา ท าให้ไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ ๆ เม่ือต้องการสร้าง

โปรแกรม ในแต่ละคร้ัง นอกจากนั้นยงัสามารถเลือกใชภ้าษาท่ีถนดัท่ีสุดในการพฒันาโปรแกรมต่างๆ

ได ้
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4. มีการควบคุมส่ิงแวดลอ้มในการท างานเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็นมาตรฐาน ท าให้

การควบคุม จดัสรรระบบต่างๆ ท าได้ง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรหน่วยความจ า ด้านการใช้งาน

เคร่ืองก็มีความรวดเร็วมากข้ึน ลดโอกาสท่ีเคร่ืองจะท างานผดิพลาดไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. ความปลอดภยัท่ีมีมากข้ึน .NET สามรถก าหนดสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึนท าให้

สามารถก าหนดวา่ จะใหโ้ปรแกรมในส่วนใดใชง้านไดห้รือไม่ได ้

 

เอม็วซีี (MVC)   

 เอ็มวีซี คือรูปแบบการออกแบบท่ีในการสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่ แนวความคิดของเอ็มวีซีจะมี

การแยกส่วนของการจดัการออกเป็นส่วนๆ โดยจะท าการประมวลในส่วนท่ีร้องขอจากผูใ้ช ้ซ่ึงส่งผลให้

การประมวลผลรวดเร็วข้ึน และการแยกส่วนของการจดัการน้ีท าใหง่้ายต่อการพฒันา การขยายระบบใน

อนาคต  รวมถึงการทดสอบจะเป็นการทดสอบออกเป็นส่วนๆไดโ้ดยไม่กระทบหรือกระทบนอ้ยท่ีสุด

กบัส่วนอ่ืนๆ โดยเอม็วซีียอ่มาจาก แบบจ าลอง (Model)  แสดงผล (View)  ควบคุม (Controller) 

 

Model Controller

View

 
รูปท่ี 2.2 การท างานของเอม็วีซี 

 

ควบคุม (Controller) คือส่วนควบคุม ท าหนา้ท่ีรับการร้องขอขอ้มูลจากผูใ้ชง้านและไปร้องขอ

ขอ้มูลจากแบบจ าลองมาประมวลผลต่อ เพื่อส่งผลมาแสดงใหผู้ใ้ชง้านท่ีส่วนแสดงผล 

 แบบจ าลอง (Model)  คือแบบจ าลองการท างาน โดยการท างานน้ีแบบจ าลองจะรับการร้องขอ

การใช้งานขอ้มูลจากส่วนควบคุม เม่ือตรวจสอบแลว้จะส่งขอ้มูลท่ีมีการร้องขอจากส่วนควบคุมตาม

ค าสั่งหรือเง่ือนไขกลบัไปใหส่้วนควบคุมน าขอ้มูลไปประมวลผลต่อ 

 แสดงผล ( View )  คือส่วนแสดงผล ท าหน้าท่ีแสดงหน้าจอส่วนน าเสนอให้ผูใ้ชโ้ดยจะแสดง

ขอ้มูลต่างๆท่ีมีการประมวลผลจากค าสั่งในส่วนควบคุมและแบบจ าลอง ส่วนแสดงผลยงัท าหน้าท่ี
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ควบคุมผูใ้ชง้านให้อยูใ่นกรอบการท างาน ตรวจสอบขอ้มูลและอ านวยความสะดวกกบัผูใ้ชง้าน  เพื่อให้

ผูใ้ชง้าน เขา้ถึงหรือใชร้ะบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง สะดวก และปลอดภยั ใหม้ากท่ีสุด 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 การแยกส่วนการท างานของโปรแกรมไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอในการพฒันาดว้ย

รูปแบบเอม็วซีี 

 

 
 

รูปท่ี 2.4 การท างานในส่วนของโค๊ดท่ีมีการแบ่งการท างานออกเป็นส่วนๆ 
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ในการแยกส่วนของการจัดการท าให้สามารถประมวลได้เร็วเพราะโปรแกรมจะท าการ

ประมวลผลในส่วนนั้นๆ ไม่ประมวลผลในส่วนอ่ืนท่ีอยู่ในไฟล์เดียวกัน รวมถึงการตรวจสอบการ

ท างานของโปรแกรมก็เช่นกนั สามารถท าไดง่้ายและเร็วกว่า เช่น จากรูปถา้ฟังก์ชัน่การท างานในส่วน

ของการ Create() เกิดการประมวลผลท่ีผิดพลาดจากความตอ้งการ ผูพ้ฒันาสามารถรู้ได้ทนัทีว่าเกิด

ขอ้ผิดพลาดของการประมวลผลท่ีส่วนใดของโปรแกรม ท าให้สามารถแกไ้ขไดส้ะดวกและรวดเร็ว ซ่ึง

กบัการพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพีท่ีตอ้งตรวจสอบการท างานท่ีผิดพลาดจากทั้งไฟล ์

 ข้อดีของ เอม็วซีี 

 โครงสร้างมีแบบแผนเดียวกันทั้ งระบบ โดยรูปแบบ MVC นั้นมีการแยกส่วนของ

ปัญหากนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงมีผลใหค้วามซบัซอ้นของปัญหาลดนอ้ยลงดว้ย 

 ด้วยการแบ่งแยกส่วนต่างๆของโค๊ดออกจากกันท าให้สามารถทดสอบระบบเป็น

ส่วนๆได ้

 ส่วนควบคุมไม่จ  าเป็นตอ้งควบคุมส่วนแสดงผลใดแสดงผลหน่ึง สามารถน าไปใชไ้ด้

กบัหลายส่วนแสดงผล 

 ลดขนาดของหนา้โคด๊ใหส้ั้นลง 

 สามารถใชส่้วนควบคุมอ่ืนๆไดอ้ยา่งอิสระ เช่น จาวาสคริปในการควบคุมการท างาน 

 สนบัสนุนการท างานของทีมพฒันาท่ีมีการแบ่งหนา้ในการพฒันาได ้เช่น ในทีมพฒันา

มีคนออกแบบหนา้แสดงกบัคนท่ีออกแบบการท างานของส่วนควบคุม 

ข้อเสียของ เอม็วซีี 

 ตอ้งมีความรู้ในการท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยรูปแบบ MVC มากพอสมควร เน่ืองจาก

ตอ้งเขียนโค๊ดในการท างานเอง ซ่ึงต่างจากการเขียนแบบเวบ็ฟอร์มท่ีมีการสร้างโค๊ด

ข้ึนมาให ้

 

 ไมโครซอฟต์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) [4] 

 เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีช่วยในการจดัการกับฐานข้อมูล กล่าวคือเป็นแพล็ตฟอร์มข้อมูล

สารสนเทศท่ีพร้อมใชง้านและยงัสนบัสนุนการท างานบนระบบคลาวด์ ซ่ึงช่วยให้องคก์รแบ่งปันขอ้มูล

เชิงลึก  ท่ีสามารถใช้งานไดอ้ย่างทัว่ถึงทั้งองค์กรและสามารถสร้างโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็วเพื่อขยาย

ขอ้มูลเพื่อใชภ้ายในองคก์ร  
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รูปท่ี 2.5 โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 

ข้อดีของไมโครซอฟต์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 

 รองรับการท างานกบัขนาดของขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากไดดี้ 

 ประสิทธิภาพการท างานในการท า query อยา่งน่าท่ึงดว้ย Column Store Index 

 การคน้พบขอ้มูลอยา่งรวดเร็วผา่น Power View และ Power Pivot 

 ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและต่อเน่ืองดว้ย BI Semantic Model และ Data Quality Services 

 ขยายความตอ้งการจากการใชบ้นอุปกรณ์ไปยงั Datacenter และไปจนถึงระบบ Cloud 

 เขียนแอพพลิเคชัน่ และรันไดใ้นทุกท่ีดว้ย SQL Server Data Tools 

 

เปรียบเทยีบกบัพเีอชพมีานแอดมิน 

เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์มีฟังก์ชัน่การท างานท่ียดืหยุน่กบัการใชง้านท่ีหลากหลาย ใชง้านง่ายและ

เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management System) ของ

องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่และปริมาณของข้อมูลมีมาก เม่ือเทียบกับระบบจดัการฐานข้อมูลอ่ืนๆ เช่น 

Oracle, IBM DB2 และ MySQL  เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์มีการสนบัสนุนบนระบบคลาวด์ การสนบัสนุน 

HTAP (Hybrid Transactional/Analytical Processing) ซ่ึงใช้เพียงฐานข้อมูลเดียวแต่สนับสนุนได้ทั้ ง 

OLTP และ OLAP และการสนบัสนุนการใชง้านแบบ Mobility โดยเฉพาะเทคโนโลยี In-Memory และ 

Hybrid Cloud  ประสิทธิผลการท างาน และความตอ้งการดา้นความปลอดภยั สามารถเช่ือมต่อเขา้กบั
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โปรแกรมวิชวลสตูดิโอไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งจ าลองเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการท างานของโปรแกรม 

เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ท าให้ไม่ส้ินเปลืองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้สะดวกและรวดเร็วใน

การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่  

 เม่ือเปรียบเทียบกบัพีเอชพีมานแอดมินแลว้ ขอ้จ ากดัในการใช้งานของพีเอชพีมายแอดมินจะ

รองรับการท างานของเวบ็ท่ีพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี ตอ้งมีการจ าลองเซิร์ฟเวอร์ข้ึนมาก่อนถึงจะสามารถ

ใช้งานในส่วนของการจดัการระบบฐานขอ้มูลได ้ท าให้มีการใช้ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน

การท างานมากเช่น การจ าลองเซิร์ฟเวอร์ดว้ยโปรแกรมแวมเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงแวมเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรม

ท่ีใช้ส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์พร้อมการเปิดใช้โปรแกรมท่ีจ าเป็นต่อการ

ประมวลผลเวบ็ท่ีพฒันาดว้ยภาษาท่ีตอ้งมีการจดัการบนฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมท่ีติดตั้งมาพร้อมกนั

ไดแ้ก่ Apache MySql PHP  

 

รูปท่ี 2.6 การท างานของโปรแกรมแวมเซิร์ฟเวอร์ 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Title: ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์ (Repaired-report System) 

Author: เสาวโค, วศิรุต; อ่ิมทะเล, อญัญานี 

Abstract: โครงงานระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์ พฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานแจง้ซ่อมอุปกรณ์ของ
องคก์รหรือหน่วยงาน มีความสามารถส าคญัไดแ้ก่ การบนัทึกขอ้มูลรายการอุปกรณ์ การ
ตรวจสอบแกไ้ขสถานะการแจง้ซ่อม การเก็บขอ้มูลผูรั้บบริการ การรับแจง้ซ่อมอุปกรณ์ การ
สืบคน้ประวติัการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ และการแสดงรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์ 
แบ่งระดบัผูใ้ชง้านเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ พนกังานตอ้นรับ ช่างซ่อม และผูดู้แลระบบ โครงงาน
ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์ ไดรั้บการพฒันาข้ึนในรูปแบบ Web-based Application โดยใชภ้าษา 
PHP ร่วมกบัฐานขอ้มูล MySQL องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆสามารถน าโครงงานน้ีไป
ประยกุตใ์ชง้านไดโ้ดยการก าหนดค่าขอ้มูลพื้นฐานภายในระบบใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ
ของหน่วยงานได ้ 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ข้อมูลของสถานประกอบการ 
 

ผูจ้ ัดท ำได้เข้ำรับกำรปฏิบัติงำนในโครงกำรสหกิจศึกษำ และได้รับโอกำสท่ีดีจำกบริษัท        
ดีทแฮลม์  ทรำเวล (ประเทศไทย) จ ำกดั ใหเ้ขำ้ปฏิบติังำนทำงดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในแผนก 
IT ซ่ึงท่ีตั้งของสถำนประกอบกำรเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
           บริษทัดีทแฮล์ม ทรำเวล (ประเทศไทย) จ ำกดั 140/1 ชั้น12  อำคำรเคียนหงวน 2   ถ. วิทยุ  แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั  กทม  10330  โทร. 0-255-9150-70 โทรสำร. 0-2256-0248-49  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้งของบริษทัดีทแฮลม์ ทรำเวล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการท างานของสถานประกอบการ 
 

ลกัษณะกำรประกอบกำรของบริษทัดีทแฮลม์ ทรำเวล (ประเทศไทย) จ ำกดั  คือ  กำรจดักำรกำร
ท่องเท่ียวซ่ึงได้ด ำเนินกำรจดักำรกำรท่องเท่ียวในหลำยรูปแบบเพื่อรองรับต่อควำมตอ้งกำรของนัก
เดินทำงและกำรให้บริกำรอนัน่ำประทบัใจแก่กลุ่มลูกคำ้  โดยตอบสนองถึงควำมต้องกำรและกำร
คำดหวงัของลูกคำ้เป็นส ำคญั  และเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว ชำวต่ำงชำติในกำรด ำเนินงำน
ธุรกิจของฝ่ำยท่องเท่ียวดว้ยบุคลำกรท่ีมีคุณภำพทั้งในดำ้นกำรบริกำรกำรจดักำรท่ีเช่ือถือได ้ 

 
3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ช่ือ-นำมสกุล  : นำงสำวธนวรรณ น ้ำลึก 

 ต ำแหน่งผูช่้วยงำน Software engineering ในแผนก IT 

1. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ ตรวจสอบกระบวนกำรกำรท ำงำนของ Assignment Department 

เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจหน้ำท่ีกำรท ำงำนของแต่ละคน รวมไปถึงกำรใช้งำนโปรแกรม Assignment 

system ว่ำแต่ละขั้นตอนมีกำรท ำงำนในรูปแบบอะไรบ้ำง จำกนั้นจดัท ำ Workflow และ Power point 

เพื่อท ำกำร Presentationให้หัวหน้ำแผนก IT ฟัง เพื่อทรำบถึงกระบวนกำรกำรท ำงำนของ Assignment 

Department, Assignment System วำ่กำรท ำงำนในปัจจุบนัเป็นมีก่ีขั้นตอน 

2. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ จดัท ำ Questionnaire เพื่อท ำกำรส่งแบบสอบถำมไปให้บริษทัใน

เครือต่ำงประเทศของ Diethelm travel พม่ำ มำเลเซีย ลำว เวียดนำม เพื่อท ำกำรตรวจสอบว่ำทั้ ง 4 

ประเทศ Assignment Department   มีกระบวนกำรท ำงำนแบบไหน เพื่อท ำกำรเปรียบเทียบว่ำหลกักำร

กำรท ำงำนแบบไหนเพื่อหำขอ้ดีขอ้เสียน ำมำปรับปรุงใชง้ำนกบัสำขำประเทศไทย  

3. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือไดรั้บโปรเจคในกำรสร้ำงและพฒันำระบบจองแพคเกจทวัร์ ใน

รูปแบบ E-Commerce โดยหัวหน้ำแผนกให้ไปศึกษำขอ้มูลในเร่ืองของ  ธุรกิจกำรท่องเท่ียว Business 

intelligence, Data Analyst, Search engine optimization, Search engine marketing,  Market share , 

Word press, PHP, Bootstrap, E-commerce, CRM, Responsible Design, Asynchronous JavaScript and 

xml, Cascading style sheets, JQuery, PayPal, Style tour  
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4. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ ท ำไฟล์ Excel report เก่ียวกับเอกสำรช่ือ Traveler Sale ของปี 

2015-2016 โดยจดักำรท ำในส่วนของ Template, Hyperion, All Country (Report ) Sale Traveler  เพื่อ

ท ำกำรจดัเก็บขอ้มูลค่ำเงินของแต่ละประเทศและอพัเดทไฟล์ขอ้มูลเขำ้สู่ฐำนขอ้มูลบน SQL เพื่อท ำกำร

ตรวจสอบ  

5. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ ท ำกำรใช้งำนโปรแกรม SQL Server Management Studio 2014 

เพื่อใชโ้คด้ตรวจสอบไฟลข์อ้มูลเพื่อเปรียบเทียบฐำนขอ้มูลท่ีมีอยูร่ะบบ เช่น กำรอพัเดทขอ้มูลใหม่เขำ้สู่

ระบบ ตรวจสอบรำยช่ือซ ้ ำถำ้หำกเจอก็ลบรำยช่ือท่ีเหมือนกนัใหเ้หลือแค่หน่ึงรำยช่ือ เป็นตน้ 

6. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ ใช้งำนโปรแกรม Travel Studio เพื่อท ำกำรใส่ข้อมูลท่ีอยู่ของ  

Agent แต่ละคนลงไปใน Agent Group โดยดึงข้อมูล  Agent แต่ละคนจำกโปรแกรม Lawson Smart 

Office ตำมหมำยเลขของ Agent  

7. ภำระหน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรฝึกใชง้ำนโปรแกรม IBE System เพื่อให้เขำ้ใจขั้นตอนกำร

สั่งจองแพคเกจทวัร์ และ ศึกษำวำ่กำรท ำเวบ็จองแพคเกจทวัร์ 

8. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ สแกนเอกสำรทัว่ไปภำยในบริษทั 

9. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ จดัท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรม QlikView ของฝ่ังผูดู้แล

ระบบ และ ฝ่ังผูใ้ชง้ำน 

ช่ือ-นำมสกุล  : นำยธนศร พูลกิจวฒันำ 

 ต ำแหน่งผูช่้วยงำน IT Support ในแผนก IT 

1. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ตำมโต๊ะพนักงำน ท ำกำรก ำหนดเบอร์

โทรศพัทใ์หม่ใหแ้ก่พนกังำนใหม่  

2. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรตรวจสอบอีเมล์ท่ีเขำ้มำในแต่ละวนัและจดัท ำ Report ส่งให้

แผนก IT 

3. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำร Backup ขอ้มูลในเซิร์ฟเวอร์ประจ ำวนั 

4. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรจดักำรขอ้มูล User ในบริษทั 
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5. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ ท ำกำรตั้งค่ำคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งำนแต่พนักงำนเก่ำและ

พนกังำนใหม่ 

6. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรซพัพอร์ตพนกังำนท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัอุปกรณ์ไอที  

7. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรเก็บขอ้มูลซอร์ฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองของบริษทั 

8. ภำระหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยคือ  ท ำกำรอพัเดทรูปภำพสถำนท่ีพกัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวลงใน

โปรแกรม Travel Studio  

9. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  

10. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรเช่ือมต่อระบบ LAN และเขำ้หวัสำย LAN 

11. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำร Remote Desktop Connection  

12. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำร แกไ้ขไวรัสคอมพิวเตอร์  

ช่ือ-นำมสกุล  : นำงสำวอรอุมำ เดชปก 

 ต ำแหน่งผูช่้วยงำน Software engineering ในแผนก IT 

1. ภำระหน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรใส่รูปและขอ้มูลสถำนท่ีท่องเท่ียวลงบนเวบ็ไซต์ Diethelm 

Travel  Thailand  

2. ภำระหน้ำท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำกำรดึงขอ้มูลจำกในฐำนขอ้มูลออกมำแกไ้ข เช่น   ตรวจสอบ

รำยช่ือ Agent  List ว่ำมีช่ือซ ้ ำในระบบมำกกวำ่หน่ึงไหม ถำ้มีให้ท ำกำรลบออก  เพิ่มขอ้มูล Agent List 

ใหม่เขำ้ไปในฐำนขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลวำ่ตรงกบัท่ีมีอยูใ่นภำยในระบบหรือไม่ โดยใช ้ SQL  

3. ภำระหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยคือ ท ำกำรตรวจสอบกระบวนกำรกำรท ำงำนของ Assignment  

Department และ ดูกำรท ำงำนของ Assignment system รวมไปถึงกำรท ำ Flow chart เพื่ออธิบำยกำร

ท ำงำน 

4. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำเอกสำร Qlik View Power point 

5. ภำระหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยคือ ท ำเอกสำร Payment Gateway Power point 
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3.4 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ-นำมสกุล : นำยพีรยทุธ ดิลกคุณธรรม 

 ต ำแหน่ง  : Infrastructure and Operation Supervisor Business System 

 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 เร่ิมเขำ้ปฏิบติังำนท่ีบริษทั ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศภำคม 
พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยำยน พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลำ 4 เดือน ( 16 สัปดำห์ ) 
 

3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.6.1 รวมรวบความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน 

 ศึกษำและรวบรวมขอ้มูลระบบกำรจดักำรอุปกรณ์ไอทีของสถำนประกอบกำรโดยพนกังำนใน

แผนกตอ้งกำรให้มีระบบท่ีสำมำรถจดักำรกบัอุปกรณ์ในคลงัเพื่อจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ส ำรอง ขอ้มูล

อุปกรณ์ท่ีช ำรุดเสียหำย และ สำมำรถตรวจสอบสถำนะของอุปกรณ์ในระบบไดเ้พื่อท ำเร่ืองส่งอุปกรณ์ท่ี

ช ำรุดเสียหำยเขำ้สู่กำรซ่อมแซมท่ีศูนยรั์บซ่อมอุปกรณ์ไอที ท ำใหก้ำรสถำนประกอบกำรสำมำรถจดักำร

ปัญหำเร่ืองกำรจดัหำอุปกรณ์เม่ือมีผูต้อ้งกำรใช้ 

 3.6.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

จำกกำรสอบถำมพนกังำนในแผนก พบวำ่บริษทัไม่มีกำรเก็บขอ้มูลอุปกรณ์สำรสนเทศ  ขอ้มูล

อุปกรณ์จะถูกเก็บในรูปแบบของเอกสำรโดยท่ีรหัสอุปกรณ์จะออกโดยแผนกบุคคล  แต่ไม่มีกำรเก็บ

ขอ้มูลอ่ืนๆ  จึงท ำให้บำงสถำนกำรณ์มีผูท่ี้ตอ้งกำรใช้อุปกรณ์ส ำรองแต่อุปกรณ์ช้ินนั้นมีจ ำนวนไม่

เพียงพอต่อกำรใช้งำน จึงท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำลงเพื่อแก้ปัญหำในส่วนน้ี มีกำรสร้ำงระบบเบิก-คืน

อุปกรณ์ผำ่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ข้ึน ใชใ้นกำรเบิกและคืนอุปกรณ์สำรสนเทศ 
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รูปท่ี 3.2 ระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ผำ่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

จำกรูปท่ี 3.2 เป็นระบบเดิมท่ีใช้ไดเ้ฉพำะในกำรเบิก-คืนอุปกรณ์ไม่มีกำรเก็บประวติั 

แจง้สถำนะกำรซ่อม คณะผูจ้ดัท ำจึงออกแบบระบบท่ีสำมำรถเก็บขอ้มูลอุปกรณ์รวมถึงกำรแจง้

สถำนะหำกมีกำรส่งซ่อมหรือเสียหำยกับอุปกรณ์เพื่อท่ีจะได้ท ำกำรส ำรองอุปกรณ์ไว้อย่ำง

เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชง้ำน 

3.6.3 การออกแบบระบบงาน 

ระบบจดักำรคลังอุปกรณ์ รุ่นท่ี 2 ได้ท ำกำรเพิ่มส่วนของกำรจดัเก็บข้อมูลและตรวจสอบ

สถำนะอุปกรณ์ท่ีช ำรุดเสียหำยได ้เพื่อน ำขอ้มูลมำท ำเอกสำรส่งไปยงัร้ำนซ่อมอุปกรณ์ไอที คณะผูจ้ดัท ำ

พฒันำเว็บแอพพลิเคชั่นดว้ยโปรแกรม ไมโครซอฟต์วิชวลสตูดิโอ 2015 โดยใช้ภำษำ C#  ASP.NET  

MVC และใช ้MS SQL Server เป็นฐำนขอ้มูลหลกัในกำรเก็บขอ้มูล โดยเวบ็แอพพลิเคชัน่จะเปิดใชง้ำน

บนเซิร์ฟเวอร์ของสถำนประกอบกำร 
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รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบกำรจดักำรคลงัอุปกรณ์ รุ่นท่ี 2 

โดยระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ จะสำมำรถตรวจสอบสถำนะอุปกรณ์ท่ีช ำรุดภำยในระบบได ้

โปรแกรมพฒันำข้ึนโดยแผนกไอที และเขำ้ใชง้ำนดว้ยโดเมนประจ ำตวัของพนกังำน และมีขั้นตอนกำร

ท ำงำนดงัน้ี 

1. เม่ือมีผูใ้ชง้ำนร้องขอใหแ้ผนกไอทีตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีตนเองใช้ 

2. เม่ือแผนกไอทีพบวำ่อุปกรณ์ช ำรุดเสียหำยจะท ำกำรเก็บบนัทึกขอ้มูลลงในเวบ็

แอพพลิเคชัน่ 

3. เม่ือท ำกำรเก็บขอ้มูลอุปกรณ์เรียบร้อยจะส่งอุปกรณ์ส ำรองใหก้บัผูท่ี้ร้องขอ 

4. หำกอุปกรณ์สำมำรถซ่อมไดใ้นระบบจะข้ึนสถำนะวำ่ส่งซ่อม แต่ถำ้ซ่อมไม่ไดจ้ะข้ึน

สถำนะวำ่ เสีย 

5. ระบบจะไม่มีกำรลบขอ้มูลอุปกรณ์ใดๆทิ้งจนกวำ่จะไดรั้บกำรอนุมติัใหท้  ำลำยอุปกรณ์

ช้ินนั้น  
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3.6.4 น าความต้องการมาออกแบบฐานข้อมูล 

คณะผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรรวบรวมขอ้มูลและสอบถำมพนกังำนในแผนกไอทีเพื่อทรำบถึงควำม

ตอ้งกำรให้เวบ็แอพพลิเคชัน่มีฟังกช์ัน่กำรท ำงำนในส่วนใดบำ้ง มีดงัน้ี 

1. สำมำรถเขำ้ใชง้ำนเวบ็ดว้ย Username  และ Password เดียวกบักำรเขำ้ใชง้ำนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

2. อพัเดตขอ้มูลทั้งกรณีท่ีมีรหสัประจ ำอุปกรณ์และไม่มีรหสัประจ ำอุปกรณ์ 

3. ไม่มีกำรลบขอ้มูลใดๆออกจำกฐำนขอ้มูล 

4. สำมำรถสืบคน้ขอ้มูลไดเ้ช่น ช่ือผูเ้บิก รหสัประจ ำอุปกรณ์ สถำนะของอุปกรณ์ เป็นตน้ 

5. ท ำรำยกำรเบิก-คืนอุปกรณ์ได ้

6. ท ำรำยกำรวนัส่งซ่อมและวนัรับคืนอุปกรณ์ได ้

7. สำมำรถดูสถำนะของอุปกรณ์ได ้

8. สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนของอุปกรณ์ท่ีส ำรองไวไ้ด้ 

3.6.5 จัดท าหรือพฒันาระบบ 

 น ำแผนงำนท่ีออกแบบไวม้ำท ำกำรพฒันำเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท ์วชิวล

สตูดิโอ 2015 โดยใชแ้นวคิดกำรเขียนโปรแกรมแบบเอม็วีซีซ่ึงมีกำรแยกกำรจดักำรออกเป็นส่วนๆ 

เพื่อใหส้ะดวก รวดเร็ว และง่ำยข้ึนต่อกำรพฒันำ  กำรขยำยระบบในอนำคต  ในกำรทดสอบจะแบ่งกำร

ทดสอบออกเป็นส่วนๆไดโ้ดยไม่กระทบกบัส่วนอ่ืนหรือกระทบนอ้ยท่ีสุด 

3.6.6 จัดท าเอกสาร 

 คณะผูจ้ดัท ำโครงงำนระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ผำ่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ ไดจ้ดัท ำเอกสำรคู่มือกำร

ใชง้ำนโดยประกอบไปดว้ยขั้นตอนกำรใชง้ำนในส่วนต่ำงๆของเวบ็แอพพลิเคชัน่ ส ำหรับผูใ้ชง้ำนและ

กำรพฒันำระบบส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 
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รูปท่ี 3.4 ER Diagram 

ER Diagram แสดงกำรท ำงำนในส่วนต่ำงๆของเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์โดย

เนน้ในส่วนของกำรจดักำรอุปกรณ์ท่ีช ำรุดเสียหำย 

 

รูปท่ี 3.5 หนำ้แรกของเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

ตวัอยำ่งกำรแสดงหนำ้แรกของเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 3.6 Database ของเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ 

โดยรูปแสดงกำรออกแบบฐำนขอ้มูลภำยในเวบ็แอพพลิเคชัน่ระบบจดักำรคลงัอุปกรณ์ 
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  

 จำกแผนภำพแสดงควำมสัมพนัธ์ของแฟ้มขอ้มูล (Entity-Relationship Diagram) ของระบบ 

จดักำรคลงัอุปกรณ์ผำ่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ น ำมำออกแบบพจนำนุกรมของขอ้มูลมีขอ้มูลทั้งหมด 6 ตำรำง

ดงัต่อไปน้ี 

ตำรำง 3.1 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง Asset 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
idasset int 10 รหสัอุปกรณ์ Not null PK 

assetname varchar 50 ช่ืออุปกรณ์ Nut null  
assettype varchar 50 ประเภทอุปกรณ์ Not null FK 

assetdiscrip text 200 รำยละเอียดอุปกรณ์ Null  
company varchar 50 บริษทัทีขำยอุปกรณ์ Not null  

assetcount int 10 จ ำนวนอุปกรณ์ Null  
created_at datetime 8 วนัท่ีน ำอุปกรณ์เขำ้ระบบ Not null  

status varchar 20 สถำนะอุปกรณ์ Not null  
assetstatus int 10 รหสัสถำนะ Not null FK 

repairid int 10 รหสัซ่อม Null FK 
invenid int 10 รหสัเบิก Null FK 

modified_at datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ Null  
 

ตำรำงท่ี 3.2 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง User 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
iduser int 10 รหสัสมำชิก Not null PK 

uac varchar 100 ช่ือผูใ้ช ้ Not null  
type varchar 20 สิทธ์ิของผูใ้ช ้ Not null  
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ตำรำง 3.3 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง Inventory 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
idinven int 10 รหสักำรเบิก Not null PK 

invenname varchar 50 ช่ืออุปกรณ์ Not null  
withdrawname varchar 50 ช่ือผูเ้บิก Not null  

userid int 10 ช่ือผูท้  ำรำยกำร Not null FK 
depaetment varchar 50 แผนก Not null  
witdraw_at datetime 8 วนัท่ีเบิก Not null  
deposit_at datetime 8 วนัท่ีคืน Null  

 

ตำรำง 3.4 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง Repair 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
idrepair int 10 รหสัแจง้ซ่อม Not null PK 

repairname varchar 50 ช่ืออุปกรณ์ Not null  
supplier varchar 50 ร้ำนท่ีรับซ่อม Not null  

repairdate datetime 8 วนัท่ีส่งซ่อม Not null  
datenight datetime 8 วนัท่ีรับอุปกรณ์คืน Null  

price int 10 รำคำ Null  
 

ตำรำง 3.5 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง Typeasset 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
idtype int 10 รหสั Not null PK 

typename varchar 50 ช่ือประเภทอุปกรณ์ Not null  
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ตำรำง 3.6 พจนำนุกรมขอ้มูลตำรำง Typestat 

ช่ือแอททธิบิวท์ ประเภทข้อมูล ขนาด ความหมาย ค่าว่าง คีย์ 
id int 10 รหสั Not null PK 

statusname varchar 50 ช่ือสถำนะ Not null  
 



บทที ่4 

ผลการทดลอง 
ในบทน้ีกล่าวถึงผลการทดสอบการท างานของระบบ 

 

การทดสอบระบบผ่านเวบ็แอพพลเิคช่ัน 

 

 มีการทดสอบการใชง้านของระบบเป็นหนา้ๆ 

 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้แรกท่ีเขา้ระบบ 

จากรูปท่ี 4.1 ในการทดลองหนา้แรกท่ีเขา้ระบบจะมีขอ้ความแสดงใหรู้้วา่เขา้ระบบคลงัอุปกรณ์

ของไอที  
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รูปท่ี 4.2 รายการอุปกรณ์ 

จากรูปท่ี 4.2 ในการทดสอบหนา้ต่างน้ีจะแสดงรายการอุปกรณ์ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีส าคญัของ

อุปกรณ์ มีขอ้มูลดงัน้ี  

- รหสัอุปกรณ์ 

- ช่ืออุปกรณ์ 

- ชนิดอุปกรณ์ 

- รายละเอียดอุปกรณ์ 

- ช่ือบริษทัท่ีช้ือ 

- วนัท่ีเพิ่มเขา้ในระบบ 

- จ านวนอุปกรณ์ 

- วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล 

- สถานะอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 4.3 เพิ่มรายการอุปกรณ์ใหม่ 

 จากรูปท่ี 4.3 จะเป็นการทดสอบการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เขา้ในระบบโดยจะใหใ้ส่รายละเอียดดงัน้ี 

- รหสัอุปกรณ์ 

- ช่ืออุปกรณ์ 

- ชนิดอุปรณ์ 

- รายละเอียดอุปกรณ์ 

- ช่ือบริษทัท่ีช้ือ 

- จ านวนอุปกรณ์ 

- วนัท่ีท ารายการ 
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รูปท่ี 4.4 รายการการยมื-คืนอุปกรณ์ 

ในหนา้น้ีจะแสดงรายการดงัน้ี 

- รหสัอุปกรณ์ 

- ช่ืออุปกรณ์ 

- ช่ือผูย้มื 

- แผนกท่ียมื 

- วนัท่ียมื 

- วนัท่ีคืน 
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รูปท่ี 4.5 การยมือุปกรณ์ 

รายละเอียดท่ีตอ้งใส่ในระบบมีดงัน้ี 

- รหสัอุปกรณ์ 

- ช่ืออุปกรณ์ 

- ช่ือพนกังานท่ียมื 

- แผนกท่ียมื 

- วนัท่ียมื 
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รูปท่ี 4.6 รายการแจง้ซ่อม 

ในหนา้น้ีมีรายการท่ีแสดงดงัน้ี 

- รหสัแจง้ซ่อม 

- ช่ืออุปกรณ์ท่ีแจง้ซ่อม 

- ช่ือบริษทัท่ีส่งซ่อม 

- วนัท่ีส่งซ่อม 

- วนัท่ีรับคืน 

- ราคา 
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รูปท่ี 4.7 เพิ่มรายการแจง้ซ่อม 

 รายการท่ีจะตอ้งใส่เขา้ในระบบมีดงัน้ี 

- รหสัแจง้ซ่อม 

- ช่ืออุปกรณ์ 

- ช่ือบริษทัท่ีส่งซ่อม 

- วนัท่ีส่งซ่อม 
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รูปท่ี 1 คน้หาเบอร์โทรศพัทท่ี์วา่งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อต่อสายใหพ้นกังานใหม่ 
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รูปท่ี 2 ไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังานผา่นทางโทรศพัท ์
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รูปท่ี 3 ท  าหนา้ท่ีซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ 
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รูปท่ี 4 ปรึกษาพนกังานเม่ือไม่เขา้ใจปัญหาหรือตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 
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รูปท่ี 5 คน้หาสัญญาณโทรศพัทท่ี์ตรวจจากเซิร์ฟเวอร์แลว้ 
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รูปท่ี 6 ต่อสายโทรศพัทจ์ากเซิร์ฟเวอร์มาท่ีโตะ๊ของพนกังาน 
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รูปท่ี 7 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากพนกังานพี่เล้ียงบนคอมพิวเตอร์ 



ประวตัิผู้จัดท ำ/คณะผู้จดัท ำ 
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