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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั กลุ่ มเซ็ นทรั ล จำกัด (Central Group) ถื อเป็ นผูน้ ำทำงกำรตลำดในหลำยกลุ่ ม ธุ รกิ จ
ได้แก่ธุรกิจค้ำ ปลีก ศูนย์กำรค้ำอสังหำริ มทรัพย์ โรงแรงและรี สอร์ ท รวมถึงธุ รกิจบริ กำรอำหำร ติด
อันดับ 1 ใน 5 ธุ รกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็ นกลุ่มบริ ษทั ที่ประสบควำมสำเร็ จมำก
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยกำรเติ บโตอย่ำงรวดเร็ ว ทำงกลุ่ มเซ็ นทรั ลจึ งได้จดั ผังกำรบริ หำรองค์กรใหม่ เพื่อเพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกำรบริ หำร โดยมีบริ ษทั อำร์ ไอ เอส จำกัด (บริ ษทั ในเครื อ เซ็นทรัล รี เทล คอร์
ปอเรชั่น )เป็ นผู ้ดู แ ลระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศให้ ก ับ ทุ ก บริ ษ ัท ในกลุ่ ม และดู แ ลระบบ IT
Infrastructure Data Center ทั้งหมดของกลุ่มเซ็ นทรัล ซึ่ งจะมีพนักงำนเข้ำออกจำนวนมำกมีกำร
โอนย้ำยแจ้งซ่ อม และทุกๆสำมปี จะมีกำรเปลี่ยนแปลงเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องที่ประสิ ทธิ ภำพต่ำ
หรื อเริ่ ม มี ปั ญหำในกำรใช้งำน ซึ่ ง ในกำรเก็บ ข้อมู ลในรู ป แบบเดิ ม จะมี กำรเก็ บข้อมู ล เลขหมำย
ประจำเครื่ องอุ ปกรณ์ ค อมพิ วเตอร์ เก็บข้อมูลยี่ห้อของอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ใ นรู ปแบบไฟล์ บ น
โปรแกรม Microsoft Excel ทำให้เกิดปั ญหำในกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลมีควำมซ้ ำซ้อน และยำกต่อ
กำรค้นหำ
นักศึกษำสหกิ จศึกษำจึงได้จดั ทำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในหน่ วยงำนนี้ ข้ ึ นมำ
เพื่อแก้ไขปั ญหำดังกล่ ำว ให้มีกำรจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่สะดวกขึ้ นและง่ำยต่ อกำร
ค้นหำ สำมำรถแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อัพเดตข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดทำเป็ น
ไฟล์บน Microsoft Excel อย่ำงเดิม เพื่อง่ำยต่อกำรนำมำปรับใช้กบั รู ปแบบเดิม
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ บริ ษทั อำร์ ไอ เอส จำกัด
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 กำรจัดกำรข้อมูลพื้นฐำน
1.3.1.1 จัดเก็บข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.2 จัดเก็บข้อมูลยีห่ อ้ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.3 จัดเก็บข้อมูลชั้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.4 จัดเก็บข้อมูลระบบปฏิบตั ิกำรของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.5 จัดเก็บข้อมูลประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.1.6 จัดเก็บข้อมูลแผนกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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1.3.2 กำรจัดกำรข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่รับเข้ำมำในหน่วยงำน
1.3.2.1 รับข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.2.3 เพิม่ ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.2.4 บันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3 กำรแก้ไขสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3.1 รับข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3.2 ตรวจสอบข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3.3 แก้ไขข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3.4 บันทึกข้อมูลสถำนะกำรใช้งำนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.4 กำรจัดทำไฟล์ขอ้ มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภท Microsoft Excel
1.3.3.1 ค้นหำข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.3.3.2 เลือกจัดทำไฟล์ขอ้ มูลแบบข้อมูลทั้งหมด
1.3.3.3 เลือกจัดทำไฟล์ขอ้ มูลแบบระบุขอ้ มูล
1.3.3.4 จัดทำไฟล์ขอ้ มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.4 ประโยชน์ คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 พนักงำนสำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ตอ้ งกำรตรวจสอบได้รวดเร็ ว
1.4.2 พนักงำนสำมำรถจัดทำข้อมูลเป็ นไฟล์ Microsoft Excel เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดทำ
รำยงำน

บทที2่
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
การทางานของระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในหน่ วยงานมีรูปแบบการทางาน
หลัก คือ ผูด้ ู แลระบบสามารถ เพิ่มหรื อบันทึ ก ข้อมู ล อุ ปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ ผ่านเบราว์เซอร์ โดย
เบราว์เซอร์ จะส่ งข้อมู ลไปยังระบบเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 และ
ผูด้ ู แลระบบเปิ ดดู ขอ้ มู ลผ่านเบราว์เซอร์ โดยจะส่ งข้อมู ลจาก Microsoft SQL Server 2008 R2 มา
แสดงผล นอกจากนี้ หั ว หน้ า แผนกสามารถเลื อ กข้อ มู ล อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ต้อ งการผ่ า น
เบราว์เ ซอร์ และเบราว์เ ซอร์ ท าการส่ ง ข้อ มู ล ให้ ก ับ ระบบ โดยระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ในหน่ วยงาน จะทาการดึ งข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 2008 R2 แล้วส่ งข้อมูล
ให้กบั ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในหน่ วยงาน ระบบจะทาการส่ งข้อมูลกลับไปยัง
เบราว์เซอร์ เพื่อแสดงข้อมูลรู ปแบบไฟล์ Microsoft Excel ให้กบั หัวหน้าแผนก
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2.2 ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสาร คือ งานที่เกี่ยวกับการเก็บเอกสารในหน่ วยงานให้เป็ นระเบียบ เพื่อให้
สะดวกต่อการค้นหา ช่วยเพิ่มการทางานขององค์กร การจัดเก็บเอกสารประกอบด้วย การวางแผน
การกาหนดหน้าที่ และโครงสร้างการจัดเก็บเอกสาร การกาหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บ
รักษา การควบคุมเอกสารและการทาลายเอกสาร ช่วยให้การบริ หารงานเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถลดต้นทุนในการดาเนินงานเอกสารให้ต่าลงได้ (สุ มาลี ทองดี, 2553)
ความสามารถและการทางานของโปรแกรม MySQL
ความสามารถและการทางานของโปรแกรม MySQL มีดงั ต่อไปนี้ MySQL ถือเป็ นระบบ
จัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS) ฐานข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นโครงสร้างของ
การเก็บรวบรวมข้อมู ล การที่ จะเพิ่ ม เติ ม เข้าถึ ง หรื อประมวลผลข้อมู ล ที่ เก็บในฐานข้อมู ล จาเป็ น
จะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่ งจะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูล
ทั้งสาหรับการใช้งานเฉพาะและรองรับการทางานของแอพลิ เคชันอื่นๆที่ตอ้ งการใช้งานข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจานวนมาก (ชูศกั ดิ์ เจริ ญทรัพย์, 2552)
ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระเบียบ สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว ทา
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากยิง่ ขึ้น ในส่ วนของโปรแกรม My SQL ช่วยในการบันทึกข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีโครงสร้างในรู ปแบบของตารางและสะดวกต่อการนาไปใช้งาน
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2.3 เว็บไซต์ ทเี่ กีย่ วข้ อง
นักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เพื่อ
เป็ นการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

ภาพที่ 2.2 https://getbootstrap.com
เป็ นเว็บ ไซต์ที่ ช่ วยสอนตกแต่ ง เว็บ แอพพลิ เคชั่น มี ท้ งั CSS Component และ JavaScript
Plugin Bootstrap ถู ก ออกแบบมาให้ร องรั บ การท างานแบบ Responsive Web ซึ่ งท าให้ส ามารถ
นาไปเปิ ดผ่านเบราว์เซอร์ ได้ท้ งั มือถือ แท็บเล็ต และพีซีทวั่ ไป

6

ภาพที่ 2.3 https://datatables.net
เป็ นเว็บไซต์ที่เป็ นส่ วนเสริ มของ jQuery (Javascript library) DataTables เป็ นเครื่ องมือที่มี
ความยื ด หยุ่น ในการใช้ง าน DataTables จะน าข้อ มู ล ออกมาแสดงในรู ป แบบของตารางมี ก าร
เรี ยงลาดับตามคอลัมน์ มีการค้นหา และ แบ่งหน้าของตาราง
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ภาพที่ 2.4 https://jquery.com/
เป็ นเว็ บ ไซต์ ที่ ร วบรวม Function ของ JavaScript ต่ า งๆ ให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบ Patterns
Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยืดหยุน่ รองรับต่อการใช้งาน Cross Browser ไม่
ว่าจะใช้งานบน Web Browser ชนิดใดใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ที่เหมาะสม
ต่อการทางาน สามารถนา Function ไปพัฒนาเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
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ภาพที่ 2.5 https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp
เป็ นเว็บ ที่ ส อนการออกแบบเว็บ ไซต์ด้วยการเขี ย นค าสั่ ง เพื่ อ ใช้ใ นการออกแบบหน้า
เว็บไซต์ ตัวอย่าง เช่น การกาหนดตัวอักษร การระบุขนาด การกาหนดสี เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.6 https://jqueryui.com
เว็บ ไซต์ jQuery UI คื อ jQuery ไลบรารี่ ของ Javascript ชั้นสู ง สามารถนาไปใช้ใ นการ
พัฒนา web applications ที่รองรับ การจัดการ การโต้ตอบ การเคลื่อนไหว การตอบสนองขั้นสู งและ
เครื่ องมือที่สามารถปรับเปลี่ยน รู ปแบบของเว็บได้
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2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ภาพที่ 2.7 ระบบบริ หารการจัดการค้นหาข้อมูลสาขาภายในองค์กร
ณัฐ วีร์ ไวทยาการ และอุ ไ รวรรณ ขวัญ ทอง (2558) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาระบบบริ หารการจัดการค้นหาข้อมูลสาขาภายใน
องค์กร สามารถสื บค้นสาขาของธนาคารกสิ กร ทาการเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูลและการอัพเดตข้อมู ล
สาขาของธนาคารกสิ กรไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ
Microsoft Visual Studio 2015 และใช้โปรแกรม MySql 5.7 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.8 ระบบบริ หารงานร้านขายตุก๊ ตาถักโครเชต
บุ ษ กร จันทร์ ส มบุ ญ ภิ ญญาพัชญ์ ภรณ์ วิรัตน์ และสุ ดารั ตน์ เมื องที่ รัก (2555) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาระบบบริ หารจัดการ
ร้ านขายตุ๊กตาขึ้ น เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผูใ้ ช้งาน และลดความผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นในระบบงาน
ปั จจุบนั สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่ น ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการขาย โดยโปรแกรม
Microsoft SQL Server 2000 และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 เป็ นเครื่ องมื อในการ
สร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้
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ภาพที่ 2.9 การพัฒนาระบบบริ หารการจัดการและการจัดเก็บเอกสารสาหรับร้านขายหนังสื อ
ศริ น รั ต น์ รุ จิ เ รื อ งชัย และสุ พ รรณี ปุ๋ มเรื อ น (2555) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบบริ หารการ
จัด การและการจัด เก็ บ เอกสารโดยเฉพาะ เพื่ อ บริ หารการจัด การและจัด เก็ บ เอกสารให้ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น สามารถตรวจสอบข้อมู ลรายการสั่งซื้ อ รายการขาย รายการจอง รวมถึ ง
รายการสิ นค้าขายดี เป็ นต้น โดยมีการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนา
โปรแกรมและ Microsoft SQL Server 2005 ในการจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 2.10 ระบบบริ หารงานขายวัสดุก่อสร้างร้าน A&K ฮาร์ดแวร์
นิ รุต สาราญรื่ น ปารเมศ ตัน๋ หล้า และสราวุฒิ กานดา (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาระบบบริ หารงานขายวัสดุ ก่อสร้ างร้ าน
A&K ฮาร์ ดแวร์ เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนที่ซบั ซ้อนและปั ญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลผูจ้ ดั จาหน่าย ข้อมูลสิ นค้า เป็ นต้น สามารถทารายการ
สั่งซื้ อ การขาย รวมถึ งการออกรายงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ใน
การพัฒนาระบบ และใช้ Microsoft SQL Server 2000 จัดเก็บข้อมูล
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ภาพที่ 2.11 ระบบบริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์
ขวัญฤดี ดวงเดื อน ประไพพร ส าเภาทอง และปาริ ชาติ วชิ รพุ ทธคุ ณ (2555) ภาควิช า
คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย สยาม ได้จ ัด ท าโครงงานระบบ
บริ หารงานร้านขายผ้าคลุมรถยนต์ เพื่อช่วยให้การทางานเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและง่ายต่อการเก็บ
ข้อมูล โดยโปรแกรมสามารถจัดการข้อมู ลต่ าง ๆ เช่ น ข้อมู ลสิ นค้า ข้อมู ลผูผ้ ลิ ต รวมถึ งการท า
รายการขายสิ นค้า สั่งซื้ อสิ นค้าและการออกรายงาน เป็ นต้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual
Studio 2005 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการ
ฐานข้อมูล

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่ อสถานทีป่ ระกอบการ(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ทีต่ ้งั สถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์

: บริ ษทั อาร์ ไอเอส จากัด
: RIS COMPANY LIMITED
: 1027 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
: 02-100-6789 แฟกซ์ : 02-101-8211

ภาพที่ 3.1 แผนที่บริ ษทั เซ็นทรัลชิดลม จากัด
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ภาพที่ 3.2 โลโก้บริ ษทั RIS จากัด (RIS COMPANY LIMITED)
3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั อาร์ ไอเอส จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 306
ชั้น 3 ห้องเลขที่ 301-302 แขวงสุ ริยวงศ์ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การ
การสื่ อสารผ่านทางเครื่ องปลายทางคอมพิวเตอร์ในเครื อ Central Group อันได้แก่ 8 กลุ่มธุ รกิจ 1
กลุ่ม Support ดังนี้
1. กลุ่มธุ รกิจห้างสรรพสิ นค้า
Department Store Group (DSG)
2. กลุ่มธุ รกิจสิ นค้าอุปโภค บริ โภค
FastMoving Consumer Group (FMCG)
3. กลุ่มธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง สิ นค้าตกแต่งบ้าน Hardlines Group (HDLG)
4. กลุ่มธุ รกิจอุปกรณ์เครื่ องเขียน หนังสื อ
OfficeMate Group (OFMG)
5. กลุ่มธุ รกิจศูนย์การค้าและอสังหาริ มทรัพย์ Central Pattana Group (CPN)
6. กลุ่มธุ รกิจบริ หารและจัดการสิ นค้านาเข้า
Central Marketing Group (CMG)
7. กลุ่มธุ รกิจโรงแรมและรี สอร์ ท
Centara Hotels and Resorts Group (CHR)
8. กลุ่มธุ รกิจร้านอาหาร
Central Restaurants Group (CRG)
และกลุ่ม Support ได้แก่ Supporting Unit ได้แก่ HR, Fast, BD เป็ นต้น
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานองค์ กร

ภาพที่ 3.3 แผนผังองค์กร (Organization Chart)
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ชื่อนักศึกษา
ตาแหน่ง
งานที่ได้รับมอบหมาย

: นาย แสงชัย กองสมร
: IT Service Support
: เก็บข้อมู ลอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และงานหลักด้าน IT
Support ท าหน้า ที่ ดู แ ลแก้ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของพนัก งาน
เช่น ติดตั้งระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม
ต่ า ง ๆ ดู แ ลระบบอิ น เทอร์ เน็ ต และติ ด ตั้ งระบบ
อินเทอร์เน็ต
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย นริ ศ สิ งห์งาม : Division Manager IT Support (HO&VIP)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 สัปดาห์ต้ งั แต่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2562 วันเวลาในการปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 09.00 –18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล โดยสอบถามความต้องการกับพนักงานที่
ปรึ กษาเกี่ยวกับระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
3.7.2 รวบรวมข้อมูลที่ จาป็ นต่อระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในหน่ วยงาน
ความต้องการของระบบในด้า นต่ า งๆ เช่ น ยี่ห้อ รุ่ นของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
แผนก เป็ นต้น
3.7.3 วิเคราะห์ ความต้องการในการเก็บรวมข้อมู ลที่ จาเป็ นในการสร้ างระบบจัดเก็บ
ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน ของข้อมูลต่างๆ ออกจากกัน และกาหนด
ขอบเขตของระบบงาน
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3.7.4 ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบหน้าจอระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน

ภาพที่ 3.4 หน้าจอล็อกอิน เข้าสู่ ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอเข้าสู่ ระบบ มีส่วนประกอบดังนี้
- ช่องกรอกUSERNAME (ชื่อผูใ้ ช้)
- ช่องกรอกPASSWORD (รหัสผ่าน)
- ปุ่ ม Remember Me (จดจารหัสผูใ้ ช้และรหัสผ่าน)
- ปุ่ มSign in (เข้าสู่ ระบบ)
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ภาพที่ 3.5 หน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบดังนี้
- แถบ User Name แสดงข้อมูลผูใ้ ช้ และมีปุ่ม Sign Out
- มีปุ่ม Add Hardware และ ปุ่ ม Data
- มีปุ่ม Export to Excel
- ตารางแสดงข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยมี คอลั ม น์ Computer name (ชื่ อ
คอมพิวเตอร์ ), Tag (รหัสทรัพย์สิน), serial number (เลขหมายประจาเครื่ อง), Brand
(ยี่ห้อ), Type (ประเภท), Model (รุ่ น), Os (ระบบปฏิบตั ิการ), Floor (ชั้น), Department
(แผนก), Date (วันที่ทารายการ), State (สถานะการใช้งาน)
- ภายในตาราง มี ปุ่ ม Update
- ปุ่ ม previous ปุ่ มเลขหน้า และปุ่ ม Next
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ภาพที่ 3.6 หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอเพิม่ ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบดังนี้
- ช่อง Computer name สาหรับกรอกข้อมูลชื่อคอมพิวเตอร์
- ช่อง Tag สาหรับกรอกข้อมูลทรัพย์สิน
- ช่อง Serial number สาหรับกรอกข้อมูลเลขหมายประจาเครื่ อง
- ตัวเลือก Brand สาหรับเลือกข้อมูลยีห่ อ้
- ตัวเลือก Type สาหรับเลือกข้อมูลประเภท
- ช่อง Model สาหรับกรอกข้อมูลรุ่ น
- ตัวเลือก Os สาหรับเลือกข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
- ตัวเลือก Floor สาหรับเลือกข้อมูลชั้น
- ตัวเลือก Department สาหรับเลือกข้อมูลแผนก
- กรอก Date สาหรับกรอกข้อมูลวันที่
- ปุ่ ม Submit และปุ่ ม Back
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ภาพที่ 3.7 หน้าจออัพเดทสถานะการใช้งานของอุปกรณ์
หน้าจออัพเดทสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ มีส่วนประกอบดังนี้
- แสดงข้อมูล Tag Serial number Brand Type Model Floor Department
- ตัวเลือก State สาหรับเลือกข้อมูลสถานะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ปุ่ ม Submit และปุ่ ม Back
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ภาพที่ 3.8 หน้าจอจัดทาไฟล์ Microsoft Excel
หน้าจอจัดทาไฟล์ Microsoft Excel มีส่วนประกอบดังนี้
- ปุ่ ม BACK
- ปุ่ ม Excel
- ช่อง Search
- ตารางแสดงข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยมี ค อลั ม น์ Computer name (ชื่ อ
คอมพิวเตอร์ ), Tag (รหัสทรัพย์สิน), serial number (เลขหมายประจาเครื่ อง), Brand
(ยี่ห้อ), Type (ประเภท), Model (รุ่ น), Os (ระบบปฏิบตั ิการ), Floor (ชั้น), Department
(แผนก), Date (วันที่ทารายการ), State (สถานะการใช้งาน)
- ปุ่ ม previous ปุ่ มเลขหน้า และปุ่ ม Next
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ภาพที่ 3.9 หน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่จะอัพเดท
หน้าจอเลือกชนิดของข้อมูลที่จะอัพเดท มีส่วนประกอบดังนี้ ปุ่ ม Brand ปุ่ ม Os ปุ่ ม Type
และปุ่ ม BACK
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ภาพที่ 3.10 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลยี่หอ้
หน้าจอแสดงรายการข้อมูลยี่หอ้ มีส่วนประกอบดังนี้
- ปุ่ ม Add Brand
- ปุ่ ม Back
- ตารางแสดงข้อมูล โดยมีคอลัมน์ BRAND ID (รหัสยีห่ ้อ), BRAND (ยีห่ ้อ)
- ปุ่ ม previous ปุ่ มเลขหน้า และปุ่ ม Next
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ภาพที่ 3.11 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
หน้าจอแสดงรายการข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ มีส่วนประกอบดังนี้
- ปุ่ ม Add OS
- ปุ่ ม Back
- ตารางแสดงข้อมูล โดยมีคอลัมน์ OS ID (รหัสระบบปฏิบตั ิการ), OS
(ระบบปฏิบตั ิการ)
- ปุ่ ม previous ปุ่ มเลขหน้า และปุ่ ม Next
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ภาพที่ 3.12 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภท
หน้าจอแสดงรายการข้อมูลประเภท มีส่วนประกอบดังนี้
- ปุ่ ม Add TYPE
- ปุ่ ม Back
- ตารางแสดงข้อมูล โดยมีคอลัมน์ TYPE ID (รหัสประเภท), TYPE (ประเภท)
- ปุ่ ม previous ปุ่ มเลขหน้า และปุ่ ม Next
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ภาพที่ 3.13 หน้าจอเพิ่มข้อมูลยีห่ อ้
หน้าจอเพิ่มข้อมูลยีห่ ้อ มีส่วนประกอบดังนี้
- ช่องกรอก BRAND ID สาหรับกรอกข้อมูลรหัสยีห่ อ้
- ช่องกรอก BRAND สาหรับกรอกข้อมูลยีห่ อ้
- ปุ่ ม SUBMIT และ ปุ่ ม BACK
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ภาพที่ 3.14 หน้าจอเพิ่มข้อมูลประเภท
หน้าจอเพิ่มข้อมูลประเภท มีส่วนประกอบดังนี้
- ช่องกรอก TYPE ID สาหรับกรอกข้อมูลรหัสประเภท
- ช่องกรอก TYPE สาหรับกรอกข้อมูลประเภท
- ปุ่ ม SUBMIT และ ปุ่ ม BACK
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ภาพที่ 3.15 หน้าจอเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
หน้าจอเพิม่ ข้อมูลประเภท มีส่วนประกอบดังนี้
- ช่องกรอก OS ID สาหรับกรอกข้อมูลรหัสระบบปฏิบตั ิการ
- ช่องกรอก OS สาหรับกรอกข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
- ปุ่ ม SUBMIT และ ปุ่ ม BACK
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3.7.5 นาโปรแกรมที่ได้ออกแบบส่ งให้กบั อาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
ตรวจสอบเป็ นระยะ
3.7.6 ปรับปรุ งโปรแกรมตามที่อาจารย์ปรึ กษาและพี่เลี้ยงได้ตรวจสอบและให้คาแนะนา
เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงตามความต้องการของบริ ษทั มากที่สุด
3.7.7 นาเสนอโปรแกรม อธิบายแนวความคิดในการออกแบบระบบบันทึกปัญหาการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน และวิธีการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบ
3.8 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

1.ศึกษาแนวคิด
2.รวบรวมข้อมูล
3.วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.ออกแบบและพัฒนาระบบ
5.นาโปรแกรมที่ออกแบบให้
ที่ปรึ กษา ตรวจสอบ
6.ปรับปรุ งโปรแกรม
7.นาเสนอโปรแกรม

3.9 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
คุณสมบัติฮาร์ ดแวร์
3.9.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.9.1.1 CPU Intel Core i7-8550U CPU
3.9.1.2 RAM 16.00 GB
3.9.1.3 Solid State Drive 500 GB
3.9.1.4 Nvidia GeForce GTX 1060 , 6GB GDDR6
3.9.2 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.9.2.1 CPU Intel Core i7-8550U CPU หรื อสู งกว่า
3.9.2.2 RAM 4.00 GB หรื อสู งกว่า
3.9.2.3 Solid State Drive 250 GB หรื อสู งกว่า

ส.ค. 62
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3.9.3 ฮาร์ดแวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.9.3.1 INTEL XEON PLATINUM 8180 PROCESSOR
3.9.3.2 RAM 32 GB DDR4-2000MHz
3.9.3.3 Hard disk drive 10 TB
3.9.3.4 Nvidia GeForce RTX 2080 , 6GB GDDR6
คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.9.4 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.9.4.1 Microsoft Windows 10 Home
3.9.4.2 Microsoft Office Excel 2016
3.9.4.3 Microsoft Visual Studio 2017
3.9.4.4 SQL Server Management Studio
3.9.4.5 Internet Browser
3.9.5 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.9.5.1 Microsoft Windows 10 64-bit หรื อ 32-bit
3.9.5.2 Internet Browser
3.9.5.3 Microsoft Office Excel 2016
3.9.6 ซอฟต์แวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.9.6.1 Microsoft Windows 10 64-bit หรื อ 32-bit
3.9.6.2 SQL Server Management Studio
3.9.6.3 Windows Server 2016 Essential
3.9.6.4 Internet Browser
3.9.6.5 โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน มีดงั นี้

1
1
1
21
2
2

3

ภาพที่ 4.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
1.
2.
3.
4.

หน้าจอเข้าสู่ ระบบ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
กรอกข้อมูลชื่อผูใ้ ช้ เช่น admin
กรอกข้อมูลรหัสผ่าน
เลือกแถบ Remember Me เพื่อให้จาชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านผูใ้ ช้
คลิกปุ่ ม Sign in จะเข้าใช้ระบบทันที

4
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ภาพที่ 4.2 หน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
คลิกปุ่ ม Add Hardware เพื่อไปยังหน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 4.3)
คลิกปุ่ ม Data เพื่อไปยังหน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท (ดังภาพที่ 4.6)
กรอกข้อมูล ที่ตอ้ งการ เพื่อทาการค้นหา
ตารางรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่แสดงข้อมูลตามการค้นหาในข้อที่ 3
คลิกปุ่ ม Update เพื่อไปยังหน้าจออัพเดทสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ (ดังภาพที่ 4.4)
ถ้าต้องการเปิ ดหน้าต่อไปของข้อมูลให้กดเลขหน้าต่อไปหรื อ กดปุ่ ม Next และ ถ้าต้องการ
กลับไปหน้าที่แล้ว กดปุ่ ม Previous
คลิกปุ่ ม Export to Excel เพื่อไปยังหน้าจอ หน้าจอจัดทาไฟล์ Microsoft Excel (ดังภาพที่
4.5)
ถ้าต้องการออกจากระบบให้กดปุ่ ม SIGNOUT
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ภาพที่ 4.3 หน้าจอเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้สาหรับเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กรอกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- กรอกข้อมูลชื่อคอมพิวเตอร์ ในช่อง COMPUTER NAME
- กรอกข้อมูลรหัสทรัพย์สิน ในช่อง TAG
- กรอกข้อมูลเลขหมายประจาเครื่ อง ในช่อง SERIAL NUMBER
- เลือกยีห่ อ้ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง BRAND
- เลือกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง TYPE
- กรอกข้อมูลรุ่ นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง MODEL
- เลือกระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง OS
- เลือกชั้นของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง FLOOR
- กรอกข้อมูลแผนกของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง DEPARTMENT
- กรอกวันที่เพิ่มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในช่อง DATE
2. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. คลิ ก ปุ่ ม Back เพื่ อ ท าการย้อ นกลับ ไปยัง หน้ า จอแสดงรายการของข้อ มู ล อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 4.2)
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ภาพที่ 4.4 หน้าจออัพเดทสถานะการใช้งานของอุปกรณ์
หน้าจออัพเดทสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ ใช้สาหรับแก้ไขสถานะการใช้งานของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
1. เลือกข้อมูลสถานะโดยมี 2 สถานะ คือ IN USE และ NOT USE
2. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการเพิม่ ข้อมูลสถานะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 4.2)
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ภาพที่ 4.5 หน้าจอจัดทาไฟล์ Microsoft Excel
หน้าจอจัดทาไฟล์ Microsoft Excel ใช้สาหรับ เลือกข้อมูลที่ตอ้ งการจัดทาเป็ นไฟล์ Microsoft
Excel มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กรอกข้อมูลที่ตอ้ งการ เพื่อทาการค้นหา
2. แสดงตารางรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตามที่คน้ หา
3. คลิกปุ่ ม Excel เพื่อทาข้อมูลเป็ นไฟล์ Microsoft Excel จะได้ไฟล์ ดังภาพที่ 4.13 ถ้ากรอก
ข้อมูลค้นหาดังข้อที่ 1 จะแสดงดังภาพที่ 4.14
4. คลิ ก ปุ่ ม Back เพื่ อ ท าการย้อ นกลับ ไปยัง หน้ า จอแสดงรายการของข้อ มู ล อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 4.2)
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท
หน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท ใช้สาหรับเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท มีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
1. ปุ่ มเลือกชนิด
- BRAND : เพื่อไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลยีห่ อ้ (ดังภาพที่ 4.7)
- OS : เพื่อไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ(ดังภาพที่ 4.8)
- TYPE : เพื่อไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลประเภท(ดังภาพที่ 4.9)
2. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงรายการของข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (ดังภาพที่ 4.2)
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ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงข้อมูลยีห่ อ้
หน้าจอแสดงข้อมูลยีห่ ้อของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
1. คลิกปุ่ ม Add BRAND เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลยีห่ อ้ (ดังภาพที่ 4.10)
2. กรอกข้อมูลยีห่ ้อที่ตอ้ งการ เพื่อทาการค้นหา
3. ตารางแสดงข้อมูลยีห่ อ้ Brand ID (รหัสยีห่ อ้ ), Brand (ยีห่ ้อ)
4. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท
(ดังภาพที่ 4.6)
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ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
หน้าจอแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. คลิกปุ่ ม Add OS เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ(ดังภาพที่ 4.10)
2. กรอกข้อมูลระบบปฏิบตั ิการที่ตอ้ งการ เพื่อทาการค้นหา
3. ตารางแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ OS ID (รหัสระบบปฏิบตั ิการ), OS
(ระบบปฏิบตั ิการ)
4. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท
(ดังภาพที่ 4.6)
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ภาพที่ 4.9 หน้าจอแสดงข้อมูลประเภท
หน้าจอแสดงข้อมูลประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. คลิกปุ่ ม Add TYPE เพื่อไปยังหน้าเพิ่มข้อมูลประเภทดังภาพที่ 4.10)
2. กรอกข้อมูลประเภทที่ตอ้ งการ เพื่อทาการค้นหา
3. ตารางแสดงข้อมูลประเภท TYPE ID (รหัสประเภท), TYPE (ประเภท)
4. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอเลือกชนิดข้อมูลที่ตอ้ งการอัพเดท
(ดังภาพที่ 4.6)
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ภาพที่ 4.10 หน้าเพิ่มข้อมูลยีห่ อ้

หน้าเพิ่มข้อมูลยีห่ ้อ ใช้สาหรับเพิ่มข้อมูลยีห่ อ้ ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
1. กรอกข้อมูลรหัสยีห่ อ้ ในช่อง BRAND ID
2. กรอกชื่อยีห่ ้อ ในช่อง BRAND
3. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลยีห่ อ้
4. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลยีห่ อ้ (ดังภาพที่ 4.8)
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3
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ภาพที่ 4.11 หน้าเพิม่ ข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
หน้าเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ ใช้สาหรับเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กรอกข้อมูลรหัสระบบปฏิบตั ิการ ในช่อง OS ID
2. กรอกชื่อระบบปฏิบตั ิการ ในช่อง OS
3. คลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
4. คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ(ดังภาพที่
4.7)
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ภาพที่ 4.12 หน้าเพิ่มข้อมูลประเภท
หน้าเพิ่มข้อมูลประเภท ใช้สาหรับ เพิ่มข้อมูลประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีข้ นั ตอน
การดาเนิ นงานดังนี้
1.
2.
3.
4.

กรอกข้อมูลรหัสประเภท ในช่อง TYPE ID
กรอกชื่อประเภท ในช่อง TYPE
คลิกปุ่ ม Submit เพื่อทาการเพิ่มข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ
คลิกปุ่ ม Back เพื่อทาการย้อนกลับไปยังหน้าจอแสดงข้อมูลระบบปฏิบตั ิการ(ดังภาพที่
4.9)
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ภาพที่ 4.13 หน้าจอไฟล์ Excel
หน้ารายงาน Excel ที่ได้จากภาพที่ 4.5 จะประกอบไปด้วย ตารางแสดงข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ท้ งั หมด โดยมีคอลัมน์
- COMPUTER NAME (ชื่อคอมพิวเตอร์ )
- TAG (รหัสทรัพย์สิน)
- SERIAL NUMBER (เลขหมายประจาเครื่ อง)
- BRAND (ยีห่ ้อ)
- TYPE (ประเภท)
- MODEL (รุ่ น)
- FLOOR (ชั้น)
- DEPARTMENT (แผนก)
- DATE (วันที่)
- STATE (สถานะการใช้งาน)
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3.2 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม

ภาพที่ 4.14 หน้าจอเข้าสู่ ระบบ
ในกรณี เข้าสู่ ระบบแล้ว เมื่อไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบแล้วคลิกปุ่ ม Sign in จะขึ้น กล่อง
ข้อความ ดังภาพที่ 4.15 หรื อ เมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบผิดจะขึ้นกล่องข้อความดังภาพที่ 4.16 หรื อ
เมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบได้ถูกต้องจะขึ้นดังภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.15 หน้าจอไม่ได้กรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ
ข้อ ความ “Please fill out this field.” จากการที่ ไ ม่ ไ ด้ก รอกข้อ มู ล ในช่ อ ง USERNAME
PASSWORD
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ภาพที่ 4.16 หน้าจอกล่องข้อความเข้าสู่ ระบบไม่สาเร็ จ
ข้อความ “Login Failed !!” จากการที่พิมพ์ USERNAME PASSWORD ผิด

ภาพที่ 4.17 หน้าจอกล่องข้อความเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ
ข้อความ “Login Successful !!” ขึ้นเมื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ ระบบสาเร็ จ
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ภาพที่ 4.18 หน้าจอไม่กรอกข้อมูลในหน้าเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ข้อความ “Please fill out this field.” ขึ้นจากการที่ไม่ได้กรอกข้อมูลลงในช่อง COMPUTER
NAME TAG SERIAL NUMBER MODEL DEPARTMENT แล้วคลิกปุ่ ม SUBMIT

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
นักศึกษาสหกิจศึกษาได้พฒั นาระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของ บริ ษทั อาร์ ไอ
เอส จากัด นามาใช้งานในการจัดเก็บข้อมู ลเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งาน และป้ องกันการ
แก้ไขข้อมูลจากผูอ้ ื่นและเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ผูม้ ีความต้องการเรี ยกดูขอ้ มูล นักศึกษาสห
กิจศึกษาจึงพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานขึ้น สามารถบันทึกข้อมูลวัน
เวลา ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีสถานะการใช้งาน และสามารถจัดทารายงานข้อมูลได้ ช่วยลดภาระ
ในการปฏิบตั ิงานของผูด้ ูแลระบบ
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
จากการที่นกั ศึกษาสหกิจศึกษาได้เริ่ มจัดทําโครงงาน ซึ่ งได้พบปัญหาดังนี้
5.1.2.1 ขาดทักษะในการพัฒาโปรแกรมภาษา JavaScript จึงทาให้งานเสร็ จล่าช้า
กว่ากาหนด
5.1.2.2 เขียนโปรแกรมสาเร็ จแล้วแต่ไม่สามารถรันบนหน้าเว็บของเบราว์เซอร์ได้
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ระบบควรมีการจัดเก็บข้อมูลชื่อของพนักงานที่ใช้อุปกรณ์เพิ่มเข้ามาด้วย
5.1.3.2 ระบบควรมีการจัดทารายงาน ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript
5.2.1.2 ทําให้เข้าใจถึงระบบการทํางานในรู ปแบบขององค์กร
5.2.1.3 ทาให้เข้าใจถึงสถานการณ์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในรู ปแบบขององค์กร
5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาระบบและการออกแบบระบบที่นามาได้
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรมีความรู ้เกี่ยวกับการดูแล และวิธีรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.2.3.2 ควรศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั ผูใ้ ช้
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ภาคผนวก ก
การออกแบบระบบงาน

ภาพที่ ก.1 Program Map
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ภาพที่ ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย
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ภาพที่ ก.3 E-R Diagram ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ชื่อตาราง
BRAND
OS
TYPE
FLOOR
STATE
HW
ACCOUNT
DEPARTMENT

คาอธิบาย
ยีห่ อ้
ระบบปฏิบตั ิการ
ประเภท
ชั้น
สถานะการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บัญชีผใู ้ ช้
แผนก

ตารางที่ ก.2 ยีห่ อ้ ( BRAND )
Name
BRAND_ID
BRAND

Type

P M
Int
Yes Yes
Varchar (50) NO Yes

Refer To

Description
รหัสยีห่ อ้
ยีห่ อ้

Refer To

Description
รหัสระบบปฏิบตั ิการ
ระบบปฏิบตั ิการ

Refer To

Description
รหัสประเภท
ประเภท

ตารางที่ ก.3 ระบบปฏิบตั ิการ ( OS )
Name
OS_ID
OS

Type

P M
Int
Yes Yes
Varchar (50) NO Yes

ตารางที่ ก.4 ประเภท( TYPE )
Name
TYPE_ID
TYPE

Type

P M
Int
Yes Yes
Varchar (50) NO Yes

57

ตารางที่ ก.5 ชั้น( FLOOR )
Name

Type

P

FLOOR_ID

Int

FLOOR

Varchar (50) NO

M

Refer To

Yes Yes

Description
รหัสชั้น

Yes

ชั้น

ตารางที่ ก.6 สถานะการใช้งาน( STATE )
Name

Type

P

STATE_ID

Int

STATE

Varchar (50) NO

M

Refer To

Yes Yes

Description
รหัสสถานะการใช้งาน

Yes

สถานะการใช้งาน

ตารางที่ ก.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( HW )
Name
HW_ID

Type
Int

P
M
Yes Yes

STATE_ID

Int

NO

Yes

BRAND_ID

Int

NO

Yes

TYPE_ID

Int

NO

Yes

FLOOR_ID

Int

NO

Yes

OS_ID
Int
NO
DEPARTMENT_ID Varchar (50) NO

Yes
Yes

Refer To

Description
รหัสอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
STATE.STAT รหัสสถานะการใช้งาน
E_ID
BRAND.BRA รหัสยีห่ อ้
ND_ID
TYPE.TYPE_I รหัสประเภท
D
FLOOR.FLOO รหัสชั้น
R_ID
OS.OS_ID
รหัสระบบปฏิบตั ิการ
DEPARTMEN รหัสแผนก
T.
DEPARTMEN
T_ID
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ตารางที่ ก.7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( HW )(ต่อ)
Name
COMPUTERNAME
TAG
SERIALNUMBER
MODEL
HW_DATE

Type
Varchar (50)
Varchar (50)
Varchar (50)
Varchar (50)
Date

P
NO
NO
NO
NO
NO

M
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Refer To

Description
ชื่อคอมพิวเตอร์
รหัสทรัพย์สิน
เลยหมายประจาเครื่ อง
รุ่ น
วันที่

Type
P M
Varchar (50) Yes Yes
Varchar (50) NO Yes

Refer To

Description
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน

Refer To

Description
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่าน

ตารางที่ ก.8 ข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ ( ACCOUNT )
Name
USERNAME
PASSWORD

ตารางที่ ก.9 แผนก ( DEPARTMENT )
Name
Type
P M
DEPARTMENT_ID Int
Yes Yes
DEPARTMENT
Varchar (50) NO Yes
หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory
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ภาพที่ ก.4 Context Diagram ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
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ภาพที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
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ภาพที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 : จัดการข้อมูลพื้นฐาน
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ภาพที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 : เพิม่ ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ภาพที่ ก.8 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 : จัดการข้อมูลสถานะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ภาพที่ ก.9 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 : จัดทาไฟล์ Microsoft Excel
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ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Restore Database

ภาพที่ ข.1 หน้าจอการติดต่อกับ SQL Server 2008 R2
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Connect to Server ขึ้นมา เมื่อผูใ้ ช้ระบุรหัสผ่านเรี ยบร้อยแล้วให้
คลิกปุ่ ม “Connect” เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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ภาพที่ ข.2 หน้าจอ Object Explorer
เลือก Databases ที่ตอ้ งการ Backup จากนั้นให้ผใู ้ ช้คลิกขวาเลื อก “Tasks” > “Restore” >
“Database…”
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ภาพที่ ข.3 หน้าจอ Restore Database
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Restore Database ขึ้นมา ในช่องของ To database : จะใช้ชื่อว่า
db_ibiz แล้วให้ คลิกปุ่ ม … ในช่อง “From device:”
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ภาพที่ ข.4 หน้าจอ Specify Backup
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Specify Backup ขึ้นมา ให้ผใู ้ ช้กดปุ่ ม “Add”
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ภาพที่ ข.5 หน้าจอ Locate Backup File
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Locate Backup File ขึ้นมา ให้ผใู ้ ช้เลือกไดรฟ์ หรื อสถานที่จดั เก็บ
ไฟล์ Backup เดิม เมื่อเลือกเรี ยบร้อยแล้วให้ผใู ้ ช้คลิกปุ่ ม “OK”
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ภาพที่ ข.6 หน้าจอ Specify Backup หลังจากเลือกไฟล์แล้ว
ระบบจะแสดงชื่อไฟล์ Backup ที่ผใู ้ ช้ได้มีการเลือกเมื่อสักครู่ อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ ม “OK”
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ภาพที่ ข.7 หน้าจอ Restore Database หลังจากเลือกไฟล์แล้ว
เลือก Database ที่ตอ้ งการ Restore อีกครั้ง แล้วกดปุ่ ม OK
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ภาพที่ ข.8 หน้าจอ Restore Database Overwrite
จากนั้ นให้ ผู ้ ใ ช้ ค ลิ ก ปุ่ มเลื อ ก “Options” > “Overwrite the existing database (WITH
REPLACE)” > “OK”

ภาพที่ ข.9 หน้าจอ Microsoft SQL Server Management Studio เสร็ จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงหน้าต่าง Microsoft SQL Server Management Studio ขึ้นมา เพื่อยืนยันการ
Restore ข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ ม OK
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ติดตั้งเว็บไซต์

ภาพที่ ข.10 หน้าจอโฟล์เดอร์ USB Drive (E:)
หลัง จากที่ เ ข้า มาในโฟล์ เ ดอร์ USB Drive (E:) เรี ยบร้ อ ย ท าการคัด ลอกโฟล์ เ ดอร์
PROPROJECT

74

ภาพที่ ข.11 หน้าจอโฟลเดอร์ wwwroot
หลังจากคัดลอกโฟล์เดอร์ PROPROJECT เรี ยบร้อยแล้ว ให้นาโฟล์เดอร์ มาวางไว้ใน My
Com > Local Disk (C:) > inetpub > wwwroot เพื่ อ เป็ นการติ ด ตั้ง ระบบจัด เก็ บ ข้อ มู ล อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน ให้กบั โปรแกรม IIS
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ภาพที่ ข.12 หน้าจอค้นหา Internet Information Services (IIS)
เปิ ดโปรแกรม IIS โดยทาการค้นหาชื่อ IIS หรื อ Internet Information Services ที่ช่องค้นหา
ข้อมูล แล้วคลิกเลือกโปรแกรม IIS
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ภาพที่ ข.13 หน้าจอโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager
หลังจากเข้าหน้าโปรแกรม IIS เรี ยบร้ อยแล้วจะแสดงหน้าโปรแกรมนี้ ข้ ึน ให้ผูใ้ ช้งานทา
การคลิกขวาที่เมนู Default WebSite > Add Application… เพื่อให้โปรแกรม IIS สามารถอ่านระบบ
ที่ได้ทาการติดตั้งไว้
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ภาพที่ ข.14 หน้าจอ Add Application
ในส่ วนของช่ อง Alias: ผูใ้ ช้งานสามารถตั้งชื่ อได้ตามต้องการ และช่ อง Physical path ให้
ผูใ้ ช้งานเลือก ตาแหน่งที่ใส่ โฟล์เดอร์ ของระบบไว้ คือ C > inetpub > wwwroot > PROPROJECT
และกดปุ่ ม OK
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ภาพที่ ข.15 ขั้นตอนเปิ ดโปรแกรม ระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
หลังจากทาการเพิ่มระบบเข้ามาใน Internet Information Services เรี ยบร้อยแล้ว ให้ผใู ้ ช้งาน
คลิกขวาที่ PROPROJECT > Manage Application > Browse เพื่อทาการเปิ ดเว็บไซต์ของระบบ
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ภาพที่ ข.16 หน้าจอระบบจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงาน
โปรแกรมจะเปิ ดระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานซึ่งผูด้ ูแลระบบ
สามารถเข้าใช้งานได้ทนั ที
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ภาคผนวก ค
ภาพระหว่างปฏิบัติงาน

ภาพที่ ค.1 แยกชิ้นส่ วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ภาพที่ ค.2 ลงมาตรวจสอบความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พนักงาน
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ภาพที่ ค.3 ขณะแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้พนักงาน

83

ภาพที่ ค.4 ขณะกาลังติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานให้พนักงาน
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