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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ได้สร้างสรรค์ธุรกิจของตนเองให้มีความทนัสมยัมากยิ่งข้ึน 
พร้อมกบัการบริหารการท างานองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามเป้าหมาย เช่น บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ  ากดั เป็นธุรกิจห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทยและเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกเป็นอนัดบัสาม มีเน้ือท่ีทั้งหมด 4.62 ลา้น
ตารางฟุต เน่ืองจากเซ็นทรัลเวิลด์เป็นห้างขนาดใหญ่จึงมีการบริหารการจดัการขอ้มูลหลากหลาย
รูปแบบอยูเ่ป็นจ านวนมาก  เพราะตอ้งรองรับการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเพ่ืมข้ึนในแต่ละวนั ท าใหม้ีการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อให้ขอ้มูลมีความเป็นระเบียบและปลอดภยั
ยิ่งข้ึน ดงันั้นปัจจุบนัมีการคิดวิธีการจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้แต่ละ
องคก์รหนัมาใชโ้ปรแกรมจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมข้ึน แต่เดิมโปรแกรมจดัเก็บขอ้มูลมีพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ

ขอ้มูลท่ีจ  ากดั จึงมีผลท าใหก้ารเก็บขอ้มูลขององคก์รท่ีมีขอ้มูลเป็นจ านวนมากเก็บขอ้มูลไดไ้ม่ดีพอ  
ท าให้แต่ละองค์กรตอ้งมีการพฒันาโปรแกรมการจดัเก็บขอ้มูลข้ึนใหม่ และสามารถเรียกดูขอ้มูล
ยอ้นหลงัได ้การท่ีตอ้งพฒันาระบบใหดี้ข้ึน เพ่ือใหส้ามารถรองรับฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ขององค์กร

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดรั้บมอบหมายให้ ท าหน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูลปัญหาการใช้
งานเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ท่ีมีผูใ้ชง้านแจง้เขา้มาจากแต่ละแผนก และท าการส่งขอ้มูลท่ีไดรั้บใหก้บั
พนกังานแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ของบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั พบว่าการจดัเก็บขอ้มูลปัญหาการใช้
งานท่ีผูใ้ชง้านแจง้เขา้มามีเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารจดบนัทึกลงสมุดนั้นไม่มีความเป็นระเบียบ ยาก
ต่อการคน้หา และการส่งขอ้มูลปัญหาของผูใ้ชง้านให้กบัพนักงานแก้ไขปัญหานั้นเป็นเร่ืองยาก 

เพราะในแต่ละวนัมีการแจ้งปัญหาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์มาจากหลายพ้ืนท่ี ท าให้พนักงานแก้ไข
ปัญหาคอมพิวเตอร์ต้องไปด าเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหา แลว้ในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีปัญหาต่างกนั
ออกไป ดงันั้นพนกังานจดัเกบ็ขอ้มูลปัญหาของผูใ้ชง้านตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลต่างๆไวอ้ยา่งละเอียด 
เช่น ขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน ขอ้มูลแผนก ขอ้มูลปัญหาของผูใ้ช ้ขอ้มูลเบอร์โทรติดต่อกลับ เป็นตน้ เพื่อ

แจง้ขอ้มูลใหก้บัพนกังานแกไ้ขปัญหาทราบและแกไ้ดอ้ยา่งถูกวิธี  
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นักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหาหากท าใหโ้ปรแกรมการ
จัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การใช้งานง่ายข้ึน ลดความซับซ้อนในการใช้งานของ
โปรแกรม เช่น การเขา้ใชง้านของโปรแกรม การจดัการกบัฐานขอ้มูลให้เป็นระเบียบ เป็นตน้  จาก
ปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดพ้ฒันาระบบข้ึนใหม่ใหใ้ชง้านไดง่้ายและมี
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ คือ Microsoft Visual Studio 2015 โดย

ใชภ้าษา C# และจดัเก็บขอ้มูลดว้ยฐานขอ้มูล Microsoft SQL Server 2008 R2 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 สามารถเรียกดูปัญหาท่ีผูใ้ชง้านแจง้เขา้มาไดท้นัที 

1.2.2 สนบัสนุนการท างานของพนกังานแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ใหท้ างานไดร้วดเร็วข้ึน 

1.2.3 สามารถจดัเก็บขอ้มูลปัญหาคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1. คุณสมบติัของระบบ 

  1.1 การจดัการฐานขอ้มูลพ้ืนฐานสามารถเพ่ิม และแกไ้ขขอ้มูลไดด้งัน้ี 

   1.1.1 ขอ้มูลพนกังาน 

1.1.2 ขอ้มูลแผนก 

   1.1.3 ขอ้มูลประเภทปัญหา 

  1.2 การจดัการขอ้มูลปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

   1.2.1 ท าการเพ่ิมขอ้มูลปัญหาการใช ้

   1.2.2 ท าการคน้หาปัญหา ตามประเภทปัญหา 

  1.3 ออกรายงาน 

   1.3.1 แสดงขอ้มูลรายละเอียดปัญหา 

   1.3.2 แสดงขอ้มูลประเภทปัญหา 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 พนักงานแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลปัญหา

คอมพิวเตอร์ไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

 1.4.2 พนกังานสามารถท าการตรวจสอบปัญหาไดท้นัที 



 
 

 

บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

 

ภาพท่ี 2.1 ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

การท างานของระบบบนัทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีรูปแบบการ
ท างานหลกั คือ ผูใ้ชง้านสามารถโทรแจง้ปัญหาเขา้มาท่ีโต๊ะของพนกังานรับแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์
เพ่ือบอกรายละเอียดของปัญหา จากนั้นพนักงานรับแจง้ปัญหาจะท าการบนัทึกขอ้มูลของผูใ้ชง้าน

ผ่านบราวเซอร์ เบราวเ์ซอร์จะส่งขอ้มูลให้กบัระบบบนัทึกปัญหา ระบบบนัทึกปัญหาจะท าการส่ง
ขอ้มูลท่ีพนกังานแจง้เขา้มาบนัทึกในฐานขอ้มูล SQL Server 2008 R2 หลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล
เรียบร้อยแลว้ พนักงานแกไ้ขปัญหาสามารถดูรายละเอียดปัญหาต่างๆ ได้โดยเรียกดูข้อมูลผ่าน
บราวเซอร์ โดยดึงข้อมูลจากระบบ แสดงรายละเอียดปัญหาให้กับพนักงานแก้ไขปัญหา  เพื่อ

ใหบ้ริการผูใ้ชง้านในหน่วยงาน

ผูใ้ชง้านในหน่วยงาน 

ส่งขอ้มูลใหก้บัระบบ 

SQL Server 2008 R2 

พนกังานรับแจง้ปัญหา 

พนกังานแกไ้ขปัญหา 

ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

โทรแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 

Browser 

ท าการบนัทึกปัญหา 

ส่ง
ขอ้

มูล
ให

พ้น
กัง
าน

 

ท าการบนัทึก

ขอ้มูลเขา้ SQL 

ท า
กา
รแ
กไ้
ขปั

ญห
า 

ส่งขอ้มูลใหก้บัพนกังาน 

เรียกดูขอ้มูล 

ดึง
ขอ้

มูล
สรุ

ปร
าย
งา
น 
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2.2 ทฤษฎีและแนวคดิที่เกีย่วข้อง 

 การบริการมีความส าคัญอย่างมากในการท างานกบัหน่วยงานท่ีมีการบริการเป็นหลกั 
เพราะการบริการท่ีดีย่อมส่งผลการตอบสนองของผูใ้ชบ้ริการให้เกิดความพึงพอใจในระดบัสูงสุด 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งการให้ประชาชนทุกคนเกิดความพึงพอใจในการบริการท่ีดีท่ีสุด

หรือธุรกิจท่ีมีการบริการท่ีดีจะส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจนั้นดีตามไปดว้ย ดังนั้น การ

บริการจึงมีผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

“การบริการ (Service)  คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ

ผูอ่ื้นการบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนั
เป็นผลดีกบัองค์กรของเรา  เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนงานดา้นต่าง ๆ  เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี 
ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์ร

ก็จะดีไปดว้ย” (ราชนั นาสมพงษ,์ 2555) 

“การบริการเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน เป็นเร่ืองของความพอใจเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้ ซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างจากสินคา้ท่ีเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดทางดา้นการบริการ ลกัษณะท่ีผูใ้ห้บริการมี
ความตั้งใจกระท า หรือปฏิบติัให้ลูกคา้ในขอบเขตท่ีแน่นอน และท าอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จ
นัน่คือ ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตามความคาดหวงัหรือมากกว่าความคาดหวงัของลูกคา้” 

(วลัดา บินซาเวน็, 2543) 

“พฤติกรรม กิจกรรม การกระท าท่ีบุคคลหน่ึงท าให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหน่ึงโดยมี
เป้าหมาย และมีความตั้งใจในการส่งมอบบริการอนันั้น หรือ บริการ คือ ส่ิงท่ีจบั สมัผสั แตะตอ้งได้
ยากและเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดง่้าย บริการจะไดรั้บการท าข้ึนและจะส่งมอบผูรั้บบริการ 

(ลูกคา้) เพ่ือใชส้อยบริการนั้นๆไดโ้ดยทนัที หรือในเวลาเกือบทนัทีทนัใดท่ีมีการใหบ้ริการนั้น” (วีร

พงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2542) 

สรุปการบริการ คือ การท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความประทบัใจในการบริการขององคก์รมาก
ท่ีสุด เพื่อเป็นผลดีต่อผูบ้ริการและองคก์รโดยยดึหลกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท าใหส่ิ้งท่ีเขาตอ้งการให้

ส าเร็จและจะท าใหเ้กิดผลรับท่ีดีกลบัมาต่อองคก์ร 
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2.3 เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง 

นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดค้น้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกขอ้มูล เพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาระบบงาน ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2  https://www.w3schools.com/ 

เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมเก่ียวกบัขอ้มูลภาษา C# และภาษา Html ไวใ้ห้กบัผูท่ี้สนใจศึกษา 

และสามารถท าการพฒันาหรือออกแบบหนา้ Html ไดท้นัที  
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ภาพท่ี 2.3 https://www.tutorialspoint.com/index.htm 

เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ความรู้ออนไลน์ส าหรับคนท่ีชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ ท่ีมีทั้งเน้ือหาการเรียนส าหรับภาษาโปรแกรมหลายชนิด เหมาะส าหรับคนท่ีเร่ิมตน้ใน
ดา้นการเขียนโปรแกรม นอกจากน้ียงัมีอินเทอร์เฟซพิเศษส าหรับให้ฝึกเขียนโคด้ และทดสอบการ

ท างานไดด้ว้ย เช่น HTML Python PHP Java C C# เป็นตน้  
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ภาพท่ี 2.4 https://www.studytonight.com/ 

เป็นเว็บไซต์ส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีแนะน าเน้ือหา และเทคนิคหลากหลายประเภท 

รวมไปถึงภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น C C# Mongo CAO เป็นตน้   
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ภาพท่ี 2.5 https://www.javatpoint.com 

เป็นเว็บไซต์ท่ีมีความหลากหลายเก่ียวกับโปรแกรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมี
หลกัสูตรอบรมดา้นโปรแกรมทุกภาษา แมแ้ต่ภาษาใหม่อย่าง Kotlin นอกจากน้ียงัมีสอนเก่ียวกบั 

Blockchain และ AI ดว้ย  
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ภาพท่ี 2.6 https://stackoverflow.com/ 

เป็นเวบ็ไซตส์ าหรับนกัพฒันาโปรแกรมท่ีใหญ่ท่ีสุด แนะน าการเขียนค าสัง่ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้
ท่ีตอ้งการใชค้  าสัง่ต่างๆ ในการพฒันาโปรแกรม และยงัอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมท่ีถูกตอ้ง เพื่อ

แบ่งปันแนวทางการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบต่างๆ  
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2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากท่ีนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดค้น้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงงาน ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของบริษทั อาร์ ไอ 

เอส จ  ากดั เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงงานน้ีต่อไป 

 

ภาพท่ี 2.7 ระบบบนัทึกขอ้มูลรถกระจายสินคา้ 

ธิติวุฒ สีม่วง อนุสรณ์ ขาวดี นิธิศ การุณรัตนกุล และคมน์พิสิฐ จันทร์โสภีกุล (2560) 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบบนัทึกขอ้มูล

รถกระจายสินคา้  ส าหรับการตรวจดูการท างานของรถกระจายสินคา้ โดยใช้โปรแกรม Visual 

Studio 2017 ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม SQL Server ในการจดัการกบัฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.8 ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ศิริวรรณ บุญประจ า และปฏิภาน อุ่นเรือน (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
บนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Sublime Text ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม My 

SQL Server ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.9 ระบบจดัการสินคา้ออนไลน ์

 กิจอนันท์ ไชยลังการ ทัศน์พล พัฒนโก และธัญญะ เนียมศิริมงคล (2556) สาขาวิชา
เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการสินคา้ออนไลน์ 
ใชส้ าหรับการระบุรายละเอียดของคลงัเก็บสินคา้ โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 

ในการพฒันาระบบ และใช ้Microsoft SQL Server 2008 R2 ส าหรับจดัการฐานขอ้มูล 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ระบบการจดัการขอ้มูลภาพยนตร์ 

 ณัฐพงค์ เขียวหวาน สุพิชชา ไตรรัตนาวิไล สุทธิดา สะมะอนันต์ และก่ิงไทร ชาวปลายนา 
(2557) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบการ
จดัการขอ้มูลภาพยนตร์ เป็นระบบส าหรับแสดงรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัภาพยนตร์ต่างๆ โดยใช้

โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการ

ฐานขอ้มูล 
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ภาพท่ี 2.11 ระบบการจดัการขอ้มูลภายใน บริษทั จบัจ่าย คอปอเรชัน่ จ  ากดั 

 ชชัวาล พรเกษม และณัฐศาสตร์ น้อยโสภา (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบการจดัการขอ้มูลภายใน บริษทั จบัจ่าย คอปอเรชัน่ 
จ  ากัด เป็นโปรแกรมส าหรับการบันทึกขอ้มูลลงในเว็บแอปพลิเคชั่น โดยใช้โปรแกรม Visual 

Studio Ultimate 2017 ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม SQL Server 2016 ในการจดัการฐานขอ้มูล 



 
 

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ(ภาษาไทย) : บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั  
(ภาษาองักฤษ) : RIS COMPANY LIMITED 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ The Offices At Central World ชั้น 12 999/9 
ถ.พระรามท่ี 1 ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
ประเทศไทย 

หมายเลขโทรศพัท ์ 02-229-7013 
 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั จดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 306 
ชั้น 3 หอ้งเลขท่ี 301-302 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการ
การส่ือสารผา่นทางเคร่ืองปลายทางคอมพิวเตอร์ในเครือ เซ็นทรัลเวิลด ์กรุ๊ป อนัไดแ้ก่ 8 กลุ่มธุรกิจ 

ดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ Department Store Group (DSG) 

2. กลุ่มธุรกิจสินคา้อุปโภค บริโภค FastMoving Consumer Group (FMCG) 

3. กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสร้าง สินคา้ตกแต่งบา้น Hardlines Group (HDLG) 

4. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หนงัสือ OfficeMate Group (OFMG) 

5. กลุ่มธุรกิจศูนยก์ารคา้และอสงัหาริมทรัพย ์ Central Pattana Group (CPN) 

6. กลุ่มธุรกิจบริหารและจดัการสินคา้น าเขา้ Central Marketing Group (CMG) 

7. กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท Centara Hotels and Resorts Group (CHR) 

8. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร Central Restaurants Group (CRG) 

และกลุ่ม Support ไดแ้ก่ Supporting Unit ไดแ้ก่ HR, Fast, BD เป็นตน้ 
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3.3 รูปแบบการจดัองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

ภาพที่ 3.2 แผนผงัองค์กร (Organization Chart) 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 นายณัฐนนัท ์ทรงชุ่มสาย 

ต าแหน่ง : IT Service Support 
ลกัษณะการท างาน : รับข้อมูลปัญหาจากผูใ้ช้งานและท าการ

แจกจ่ายงานให้กับพนักงานแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นายสุกฤษ โรจน์นอก  
ต าแหน่ง : Senior Department manager 
สถานท่ีท างาน : Central Marketing Group 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 

 ระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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3.7 ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกขอ้มูล โดยสอบถามความตอ้งการกบัพนักงานท่ี

ปรึกษาเก่ียวกบัระบบการบนัทึกขอ้มูลปัญหาของคอมพิวเตอร์  

3.7.2 รวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
และความตอ้งการของระบบในดา้นต่างๆ เช่น ประเภทปัญหา แผนก ช่ือผูใ้ชง้าน 

เป็นตน้ 

3.7.3 วิเคราะห์ความตอ้งการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการสร้างระบบบนัทึก
ปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน แบ่งแยกประเภทของขอ้มูลต่างๆออก

จากกนั และก าหนดขอบเขตของระบบงาน 

3.7.4  ออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การออกแบบหนา้จอระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

 

ภาพท่ี 3.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หน้าจอเขา้สู่ระบบมีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน ช่องกรอกรหัสผ่าน 

เมนูสมคัรสมาชิก และปุ่มเขา้สู่ระบบ 
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ภาพท่ี 3.4 หนา้จอสมคัรสมาชิก 

 หน้าจอสมคัรสมาชิกมีส่วนประกอบดังน้ี มีช่องส าหรับกรอกช่ือผูใ้ชง้าน รหัสผ่านเขา้สู่
ระบบ ใส่รหสัผา่นอีกคร้ัง ช่ือ - นามสกุล รหสัพนกังาน ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัทพ์นกังาน มีปุ่ม ตก

ลง ส าหรับบนัทึกขอ้มูลการสมคัรสมาชิก และปุ่มยอ้นกลบั  
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ภาพท่ี 3.5 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลปัญหา 

หน้าจอรายละเอียดขอ้มูลปัญหามีส่วนประกอบดังน้ี แสดงข้อมูล ช่ือ รายละเอียดงาน 
ติดต่อ แผนก ช่ือพนักงาน ประเภท วนัท่ี และสถานะ มีเมนูการแกไ้ขส าหรับการเช่ือมไปยงัหนา้

แกไ้ขขอ้มูลปัญหา และเมนูรายละเอียดส าหรับการเช่ือมไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดของปัญหา 
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ภาพท่ี 3.6 หนา้จอกรอกขอ้มูลปัญหา 

หน้าจอกรอกข้อมูลปัญหามีส่วนประกอบดังน้ี มีช่องส าหรับกรอกข้อมูล ช่ือผูใ้ช้งาน 
ตวัเลือกแผนก รายละเอียดปัญหา เบอร์ติดต่อกลบั ตวัเลือกประเภทของปัญหา ตวัเลือกช่ือพนกังาน 

และมีปุ่ม บนัทึก ส าหรับการบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.7 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหา 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหามีส่วนประกอบดงัน้ี ช่ือ ตวัเลือกแผนก รายละเอียด ติดต่อ ตวัเลือก
ประเภท ตวัเลือกช่ือพนกังานท่ีเขา้แกไ้ขปัญหา และตวัเลือกสถานะการท างานประกอบดว้ย ก  าลงั

ด าเนินการ และด าเนินการเรียบร้อยแลว้ มีปุ่ม บนัทึก ส าหรับบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.8 หนา้จอรายละเอียดปัญหา 

 หน้าจอแสดงขอ้มูลปัญหามีส่วนประกอบดังน้ี แสดงขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้าน รายละเอียดของ
ปัญหา เบอร์ติดต่อผูใ้ช้งาน แผนก ช่ือพนักงานแกไ้ขปัญหา ประเภทปัญหา มีเมนูแก้ไขขอ้มูล
ส าหรับกลับไปยงัหน้าแก้ไขข้อมูลปัญหา และเมนูกลับหน้าแรกส าหรับกลับไปหน้าแสดง

รายละเอียดขอ้มูลปัญหา 
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ภาพท่ี 3.9 หนา้จอรายละเอียดประเภทปัญหา 

หน้าจอส าหรับแสดงขอ้มูลรายละเอียดประเภทปัญหา มีส่วนประกอบดงัน้ี ช่ือประเภท

ปัญหา และเมนูรายละเอียดขอ้มูล  
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ภาพท่ี 3.10 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลแผนก 

หน้าจอแสดงขอ้มูลแผนกมีส่วนประกอบดงัน้ี มีแสดงขอ้มูลของแผนก ช่ือแผนก และชั้น
ของแผนก มีเมนูแกไ้ขขอ้มูลส าหรับเช่ือมไปหน้าแกไ้ขขอ้มูลแผนก และเมนูรายละเอียดข้อมูล

ส าหรับเช่ือมไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลแผนก 
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ภาพท่ี 3.11 หนา้จอกรอกขอ้มูลแผนก 

หน้าจอกรอกข้อมูลแผนกมีส่วนประกอบดังน้ี ช่องส าหรับกรอกข้อมูลช่ือแผนก ช่อง

ส าหรับกรอกขอ้มูลชั้นของแผนก ปุ่มส าหรับการบนัทึกขอ้มูล 
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ภาพท่ี 3.12 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลแผนก 

หน้าจอแก้ไขข้อมูลแผนกมีส่วนประกอบดังน้ี ช่องสาหรับแก้ไขข้อมูลช่ือแผนก ช่อง
ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลชั้นของแผนก ปุ่มบนัทึกส าหรับการบนัทึกขอ้มูล และเมนูกลบัส าหรับเช่ือมไป

ยงัหนา้แสดงรายละเอียดของขอ้มูลแผนก 
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ภาพท่ี 3.13 หนา้จอรายละเอียดแผนก 

หนา้จอแสดงขอ้มูลแผนกมีส่วนประกอบดงัน้ี เป็นหนา้จอแสดงขอ้มูลของแผนก ช่ือแผนก 
และชั้นของแผนก มีเมนูสาหรับการแกไ้ขขอ้มูลท่ีเช่ือมไปยงัหน้าแกไ้ข และเมนูกลบัท่ีเช่ือมไปยงั

หนา้แสดงรายละเอียดของขอ้มูลแผนก 
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ภาพท่ี 3.14 หนา้จอการออกรายงาน 

 หน้าจอการออกรายงานมีส่วนประกอบดงัน้ี มีเมนูส าหรับเลือกประเภทของปัญหาทั้งหมด
เพ่ือแสดงขอ้มูลปัญหาทั้งหมด ไดแ้ก่ ช่ือผูใ้ชง้าน รายละเอียดปัญหา ติดต่อ แผนก ช่ือพนกังาน และ
ประเภทของปัญหา มีเมนูส าหรับระบุประเภทของปัญหา มีช่องส าหรับเลือกประเภทของปัญหาเพื่อ

แสดงขอ้มูลประเภทปัญหาท่ีเลือก มีปุ่มส าหรับกดยนืยนั 
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3.7.5 น าโปรแกรมท่ีได้ออกแบบส่งให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษา

ตรวจสอบเป็นระยะ 

3.7.6 ปรับปรุงโปรแกรมตามท่ีอาจารยป์รึกษาและพ่ีเล้ียงไดต้รวจสอบและให้ค  าแนะน า

เพื่อใหไ้ดโ้ปรแกรมท่ีตรงตามความตอ้งการของบริษทัมากท่ีสุด 

3.7.7 น าเสนอโปรแกรม อธิบายแนวความคิดในการออกแบบระบบบนัทึกปัญหาการใช้

งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และวิธีการพฒันาฐานขอ้มูลในระบบ 

3.8 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

3.9.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   3.9.1.1 CPU Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz 

   3.9.1.2 RAM 12.0 GB 

   3.9.1.3 Solid State Drivers 128 GB 

   3.9.1.4 Graphic Nvidia Geforce GTX 960M 

   3.9.1.5 Hard Disk 1TB 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. ศึกษาแนวคิด     
2. รวบรวมขอ้มูล     
3. วิเคราะห์ขอ้มูล     
4. ออกแบบและพฒันาระบบ     
5. น าโปรแกรมท่ีออกแบบให้ท่ีปรึกษา      

ตรวจสอบ 
    

6. ปรับปรุงโปรแกรม     
7. น าเสนอโปรแกรม     
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3.9.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชง้านระบบ 

   3.9.2.1 CPU Intel Core i7-6700HW 2.60 GHz 

   3.9.2.2 RAM 12 GB 

   3.9.2.3 Graphic Nvidia Geforce GTX 860M 

   3.9.2.4 Hard Disk 500GB 

 3.9.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

   3.9.3.1 CPU Intel Xeon Processor E3-1225 v6 8M Cache, 3.30 GHz 

3.9.3.2 RAM 1x 8GB 2RX8 PC4-2133-E CL15 DDR4-2133 ECC-UDIMM 

   3.9.3.3 HDD 1x1TB SATA 6Gb/s 3.5” None Hot Swap 

คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.9.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.9.4.1 Microsoft Windows 10 Pro 

3.9.4.2 Microsoft Visual Studio 2015 

3.9.4.3 Microsoft SQL Server Management 2008 R2 

3.9.4.4 Browser Chrome 

3.9.5 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ  

   3.9.5.1 Microsoft Windows 10 Pro 

3.9.5.2 Browser Chrome 

3.9.5.3 Microsoft Visual Studio 2015 

3.9.5.4 Microsoft SQL Server Management 2008 R2 

3.9.6 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

  3.9.6.1 Window Server 2016 Essential 
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  3.9.6.2 Microsoft SQL Server 2016 

  3.9.6.3 ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 



 
 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีขั้นตอนการท างานดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

1. กรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน เช่น Sukrit 
2. กรอกขอ้มูลรหสัผา่น  
3. เมนู สมคัรสมาชิก เพื่อตอ้งการเขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.2) 
4. คลิกปุ่ม เขา้สู่ระบบ จะเร่ิมใชง้านทนัที

1 

2 

3 

4 
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ภาพท่ี 4.2  หนา้จอสมคัรสมาชิก 

1. กรอก ช่ือผูใ้ชง้าน ส าหรับเขา้สู่ระบบ เช่น Ohmmy เป็นตน้ 

2. กรอก รหสัผา่นผูใ้ชง้าน ส าหรับเขา้สู่ระบบ 
3. กรอก ใส่รหสัผา่นอีกคร้ัง เพ่ือท าการยนืยนัรหสัผา่นผูใ้ชง้าน 
4. กรอก ช่ือจริงผูใ้ชง้าน เช่น ณัฐนนัท ์เป็นตน้ 
5. กรอก รหสัพนกังาน เช่น 14295 เป็นตน้ 
6. กรอก ท่ีอยูพ่นกังาน เช่น หมู่บา้นสุขสนัต ์เป็นตน้ 
7. กรอก เบอร์โทรศพัทพ์นกังาน เช่น 4745 เป็นตน้ 

8. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อท าการยนืยนัการสมคัรสมาชิก

9. คลิกปุ่ม ยอ้นกลบั เพื่อท าการยอ้นกลบัไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบ (ดงัภาพท่ี 4.1)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

7 

8 
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ภาพท่ี 4.3 หนา้จอระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

1. เลือกเมนู ขอ้มูลปัญหา เพื่อไปยงัหนา้ รายละเอียดขอ้มูลปัญหา หรือ เพ่ิมขอ้มูลของปัญหา 
(ดงัภาพท่ี 4.4) 

2. เลือกเมนู ขอ้มูลประเภทปัญหางาน เพื่อไปยงัหนา้ รายละเอียดประเภทปัญหางาน (ดงัภาพ
ท่ี 4.5) 

3. เลือกเมนู ขอ้มูลแผนก เพ่ือไปยงัหน้า รายละเอียดขอ้มูลแผนก หรือ เพ่ิมขอ้มูลของแผนก 
(ดงัภาพท่ี 4.6) 

4. เลือกเมนู รายงาน เพ่ือไปยงัหนา้รายงานทั้งหมดของปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.7) 

5. ตารางแสดงรายละเอียดขอ้มูลปัญหา 

  

4 

1 

3 

2 

5 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอระบบบนัทึกขอ้มูลปัญหา 

1. เลือกเมนู ตารางขอ้มูลปัญหา เพื่อไปยงัหนา้รายละเอียดขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.8) 
2. เลือกเมนู เพ่ิมขอ้มูลปัญหา เพ่ือยงัหนา้กรอกขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.9) 

3. ตารางรายละเอียดขอ้มูลปัญหาทั้งหมด 

  

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอระบบบนัทึกขอ้มูลประเภทปัญหางาน 

1. เลือกเมนู ตารางขอ้มูลประเภท เพื่อไปยงัหนา้ขอ้มูลประเภทปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.12) 

2. ตารางรายละเอียดขอ้มูลปัญหาทั้งหมด 

  

1 

2 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอระบบบนัทึกขอ้มูลแผนก 

1. เลือกเมนู ตารางขอ้มูลแผนก เพื่อไปยงัหน้าแสดงรายละเอียดขอ้มูลของแผนก (ดงัภาพท่ี 

4.14) 
2. เลือกเมนู เพ่ิมขอ้มูลแผนก เพ่ือไปยงัหนา้เพ่ิมขอ้มูลแผนก (ดงัภาพท่ี 4.15) 

3. ตารางรายละเอียดขอ้มูลปัญหาทั้งหมด 

  

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอระบบบนัทึกขอ้มูลรายงาน 

1. เลือกเมนู รายงานปัญหา เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายงานทั้งหมดของปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.18) 

2. ตารางแสดงรายละเอียดขอ้มูลปัญหาทั้งหมด 

  

1 

2 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลปัญหา 

1. คลิกเมนู แกไ้ข เพื่อไปยงัหนา้แกไ้ขรายละเอียดขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.10) 

2. คลิกเมนู รายละเอียด เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.11) 

 

  

1 
2 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอกรอกขอ้มูลปัญหา 

1. กรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้าน เช่น คุณโอม เป็นตน้ 

2. ขอ้มูลแผนก สามารถคลิกเลือกแผนกไดท้นัที เช่น แผนก IT เป็นตน้ 
3. กรอกขอ้มูล รายละเอียดปัญหา เช่น ไม่สามารถเขา้เวบ็บราวเซอร์ได ้เป็นตน้ 
4. กรอกขอ้มูล เบอร์ติดต่อผูใ้ชง้าน เช่น 8447 เป็นตน้ 
5. ขอ้มูลประเภทปัญหา สามารถคลิกเลือกปัญหาไดท้นัที  เช่น Network มีปัญหา เป็นตน้ 
6. ขอ้มูลช่ือพนักงาน สามารถคลิกเลือกช่ือของพนักงานแกไ้ขปัญหาไดท้นั เช่น สุกฤษ 

เป็นตน้ 

7. คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล เพื่อท าการยนืยนัขอ้มูลท่ีท าการกรอก 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหา 

1. กรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น คุณโอมม่ี เป็นตน้ 
2. ขอ้มูลแผนก คลิกลูกศรลงและเลือกแผนกท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น Body Shop เป็นตน้ 
3. กรอกขอ้มูล รายละเอียดปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

4. กรอกขอ้มูล เบอร์ติดต่อผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการแกไ้ข 
5. ขอ้มูลประเภทปัญหา สามารถคลิกลูกศรลงและเลือกปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ขไดท้นัที 

เช่น Software มีปัญหา เป็นตน้ 
6. ข้อมูลช่ือพนักงาน สามารถคลิกลูกศรลง และเลือกช่ือของพนักงานแกไ้ขปัญหาท่ี

ตอ้งการเปล่ียนไดท้นั เช่น สุกฤษ เป็นตน้ 

7. เลือกเมนู ก  าลงัด าเนินการ ส าหรับงานท่ียงัด าเนินการไม่เสร็จ และเลือกเมนู ด  าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ ส าหรับงานท่ีด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 

8. คลิกปุ่มบนัทึกขอ้มูล เพื่อท าการยนืยนัขอ้มูลท่ีท าการแกไ้ข 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอรายละเอียดปัญหา 

1. แสดงรายละเอียดปัญหา 
2. คลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูล เพื่อไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.10) 

3. คลิกเมนู กลบัหนา้แรก เพื่อไปยงัหนา้แสดงขอ้มูลปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.8) 

 

  

2 

1 

3 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอแสดงรายละเอียดประเภทปัญหา 

1. แสดงรายละเอียดช่ือประเภทของปัญหา 
2. คลิกเมนู รายละเอียดปัญหา เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดของประเภทปัญหา (ดงัภาพท่ี 

4.13) 

  

1 

2 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอรายละเอียดประเภทปัญหา 

1. แสดงรายละเอียดประเภทปัญหา 

2. คลิก กลบั เพื่อกลบัไปยงัหนา้ประเภทปัญหา (ดงัภาพท่ี 4.12) 

 

  

1 

2 



48 
 

 

 

ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลแผนก 

1. แสดงขอ้มูลรายละเอียดขอ้มูลแผนก 
2. คลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูล เพื่อไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลแผนก (ดงัภาพท่ี 4.16) 

3. คลิกเมนู รายละเอียดขอ้มูล เพื่อไปยงัหนา้แสดงรายละเอียดแผนก (ดงัภาพท่ี 4.17) 

  

1 2 3 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอกรอกขอ้มูลแผนก 

1. กรอกขอ้มูล ช่ือแผนก เช่น Diary Queen เป็นตน้ 
2. กรอกขอ้มูล ชั้นของแผนก เช่น  ชั้น 12 เป็นตน้ 

3. คลิกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลแผนก 

1. แกไ้ขขอ้มูล ช่ือแผนก ท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น Diary Queen เป็นตน้ 

2. แกไ้ขขอ้มูล ชั้นของแผนก ท่ีตอ้งการแกไ้ข เช่น  ชั้น 12 เป็นตน้ 
3. คลิกปุ่ม บนัทึก เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

4. คลิกเมนู กลบั เพื่อกลบัไปยงัหนา้รายละเอียดประเภท (ดงัภาพท่ี 4.14) 

  

1 

2 

3 
4 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดแผนก 

1. แสดงรายละเอียดของแผนก 
2. คลิกเมนู แกไ้ขขอ้มูล เพื่อไปยงัหนา้แกไ้ขขอ้มูลแผนก (ดงัภาพท่ี 4.16) 

3. คลิกเมนู กลบั เพื่อไปยงัหนา้แสดงขอ้มูลแผนก (ดงัภาพท่ี 4.14) 

  

1 

3 2 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอแสดงประเภทปัญหาทั้งหมด 

1. คลิกเลือกเมนู ทั้งหมด แลว้กดปุ่มยนืยนั เพ่ือแสดงรายละเอียดประเภทปัญหาทั้งหมด 

2. ตารางแสดงรายละเอียดประเภทปัญหาทั้งหมด 

  

2 1 
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอแสดงประเภทปัญหาแบบระบุประเภท 

1. คลิกเลือกเมนู ระบุประเภท เพื่อระบุประเภทของปัญหาคอมพิวเตอร์ 
2. เลือกประเภทปัญหาท่ีตอ้งการ เช่น Software มีปัญหา เป็นตน้ 
3. คลิกปุ่ม ยนืยนั เพ่ือท าการเลือกเมนูดงักล่าว 

4. ตารางแสดงรายละเอียดขอ้มูลแบบระบุประเภท 

  

4 

3 

1 2 
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4.2 ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 4.20 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

ในกรณีท่ีกดปุ่ม เขา้สู่ระบบ เรียบร้อยแลว้จะข้ึนขอ้ความว่า “เขา้สู่ระบบเรียบร้อย” (ดงัภาพ
ท่ี 4.21)  

 

ภาพท่ี 4.21 หนา้จอยนืยนัการเขา้สู่ระบบเรียบร้อย 

 กดปุ่ม OK เพื่อท าการเขา้สู่หนา้หลกัของระบบ 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอกรอกขอ้มูลปัญหา 

 ในกรณีท่ีกดปุ่ม บนัทึก ในเมนูการเพ่ิมขอ้มูลของ เพ่ิมขอ้มูลปัญหา และเพ่ิมขอ้มูลแผนก เพื่อ

ท าการบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะข้ึนขอ้ความว่า “เพ่ิมขอ้มูลเรียบร้อย” (ดงัภาพท่ี 4.23) 

 

 

ภาพท่ี 4.23 หนา้จอยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลปัญหา 

 กดปุ่ม OK เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลปัญหาส าเร็จ  
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 

ในกรณีท่ีกดปุ่ม บนัทึก ในเมนูแกไ้ขขอ้มูลของเมนู แกไ้ขขอ้มูลปัญหา และแกไ้ขขอ้มูล
แผนก เรียบร้อยแลว้จะข้ึนขอ้ความแจง้เตือนว่า “เพ่ิมขอ้มูลเรียบร้อย” (ดงัภาพท่ี 4.25)  

 

 

ภาพท่ี 4.25 หนา้จอยนืยนัการแกไ้ขขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 

 กดปุ่ม OK เพ่ือยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอออกจากระบบ 

ในกรณีท่ีเลือกเมนู ออกจากระบบ จะข้ึนขอ้ความแจง้ว่า “ออกจากระบบเรียบร้อย” (ดงั
ภาพท่ี 4.27) 

 

 

ภาพท่ี 4.27  หนา้จอยนืยนัการออกจากระบบ 

กดปุ่ม OK เพื่อท าการยนืยนัการออกจากระบบเรียบร้อยแลว้ 

 

 



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้พัฒนาระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
หน่วยงานของ บริษทั เซ็นทรัลเวิลด ์จ  ากดั เพื่อน ามาบนัทึกขอ้มูลปัญหาของคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีผูใ้ชง้านแจง้เขา้มา สามารถลดระยะเวลาในการบนัทึกขอ้มูล เพ่ิมความสะดวกในการใชง้าน 

มีความเป็นระเบียบและความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน ให้กับผูท่ี้มีหน้าท่ีในการเก็บบันทึกรายละเอียด
ขอ้มูลของผูใ้ชง้านและท าการแจง้ขอ้มูลปัญหาของผูใ้ชง้านได้อย่างครบถว้น เพื่อท าการส่งใหก้บั

พนกังานแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์  

5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงานจากการท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาได้เร่ิมจัดท า

โครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

 5.1.2.1 การบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลไม่ได ้

5.1.2.2 ท าการบนัทึกขอ้มูล แต่ไม่มีขอ้ความการบนัทึกเรียบร้อยแลว้แจง้ข้ึน 

5.1.2.3 เขียนโคด้เรียบร้อยแลว้แต่ไม่สามารถรันบนหนา้เวบ็ของบราวเซอร์ได ้

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

 5.1.3.1 ควรพฒันาใหส้ามารถท างานบนระบบปฏิบติัการ IOS และ Android ได ้

5.1.3.2 ระบบควรมีระบบการแจง้เตือนปัญหาท่ีเขา้มาใหม่บนเวบ็ไซตไ์ด ้

5.1.3.3 ระบบควรตรวจสอบพนกังานเขา้แกปั้ญหาท่ีรับงานแลว้จะไดไ้ม่สัง่งานซ ้า 

5.1.3.4 ใหต้รวจสอบความถูกตอ้งของเบอร์โทรได ้

5.1.3.5 ก  าหนดช่วงเวลาในการออกรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึน
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5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ท าใหเ้ขา้ใจวิธีการท างานหรือการปฏิบติังานในชีวิตจริง 

5.2.1.2 เขา้ใจการท างานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.1.3 ฝึกความอดทนอดกลั้นเม่ือเจอกบัผูใ้ชง้านในรูปแบบต่างๆ 

5.2.1.4 ท าใหเ้ขา้ใจถึงสถานการณ์ และสามารถปรับตวัเขา้กบัผูใ้ชง้านไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.2.1.5 ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาของคอมพิวเตอร์ 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ 

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรฝึกพูดคุยกบัผูใ้ชง้านมากยิง่ข้ึน 

5.2.3.2 ควรศึกษาเรียนรู้ปัญหาของคอมพิวเตอร์และวิธีแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
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ภาคผนวก 

 



 
 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

ภาพท่ี ก.1 Program Map
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ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย 
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ภาพท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Employee 
Department 
Type 
Issue 

ขอ้มูลพนกังาน 
ขอ้มูลแผนก 
ขอ้มูลประเภทปัญหา 
ขอ้มูลปัญหา 

ตารางท่ี ก.2 ขอ้มูลพนกังาน (Employee) 

Name Type P M Refer To Description 
Emp_Id Int Yes Yes  รหสัพนกังาน 
Emp_Name Nvarchar(50) No Yes  ช่ือพนกังาน 
Emp_Idcard Int No Yes  รหสัประจ าตวัพนกังาน 
Emp_Tel Nvarchar(50) No Yes  เบอร์ติดต่อพนกังาน 
Emp_Address Nvarchar(50) No No  ท่ีอยูพ่นกังาน 
Username Nvarchar(50) No No  ผูใ้ชง้าน 
Password Nvarchar(50) No No  รหสัผูใ้ชง้าน 
ตารางท่ี ก.3 ขอ้มูลแผนก (Department) 

Name Type P M Refer To Description 
Dep_Id Int Yes Yes  รหสัแผนก 
Dep_Name Nvarchar(50) No Yes  ช่ือแผนก 
Dep_Floor Int No Yes  ชั้นของแผนก 
ตารางท่ี ก.4 ขอ้มูลประเภทการใชง้านคอมพิวเตอร์ (Type) 

Name Type P M Refer To Description 
Type_Id Int Yes Yes  รหสัประเภท 
Type_Name Nvarchar(50) Yes Yes  ช่ือประเภท 
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ตารางท่ี ก.5 ขอ้มูลปัญหา (Issue) 

Name Type P M Refer To Description 
Issue_Id Int Yes Yes  รหสัปัญหา 
Emp_Id Nvarchar(50) No Yes Employee.Emp_Id ช่ือผูใ้หบ้ริการ 
Type_Id Nvarchar(50) No Yes Type.Type_Id รหสัประเภท 
Dep_Id Int No Yes Department.Dep_Id รหสัแผนก 
Issue_Name Nvarchar(50) No Yes  ช่ือผูรั้บบริการ 
Issue_Detail Int No Yes  รายละเอียดของปัญหา 
Issue_Tel Int No Yes  เบอร์ติดต่อกลบั 
Status varchar(50) No Yes  สถานะ 
Date date No Yes  วนัท่ี 
หมายเหตุ 

 P = Primary Key 

 M = Mandatory 
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ภาพท่ี ก.4 Context Diagram ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบนัทึกการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 การจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 การบนัทึกขอ้มูลปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 การจดัการแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ก.9 Data Flow Diagram Level 1 ออกรายงาน 



 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการตดิตั้งโปรแกรม 

 

ภาพท่ี ข.1 หนา้จอการติดต่อกบั SQL Server 2008 R2 

 ระบบจะแสดงหนา้ต่าง Connect to Server ข้ึนมา เม่ือผูใ้ชร้ะบุรหสัผา่นเรียบร้อยแลว้ให้

คลิกปุ่ม Connect เพื่อเขา้สู่ระบ
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอ Object Explorer 

 เลือก Database ท่ีตอ้งการ Backup จากนั้นให้ผูใ้ชง้านคลิกขวาเลือก Task > Restore > 

Database…. 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอ Restore Database  

 ระบบจะแสดงหน้าต่าง Restore Database ข้ึนมา ให้ผูใ้ช้งานคลิกปุ่มในช่อง From 

device 
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอ Specify Backup 

 ระบบจะแสดงหนา้ต่าง Specify Backup ข้ึนมา ใหผู้ใ้ชง้านกดปุ่ม Add 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอ Locate Backup File 

 ระบบจะแสดงหนา้ต่าง Locate Backup File ข้ึนมา ใหผู้ใ้ชเ้ลือกไดร์ หรือสถานท่ีจดัเก็บ

ไฟลท่ี์ Backup เดิม เมื่อเลือกเรียบร้อยแลว้ใหผู้ใ้ชค้ลิกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอ Specify Backup หลงัจากลือกไฟลแ์ลว้ 

 ระบบจะแสดงช่ือไฟล ์Backup ท่ีผูใ้ชไ้ดมี้การเลือกเม่ือสกัครู่อีกคร้ัง จากนั้น คลิกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอ Restore Database หลงัจากเลือกไฟลแ์ลว้ 

 เลือก Database ท่ีตอ้งการ Restore อีกคร้ัง 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอ Restore Database Overwrite 

 จากนั้นให้ผูใ้ชง้านคลิกปุ่มเลือก Options > Overwrite the existing database (WITH 

REPLACE) > OK 

 

ภาพท่ี ข.26 หนา้จอ Progress  

 จากนั้นระบบจะท าการข้ึน Progress แสดงผล 100 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอ Microsoft SQL Server Management Studio เสร็จสมบูรณ์ 

 ระบบจะแสดงหนา้ต่าง Microsoft SQL Server Management Studio ข้ึนมา เพ่ือยนืยนั

การ Restore ขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้ จากนั้นคลิกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.10 หนา้จอ My Computer 

 คลิกโฟล์เดอร์แผ่นซีดี Problem Rec ( ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน

หน่วยงาน ) 
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ภาพท่ี ข.11 หนา้จอโฟลเ์ดอร์ Problem Rec 

 หลงัจากท่ีเขา้มาในโฟล์เดอร์ ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 
เรียบร้อย ท าการคดัลอกโฟลเ์ดอร์ ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 
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ภาพท่ี ข.12 หนา้จอโฟลเดอร์ wwwroot 

 หลงัจากคัดลอกโฟล์เดอร์เรียบร้อยแลว้ น ามาวางไวใ้น My Com > Local Disk C > 

inetpub > wwwroot 
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ภาพท่ี ข.13 หนา้จอคน้หา Internet Information Services (IIS) 

 ท าการคน้หาช่ือ iis หรือ Internet Information Services ท่ีช่องคน้หาขอ้มูล คลิกเลือก

โปรแกรม IIS 
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ภาพท่ี ข.14 หนา้จอโปรแกรม Internet Information Services (IIS) Manager 

 หลงัจากเขา้หน้าโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จะแสดงหน้าโปรแกรมน้ีข้ึน ให้ผูใ้ชง้านท าการ

คลิกขวาท่ีเมนู Default > Add Application… 
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ภาพท่ี ข.15 หนา้จอ Add Application 

 ในส่วนของช่อง Alias: ผูใ้ชง้านสามารถตั้งช่ือไดต้ามตอ้งการ และช่อง Physical path ให้

ผูใ้ชง้านเลือก ท่ีท่ีใส่โฟลเ์ดอร์ของระบบไว ้คือ C > inetpub > wwwroot > ระบบบนัทึกปัญหา

การใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน และกดปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.16 ขั้นตอนเปิดโปรแกรม ระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

 หลงัจากท าการเพ่ิมระบบเข้ามาใน Internet Information Services เรียบร้อยแลว้ ให้

ผูใ้ชง้าน คลิกขวาท่ี problemrec > Manage Application > Browse เพื่อท าการเปิดเว็บไซต์ของ
ระบบ 
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ภาพท่ี ข.17 หนา้จอระบบบนัทึกปัญหาการใชง้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน 

 ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านไดท้นัที 

 



 
 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบตังิาน 

 

ภาพท่ี ค.1 รับแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์จากผูใ้ชง้าน
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ภาพท่ี ค.2 ตรวจสอบสภาพเคร่ืองเซิฟเวอร์ 

 

ภาพท่ี ค.3 ท าการแคมป์สายแลน 
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ภาพท่ี ค.4 ท าการตรวจเช็คสภาพแรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ภาพท่ี ค.5 ท าการลงวินโดวเ์คร่ืองโน๊ตบุ๊ค 

 

ภาพท่ี ค.6 ท าการติดตั้งโปรแกรมจ าเป็นส าหรับเคร่ืองโน๊ตบุ๊ค 
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ภาพท่ี ค.7 ตรวจเช็คสภาพสายแลนท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองเซิฟเวอร์ 
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