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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัมีบริษทัท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่อยู่มาก ท าให้ตอ้งมีการท างานแบบเป็นระบบ

โดยน าเทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้มาช่วยจดัการระบบในองคก์ร เพื่อท าให้องคก์รสามารถด าเนินงาน

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีความแม่นย  า เน่ืองจากบริษทั โรบินสัน เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ท า

การก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2522 ปัจจุบนับริษทัไดมี้การขยายสาขาในพื้นท่ีต่างๆทัว่ประเทศ เพิ่มมากข้ึนซ่ึง

ปัจจุบนัมีพนักงานอยู่จ  านวน 5,410 คน จึงมีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้ร่วมกบัการ

ท างาน เพื่อจดัเก็บขอ้มูลและความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน ดงันั้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์จึงเป็นอุปกรณ์ท่ี

ส าคญัในการท างานภายในองคก์ร (โรบินสัน, 2562) 

บริษัทท่ีนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้มอบหมายให้ รับหน้าท่ีในการลง

ระบบปฏิบติัการต่าง ๆ และแกไ้ขปัญหาของพนกังานผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีอาการผิดปกติ แลว้มี

การพบเจอปัญหาเขา้มามากแต่ปัจจุบนัเป็นการโทรศพัทเ์ขา้มาทางศูนยก์ลางท าให้บางคร้ังผูใ้ชง้าน

โทรศัพท์เข้ามาเกิดสายซ้อนจึงไม่ได้รับโทรศัพท์ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก้ไขได้อย่าง

ทนัท่วงที อีกทั้งไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ว่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆไดรั้บการแกไ้ขปัญหาแลว้

หรือไม่เพราะไม่มีการตรวจเช็คสถานะ และในบางคร้ังมีการเรียกผูแ้กไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์แบบ

ไม่เป็นทางการท าใหไ้ม่เป็นมีระเบียบในการจดัล าดบัก่อนหลงั 

ทางผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาน้ีและมีความคิดในการจดัท าระบบแจง้ปัญหางานให้กบั

พนกังานฝ่ายไอที (Fast Case) ให้มีการบนัทึกว่าผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์พบปัญหาใดเก่ียวกบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์โดยขอ้มูลจะถูกส่งมายงัช่างเทคนิคและทราบถึงปัญหาเพื่อในการแกไ้ขไดแ้ม่นย  าและ

ถูกตอ้งยิ่งข้ึน เช่น เม่ือผูใ้ชมี้ปัญหาเร่ืองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชา้ ให้พนกังานเขา้ไปเวบ็ไซตส่์วนกลาง

เพื่อท าการกรอกรายละเอียดต่างๆวา่เกิดปัญหาอะไร จากปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าไดน้ าเอาฐานขอ้มูล

มาพฒันาระบบน้ีข้ึนใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน ผูจ้ดัท าได้น าเอาโปรแกรม 

Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้ภาษา C# และจดัเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล Microsoft SQL 

Server 2008 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

เพื่อในการพฒันาระบบแจง้การจ่ายงานให้กบัพนกังานฝ่ายแกไ้ขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์

ไอทีท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยการลดปัญหาความซบัซ้อนและไม่

เป็นอนัดบัในการท างาน 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

 ระบบจดัการขอ้มูลพื้นฐาน เพิ่ม แกไ้ข การบนัทึกปัญหาของคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

 1.3.1 ผูใ้ชง้านสามารถจดัการขอ้มูล 

  1.3.1.1 เพิ่มขอ้มูลแจง้งานในระบบใหก้บัพนกังาน 

 1.3.2 พนกังานสามารถจดัการขอ้มูล 

  1.3.2.1 เรียกดูขอ้มูลแจง้งานของผูใ้ชง้าน 

  1.3.2.2 แกไ้ขขอ้มูลสถานการณ์แจง้งาน 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  มีการเรียงล าดบังานไดเ้ป็นระบบยิง่ข้ึน 

1.4.2  ลดขั้นตอนในการปฏิบติังานของพนกังาน 

1.4.3  มีการจดัเก็บขอ้มูลแบบเขา้ใจง่ายและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่ 2 

การทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งการท างานระบบ Fast case 

FastCase หรือจะเรียกกนัว่า “ระบบแจง้ปัญหางานให้กบัพนกังานฝ่ายไอที” เป็นรูปแบบ

ของเครือข่ายการจดัการขอ้มูล (Data Management) เป็นกลยุทธ์หน่ึงในการบริหารองค์การให้มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของเทคโนโลยขี่าวสาร คอมพิวเตอร์ท่ีเจริญกา้วหนา้ไปอยา่ง

รวดเร็ว การจดัการและบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จนั้น การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และทนัต่อเหตุการณ์ถือเป็นหัวใจของการท าธุรกิจในยุคปัจจุบนั ดังนั้นการจดัการข้อมูลให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกตอ้งจะช่วยให้องค์การอยู่รอดได้ในการแข่งขันกับ

องคก์ารอ่ืนๆ  
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2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การท่ีรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเร็วและเป็นระเบียบนั้นสามารถท าให้การท างานเป็นไป

ไดอ้ยา่งราบร่ืนมากยิ่งข้ึนซ่ึง ผูใ้ชง้าน ท่ีพบเจอปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะสามารถอธิบายปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้

ท าใหมี้ การเก็บขอ้มูลและกระจายงานใหก้บัพนกังานไดท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้น าเอาทฤษฎี 

SDLC (System Develop Life Cycle) มาใชด้งัน้ี 

วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  

  วงจรการพฒันาระบบ คือ กระบวนในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้ได้ โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพฒันา

ออกเป็นกลุ่มงานหลกั ๆ ดงัน้ี  

การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) คือ การศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเสนอแนวทางแกไ้ขตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานและ

ความเหมาะ สมต่อสถานะทางการเงินขององคก์ร 

การออกแบบระบบ (System Design) คือ การสร้างแบบพิมพเ์ขียวของระบบใหม่ตามความ

ตอ้งการในเอกสารความตอ้งการระบบ ก าหนดส่ิงท่ีจ  าเป็น เช่น อินพุท เอา้ทพ์ุท ส่วนต่อประสาน

ผูใ้ช ้และการประมวลผล เพื่อประกนัความน่าเช่ือถือ ความถูกตอ้งแม่นย  า การบ ารุงรักษาได ้และ

ความปลอดภยัของระบบ 

การวางแผนระบบ (System Planning) คือ ขั้นตอนแรกสุดของการพฒันาระบบสารสนเทศ 

ในการวางแผนระบบสารสนเทศนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน้ (Initial 

Investigation) เช่น  

          - การรับรู้สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบงานเดิม 

          - การหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดจากระบบงานเดิม 

          - การท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่มุมต่างๆ เช่น ตน้ทุนและทรัพยากร 

          - การรวบรวมความตอ้งการจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ 

การสังเกต และการออกแบบสอบถาม
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ด้านระบบการสร้างและพฒันา (System Implementation) คือ เป็นการน าเอาแผนงานและ

พิมพ์เขียวของระบบท่ีเราได้ออกแบบไวใ้นขั้นตอนก่อนหน้า (Analysis and Design) มาจดัท าให้

เป็นระบบท่ีใชง้านไดจ้ริง  ซ่ึง การด าเนินงาน (Implementation) จะประกอบดว้ยสองขั้นตอนหลกั

คือ พฒันาระบบ (Development) และ การติดตั้งระบบ (Installation) (โยธิน, 2558) 

โดยผูจ้ดัท าเอกสารได้น าเอาวงจรกระบวนการพฒันามาใช้ในการคิดและวิเคราะห์ถึง

ปัญหารายงานเพื่อน ามาต่อยอดในการพฒันาโปรแกรมและช่วยในการท ารายงานน้ีให้ส าเร็จลุล่วง

ไดด้ว้ย
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2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากท่ีนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจไดค้น้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินโครงงาน ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที เพื่อเป็นแนวทางต่อไป 

 

รูปท่ี 2.2 ระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

นางสาวศิริวรรณ บุญประจ า นายปฏิภาน อุ่นเรือน (2560) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ได้พฒันาระบบจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับการบนัทึกข้อมูล

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม Sublime Text ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม My SQL Server 

ในการจดัการฐานขอ้มูล
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รูปท่ี 2.3 ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ ศูนยค์อมพิวเตอร์ บา้นไอทีดอทคอม 

สุธีมนต์ มณีเชวง (2557) ศูนยค์อมพิวเตอร์ บา้นไอทีดอทคอม ไดพ้ฒันาระบบแจ้งซ่อม

ออนไลน์ โปรแกรมเขียนข้ึนโดยใช้ภาษา php และ Javascript และมี MySql เป็นฐานข้อมูล มี

ความสามารถในการบนัทึกขอ้มูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์และยงัสามารถส่งซ่อม ช่วยใน

การแสดงสถานะ รายงานท่ีแสดงเป็นกราฟ แสดงงานซ่อมต่างๆใหผู้ท่ี้แจง้ตรวจสอบไดส้ะดวกและ

รวดเร็ว
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รูปท่ี 2.4 การพฒันาระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ของบริษทัในเครือ Sonic Group  

นางสาวธาราทิพย ์วีระรักษเ์ดชา (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัสยาม พฒันา

ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์โดยการใช้ภาษา PHP และฐานขอ้มูล phpMyAdmin โดยระบบแจง้ซ่อม

ออนไลน์น้ีสามารถเก็บขอ้มูลแจง้ซ่อมได ้เรียงล าดบัการแจง้ซ่อมของงานได ้แจง้สถานะของงาน

และท าการออกเป็นรายงาน Excel
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รูปท่ี 2.5 ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ กรณี ศึกษาบริษทั เจเจแอลคอมพิวเตอร์ 

นายพลวฒัน์ สามพว่งบุญ นายกิตติ หวนสันเทียะ (2559) ไดพ้ฒันาระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม โดยใช้โปรแกรม Visual Studio เขียนด้วยภาษา PHP, 

JavaScript, HTML และฐานขอ้มูล SQL Server ท าให้ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์น้ีสามารถดูรายการ

แจง้ซ่อม เพิ่ม แกไ้ขข้อ้ มูลและรายละเอียดต่างๆและส่ง งานต่อให้ช่างไดลู้กคา้สามารถแจง้ซ่อม

ออนไลน์ดูรายละเอียดใบงาน สามารถเรียกดูใบงานยอ้นหลงัได้
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รูปท่ี 2.6 ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

นายชนนท์ ภูมิเทศ (2559) ได้พฒันาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CC 2017 เขียนดว้ยชุดค าสั่ง 

PHP และฐานข้อมูล MYSQL ท าให้ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์น้ี พนักงานสามารถดู

รายการแจง้ซ่อม เพิ่ม แกไ้ขข้อ้ มูลและรายละเอียดต่างๆและดูขอ้มูลอุปกรณ์ได้
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2.4 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

รูปท่ี 2.7 https://bootsnipp.com 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมชุดค าสั่งองคป์ระกอบในการออกแบบหนา้ตาของเวบ็ไซตใ์หมี้

ความน่าสนใจและสีสันมากยิง่ข้ึนโดยใชภ้าษา Html ในการออกแบบชุดค าสั่ง

https://bootsnipp.com/
https://bootsnipp.com/
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รูปท่ี 2.8 https://www.w3schools.com/tags/att_input_disabled.asp 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนการออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยการเขียนค าสั่ง (Coding) สามารถเลือกดูไดว้า่

ตอ้งการดีไซต์แบบใดบา้ง เช่น การก าหนดตวัอกัษร การระบุขอบเขตของเวบ็ไซต์ การก าหนดสี 

เป็นตน้ ซ่ึงในเวบ็ไซตน้ี์ครอบคลุมเร่ืองการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ท าให้สามารถน าขอ้มูล

มาประกอบการพฒันาเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
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รูปท่ี 2.9 https://htmlcolorcodes.com 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์ท าการบอกโคด้เก่ียวกบัสีใน HTML เพื่อในการเพิ่มสีสันให้กบัตวังานน่าใช้

งานมากยิ่งข้ึนอีกทั้งยงัช่วยในการบอกความเขา้กนัของการแต่งสีความแตกต่างกนัของสีเป็นยงัไง

บา้ง

https://htmlcolorcodes.com/
https://htmlcolorcodes.com/
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รูปท่ี 2.10 https://www.thaicreate.com/java.html 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวมแหล่งความรู้ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากในการพฒันาระบบ รวบรวมไว้

หลากหลายภาษาโปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่งค าสั่งท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้แนวทางหรือวธีิการ

แกปั้ญหาในสาเหตุต่าง ๆ บทความท่ีมีประโยชน์และยงัสามารถตั้งกระทูเ้พื่อแลกเปล่ียนความรู้ 

และสอบถามการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาระบบไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง
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รูปท่ี 2.11 https://www.studytonight.com/ 

เป็นเวบ็ไซตส์าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีแนะนาเน้ือหา และเทคนิคหลากหลายประเภท 

รวมไปถึงภาษาเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น C C# Mongo CAO
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รูปท่ี 3.1 แผนบริษทั เซ็นทรัลพระราม 9 

บทท่ี 3 

รายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.1 ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

สถานท่ีประกอบการ : บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั  
(RIS COMPANY LIMITED) 

ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ : แผนก RIS ชั้น 14 เซ็นทรัลพระราม 9 
หมายเลขโทรศพัท ์ : 0631939551 
ช่ือพี่ท่ีปรึกษา : สมฤทยั บุญเพช็ร์ 
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รูปท่ี 3.2 เคร่ืองหมายการคา้ บริษทั RIS จ ากดั (RIS Ceentral Group) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การใหบ้ริการหลกัขององคก์ร  

บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยู ่ท่ี 306 

ชั้น 3 ห้องเลขท่ี301-302 แขวงสุริยวงศ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เป็น บริษทัท่ีให้บริการ

การส่ือสารผา่นทางเคร่ืองปลายทางคอมพิวเตอร์ในเครือ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุ๊ป อนัไดแ้ก่ 8 กลุ่มธุรกิจ 

1 กลุ่มธุรกิจ Support 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. กลุ่มธุรกิจศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรัพย ์ 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) และ

กลุ่ม  Support ได้แก่ Supporting Unit 

ไดแ้ก่ 

HR, Fast, BD เป็นตน้
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3.3 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานองคก์ร 

 

รูปท่ี 3.3 แผนภาพ Organization Chart 2015 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษาคือ IT Critical Support เป็นต าแหน่งท่ีท าหนา้ท่ี

ในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบติัการ

ต่างๆ  เช่น เคร่ืองเปิดไม่ติด โปรแกรมคา้ง เป็นตน้ 
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3.5 ช่ือพนกังานต าแหน่งท่ีปรึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา  : นางสมฤทยั บุญเพช็ร์ 

ต าแหน่ง   : RIS Head Office (HDS) 

สถานท่ีท างาน   : RIS (พระราม 9 สาขาใหญ่ Robinson) 

3.6 ระยะเวลาปฏิบติังาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 วนัเวลาในการปฏิบติังาน วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

       3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลในการท าโครงงาน 

รวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานและปรึกษาผูท่ี้ใชง้านจริงเก่ียวกบัการออกไปบริการ

งานแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไอทีในบริษทั พบว่ามีพนักงานผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์จ านวนมากได้รับ

ปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชา้หรือปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการท างานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึง

ต้องมีการเก็บข้อมูลปัญหาท่ีผูใ้ช้พบโดยก่อนหน้าน้ีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเขียนใน

กระดาษท าให้ยากต่อการจดัเรียงล าดบัของงานและไม่มีหลกัฐานวา่งานใดท าแลว้และงานใดท่ียงั

ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

ระบบ Fast case หรือ ระบบแจ้งการจ่ายงานให้กับพนักงานฝ่ายแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ไอที คือการน าขอ้มูลปัญหาท่ีผูใ้ช้พบเขา้เบราวเ์ซอร์เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลของปัญหาท่ี

เกิดข้ึนและส่งต่อใหก้บัพนกังานฝ่าย IT Support เพื่อท่ีจะไดท้  าการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

มีการจดัเรียงล าดบัก่อนหลงัช่วยท าให้การท างานมีแบบแผนมากข้ึนและมีระเบียบมากข้ึน อีกทั้งยงั

สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดว้า่ปัญหาท่ีผูใ้ชส่้งขอ้มูลมานั้นไดรั้บการแกไ้ขแลว้หรือไม่ 
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 3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

การออกแบบระบบ Fast case หรือ ระบบแจง้ปัญหางานให้กบัพนกังานฝ่ายไอที เป็นการ

ออกแบบท่ีเขา้ใจง่ายผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์สามารถกรอกขอ้มูลปัญหาท่ีพบและระบบจะเก็บขอ้มูล

เอาไวใ้นฐานขอ้มูล ฝ่ายแกไ้ขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที สามารถเขา้มาดูรายละเอียดงานไดว้่ามี

การเปิดการแจง้ซ่อมของผูใ้ช้งานแลว้ก่ีงาน โดยจะจดัเรียงตามเวลาท่ีผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ท าการ

กรอกขอ้มูลเสร็จและท าการยนืยนับนัทึกขอ้มูล พนกังานฝ่าย IT จะท าการงานตามรายการเวลา เม่ือ

ท าการแกไ้ขปัญหาเสร็จพนกังานจะท าการเช็คขอ้มูลและท าการเป็นสถานะงานไดว้า่ท าการปฏิบติั

เสร็จส้ินแลว้ 

3.7.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ 

 ทางผูจ้ดัท าได้มีการสอบถามเก่ียวกบัความต้องการของพนักงานผูดู้แลคอมพิวเตอร์ว่า

ตอ้งการระบบแจง้การจ่ายงานให้กบัพนกังานฝ่ายแกไ้ขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอทีในรูปแบบใด

เพื่อใหง่้ายต่อการใชง้านของทั้งฝ่ายผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์และผูดู้แลคอมพิวเตอร์ 

3.7.5 ทดสอบและสรุปผล 

 ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบระบบโดยให้พนกังานท่ีปรึกษาลองทดสอบการใช้งานจริงของ

ระบบแจง้ขอ้มูลปัญหาของผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมและการใช้งานย่อยของระบบเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบและหาขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งใชง้านจริง 

3.7.6 จดัท าเอกสาร    

รวบรวมขอ้มูลและกระบวนการท างานของโครงงานทั้งหมดท่ีไดค้น้ควา้ เก่ียวกบัระบบ

แจง้การจ่ายงานให้กบัพนกังานฝ่ายแกไ้ขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที  เพื่อท าเป็นรูปเล่มรายงาน 

และน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา
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3.7.7 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค 62 มิ.ย 62 ก.ค 62 ส.ค 62 

รวบรวมขอ้มูล     

วเิคราะห์ระบบ     

ออกแบบระบบงาน     

พฒันาระบบ     

ทดสอบระบบ     

จดัท าเอกสาร     

 

  3.8 คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์  

3.8.1 ผูพ้ฒันาระบบ 

    3.8.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1) CPU Intel Core i7-6700HQ 2.60 GHz    

2) RAM 16 GB     

3) Solid State Drivers 250 GB     

4) Graphic Nvidia Geforce GTX 960M     

5) Hard Disk 1TB    

3.8.1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชง้านระบบ     

1) CPU Intel Core i5-6700HW 2.60 GHz  

2) RAM 8 GB     

3) Graphic Nvidia Geforce GTX 860M     

4) Hard Disk 500GB   
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3.8.2 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์     

3.8.2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ      

1) Microsoft Window 10 Pro      

2) Microsoft Office 2013      

3) Microsoft Visual Studio 2019     

4) Microsoft SQL Server Management 2008 R2     

5) Google Chrome    

3.8.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ       

1) Microsoft Window 7 later 
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บทที ่4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 การออกแบบและพฒันาระบบ 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้กรอกขอ้มูลปัญหา 

หน้าจอในการกรอกขอ้มูลปัญหาท่ีพบเจอของผูใ้ช้งานประกอบดงัน้ี รหัสพนักงาน ช่ือ

พนกังาน เบอร์โทรศพัท ์เคร่ืองท่ี ลกัษณะงาน เวลาในการแจง้งาน และ รูปภาพ



24 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้ ล็อคอินของผูดู้แลระบบ (Admin) 

หนา้จอเขา้สู่ระบบมีส่วนประกอบดงัน้ี ช่องส าหรับกรอกช่ือพนกังาน ช่องกรอกรหสัผา่น 
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รูปท่ี 4.3 หนา้รายละเอียดการแจง้งานของหนา้ของผูดู้แลระบบ 

หนา้จอเป็นรายละเอียดหลกัของการแจง้งานท่ีผูใ้ชแ้จง้มามีการโชร์รายการดงัน้ี รหสั ช่ือ-

นามสกุล เคร่ืองท่ี ปัญหาท่ีพบ เวลาท่ีแจง้ รูปภาพปัญหา การบริการ ผลการะทบ และ สถานะ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้แกไ้ขสถานะของการท างาน 

หนา้จอน้ีจะให้พนกังานแสดงการแกไ้ขสถานะงานของการแจง้งานจากผูใ้ช้โดยหน้าจอน้ี

จะแสดงดงัน้ี บริการ ผลกระทบ และ สถานะของงาน 
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4.2 ทดสอบโปรแกรม 

มีการท างานในแต่ละส่วนตามขั้นตอนต่างๆดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้กรอกขอ้มูลปัญหา 

หนา้กรอกขอ้มูลการแจง้ปัญหาผูใ้ชง้าน มีขั้นตอนดว้ยกนัดงัน้ี 

1.  เขา้ไปท่ีหนา้ล็อคอินของแอดมิน 

2.  ใหผู้ใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลรหสัพนกังาน  

3.  ใหผู้ใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลช่ือ 

4.  ใหผู้ใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์

5.  ใหผู้ใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลเคร่ือง 

6.  ใหผู้ใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึน

1 

2 

3

 4 

5

 6 

7

 
8 

10 
11
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7.  เวลาท่ีท าการแจง้งาน 

8.  Service/ประเภทของงาน 

9.  ใหผู้ใ้ชง้านใส่รูปภาพ 

10. กด Submit เพื่อท าการยนืยนัขอ้มูล
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รูปท่ี 4.6 หนา้กรอกขอ้มูลปัญหาท่ีไม่ไดก้รอกขอ้ความ 

ในกรณีของหนา้กรอกขอ้มูลปัญหาถา้เกิดพนกังานไม่ไดท้  าการกรอกขอ้มูลใดๆ เลยหรือ

กรอกไม่ครบถว้นระบบจะท าการแจง้เตือนในการใหก้รอกขอ้มูลดงักล่าวลงไปในขอ้ความนั้น
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รูปท่ี 4.7 หนา้กรอกขอ้มูลปัญหาท่ีไม่ไดก้รอกขอ้ความ 

หนา้น้ีจะเดง้ข้ึนมาตอนท่ีผูใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลปัญหาท่ีแจง้ดงักล่าวครอบถว้น

เรียบร้อยแลว้และกดปุ่ม OK  เพื่อยนืยนัการเสร็จสมบูรณ์
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รูปท่ี 4.8 หนา้ Login เขา้ Admin 

หนา้ใส่รหสัผา่นของพนกังานเพื่อท าการเขา้สู่หนา้เรียกดูขอ้มูลแจง้งาน มีหวัขอ้ดว้ยกนัดงัน้ี 

1.  ใหพ้นกังานกรอก Username 
2.  ใหพ้นกังานกรอก Password 
3. กด Login หลงัจากกรอกรหสัเสร็จ 
4.  ยอ้นกลบัไปหนา้ผูใ้ชง้านกรอกปัญหา

1 

2 

3 

4 
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รูปท่ี 4.9 หนา้ออกรายงานการแจง้ของผูใ้ชง้าน 

หนา้รายงานการขอ้มูลแจง้งานท่ีผูใ้ชง้านไดท้  าการกรอกเขา้ไป มีหวัขอ้ดว้ยกนัดงัน้ี 

1.  กดเพื่อท าการออกจากหนา้รายละเอียดเพื่อไปสู่หนา้แรก 

2.  กดเพื่อท าการออกรายงานเป็นการปร้ินออกมา 

3.  กรอกเพื่อท าการหาขอ้มูลในตาราง 

4.  กดเพื่อท าการแกไ้ขสถานะ 

5.  กดเพื่อดูรูปภาพประกอบการแจง้ปัญหา 

6.  กดเปล่ียนหนา้ในกรณีท่ีมีตารางเกิน10รายการ

2 
1 

3 

5 

4 

6 
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รูปท่ี 4.10 หนา้ออกรายงาน 

เป็นการออกรายงานเก่ียวกบัการแจง้งานและสถานะของแต่ละงานใหก้บัพนกังานไดป้ร้ิน

ออกมาเป็นเอกสาร
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รูปท่ี 4.11 หนา้แกไ้ขสถานะ 

หนา้น้ีเป็นการแกไ้ขสถานะของการแจง้งาน มีขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ใหเ้ปล่ียนหวัขอ้ในการเก็บขอ้มูล 

2.  ใหท้ าการเปล่ียนสถานะของงานท่ีผูใ้ชง้านแจง้ 

3.  กดเพื่อท าการยนืยนัในการเก็บขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้แกไ้ขสถานะของการท างาน 

เป็นหนา้ท่ีเดง้ข้ึนเพื่อบอกสถานะวา่ท าการแกไ้ขขอ้มูลเรียบแลว้โดยตอ้งท าการกดปุ่ม

ยนืยนัเพื่อหนา้น้ี 

 

1 

2 3 
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บทที ่5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงการ 

5.1.1 โครงงานการพฒันาโปรแกรมระบบแจง้การจ่ายงานให้กบัพนกังานฝ่ายแก้ไขปัญหา

ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที น ามาจากการศึกษาและรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้ระบบเก่ียวกบัการ

ท างาน และไดด้ าเนินการพฒันาโดยการใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual 2019 ในการเขียนโปรแกรม

และใช้โปรแกรม SQL Server 2008 R2ในการจัดการฐานข้อมูลได้มีการวิเคราะห์ ออกแบบ

โปรแกรม พร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้พร้อมใชง้าน ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวคื้อ 

ระบบสามารถจ่ายงานท่ีก าหนดไว้และสามารถแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง โดยมีการบอก

รายละเอียดในการแจง้งานวา่ผูป้ฏิบติัการคือใคร รวมถึงสามารถเปล่ียนแปลงสถานะของงานไดว้า่

ซ่อมเสร็จแลว้หรือไม่ อีกทั้งยงัช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.2.1 ตอ้งมีการใชเ้วลาในการปรับตวัผูใ้ชง้านและพนกังานให้มีความเขา้ใจในการ

ใชง้านโปรแกรม 

5.1.2.2 เม่ือน าโปรแกรมไปติดตั้งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านจริงการเรียกฐานขอ้มูล

เป็นไปไดย้ากเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในองคก์รมีการรักษาความ

ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด   

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1.3.1 ระบบควรมีการเพิ่มในส่วนของการแจง้สถานะงานใหก้บัผูใ้ชง้าน  

5.1.3.2 ควรพฒันาใหส้ามารถท างานบนระบบปฏิบติัการ IOS และ Android ได ้

5.1.3.3 ระบบสามารถตรวจสอบการซ ้ างานจากช่ือผูใ้ชเ้ดียวกนัได ้

5.1.3.4 ระบบควรเพิ่มการแจง้เวลาเม่ือพนกังานท าการแกไ้ขปัญหาเสร็จแลว้ 

5.1.3.5 ควรเพิ่มสถานะช่ือของพนกังานเม่ือท าการเขา้สู่ระบบ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ช่วยใหเ้กิดความรู้ในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 

5.2.1.2 สามารถแกไ้ขปัญหางานต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

5.2.1.3 สามารถปฏิบติังานภายใตแ้รงกดดนั ในการปฏิบติังานไดดี้ 

5.1.2.4 ช่วยใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

     5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในการส่ือสารกบัผูใ้ชง้าน 

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขงานท่ีมีความซบัซอ้น 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรมีการพูดคุยกบัผูใ้ชง้านใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดมากยิง่ข้ึน 

5.2.3.2 ควรถามผูช้  านาญงานเม่ือเจอสถานะการงานท่ีมีความซบัซอ้นในการแกไ้ข 
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ภาคผนวก ก 

ออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 Program map  
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย 
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รูปท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ภาคผนวก ข 

ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที 

 
รูปท่ี ข.4 DFD Context ระบบแจง้ปัญหางานใหก้บัพนกังานฝ่ายไอที 
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รูปท่ี ข.5 DFD Level 0 ระบบการท างานของในหน่วยงาน 
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รูปท่ี ข.6 DFD Level 1 หนา้เพิ่มขอ้มูลแจง้งาน 

  



45 

 

รูปท่ี ข.7 DFD Level 1 หนา้แกไ้ขขอ้มูลสถานะ 
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รูปท่ี ข.8 DFD Level 1 ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ค 

ตารางท่ี ค.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 

Admin ตารางขอ้มูลรหสัผา่นพนกังาน 

Jobnoti ตารางขอ้มูลรายละเอียดการแจง้งาน 

Type ตารางขอ้มูลประเภทงานท่ีแจง้ 

 

ตารางท่ี ค.2  ตารางขอ้มูลแอดมิน (Admin) 

Name Type p M Refer To Desciption 

ID Int Yes Yes  รหสัไอดี 

Username Varchar (Max) No Yes  ช่ือ 

Password Varchar (Max) No Yes  พาสเวร์ิด 
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ตารางท่ี ค.3 ตารางขอ้มูลแจง้งาน (Jobnoti) 

Name Type p M Refer To Desciption 

JobNot_ID Int yes Yes  รหสัแจง้งาน 

Employee_ID Varchar (Max) No Yes  รหสัพนกังาน 

Employee_Name Varchar (Max) No Yes  ช่ือพนกังาน 

Employee_Number Varchar (Max) No Yes  เบอร์โทรผูใ้ชง้าน 

Employee_Requester Varchar (Max) No Yes  ปัญหาผูใ้ชง้าน 

Employee_Image Varchar (Max) No Yes  รูปปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

Employee_Comnumbe Varchar (Max) No Yes  เบอร์เคร่ืองคอม 

Employee_Status Varchar (Max) No Yes  สถานะงานท่ีแจง้ 

Employee_DateP DateTime No Yes  เวลาท่ีแจง้ 

Servince_Id Int Yes NO Service_Id รหสัประเภทงาน 

 

ตารางท่ี ค.4 ตารางขอ้มูลประเภท (Service) 

Name Type p M Refer To 

Service_Id Int Yes Yes รหสัประเภทงาน 

Service_Name Varchar (Max) No Yes ช่ือประเภทงาน 

หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory 
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ภาคผนวก ง 

ระหวา่งปฏิบติังาน

 

รูปท่ี ง.1 แกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ชา้ใหก้บัผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี ง.2 แกไ้ขปั้ญหาคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 
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รูปท่ี ง.3 ท าเคร่ืองส ารองให้กบัผูใ้ชง้าน 
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รูปท่ี ง.4 ท าการเขา้หวัสายแลน 

 



53 

รูปท่ี ง.5 ท าการติดตั้งเคร่ือง Post 
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