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บทคดัย่อ 

การพฒันาเวบ็ไซตแ์นะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support (Website development of 

Workflow for IT Support Department) น้ีมีจุดประสงค์จดัท าข้ึนเพื่อให้พนกัใหม่ท่ีได้เขา้มาท างานใน
แผนกน้ีได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของฝ่าย Support แบบละเอียด และสามารถ
น าไปใชง้านไดจ้ริง เน่ืองจากงานท่ีเขา้มาของฝ่าย Support มีอยา่งต่อเน่ือง ท าให้พี่เล้ียงไม่มีเวลาในการ
อธิบายการท างานได้อย่างละเอียดและท าให้พนักงานใหม่มีการเรียนรู้งานได้ช้า อาจจะท าให้มี
ขอ้ผดิพลาดในการด าเนินงานได ้การพฒันาเวบ็ไซตแ์นะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support จะ
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพี่เล้ียงในการฝึกสอนงาน และพนกังานใหม่ท่ีตอ้งศึกษาการท างานของ
ฝ่าย IT Support เพื่อใหก้ารท างานไม่เกิดความผดิพลาด หรือเกิดความผดิพลาดไดน้อ้ยท่ีสุด คณะผูจ้ดัท า
จึงไดจ้ดัท าระบบการท างานของฝ่าย IT Support ในรูปแบบของผงังาน (Data Flow) ข้ึนมา เพื่อให้ง่าย
ต่อการเรียนรู้ระบบงานและยงัสามารถน าไปปฏิบติักบัการท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง การพฒันาเวบ็ไซต์
แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support (Website development of Workflow for IT Support 

Department) จดัท าข้ึนเพื่อให้พนกังานใหม่ได้เรียนรู้ระบบการท างานของทีมและการลดภาระของพี่
เล้ียง ด้วยรูปแบบของผงังาน (Data Flow) ท่ีท าให้เขา้ใจระบบการด าเนินงานได้ง่ายข้ึนและมีความ
ถูกตอ้งแม่นย  าในการปฏิบติังานมากข้ึน 
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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บความสนใจน ามาใชง้านในหลายลกัษณะและเกือบทุก
ธุรกิจโดยท่ีพฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกวา้งไปทุกวงการทั้ ง
ภาคเอกชนและภาครัฐ ระบบสารสนเทศ ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์เน่ืองจากขอ้มูลถูกจดัเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ท าให้ผูบ้ริหาร
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ทนั
ต่อความตอ้งการ ช่วยในการก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหาร
สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานเน่ืองจากสารสนเทศถูกรวบรวมและจดัการอย่างเป็นระบบ ท าให้มีประวติัของขอ้มูล
อย่างต่อเน่ือง สามารถท่ีจะบ่งช้ีแนวโน้มของการด าเนินงานวา่น่าจะเป็นไปในลกัษณะใด ช่วยใน
การตรวจสอบการด าเนินงานเม่ือแผนงานถูกน าไปปฏิบติัในช่วงระยะเวลาหน่ึงผูค้วบคุมจะต้อง
ตรวจสอบผลการด าเนินงานโดยน าข้อมูลบางส่วนมาประมวลผลเพื่อประกอบการประเมิน 
สารสนเทศท่ีไดจ้ะแสดงให้เห็นผลการด าเนินงานวา่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการเพียงไร จากท่ี
กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ระบบสารสนเทศมีความส าคญัในการบริหารจดัการภายในองคก์ร เพราะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันส่ิงแวดล้อมโลกมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการแข่งขันทางธุรกิจสูงองค์กรท่ีมีระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็วเท่านั้นถึงจะอยู่รอดไดใ้นปัจจุบนัดงันั้นผูบ้ริหารขององค์กร
นับว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศของตนเองให้มีความทันสมัยและ
น ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะปัจจุบนัการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นวงการธุรกิจ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ สาหรับองค์กร นอกจากน้ียงัสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน
ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัก็เพื่อลดทุน
การผลิตสนับสนุนการตดัสินใจในการบริหารงานและใช้ในการแข่งขนทางธุรกิจเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สาหรับองค์กรนอกจากน้ียงัสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้และบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนันาไปสู่เศรษฐกิจยคุ 

ใหม่ต่อไปในอนาคตและปีต่อมา (Junior Sninobu, 2557) ไดก้ล่าวไวว้า่เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆไดถู้ก
น ามาประยุกตใ์ห้สามารถท างานร่วมกนัไดเ้พื่อน าไปใชป้ระมวลผลขอ้มูลในงานดา้นต่าง ๆทั้งน้ีก็
เพื่อตอ้งการให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึนอีกทั้งสารสนเทศหรือผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้น
ยงัมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือสามารถแลกเปล่ียนหรือคน้หาได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึนดว้ยเทคโนโลยีท่ี
น ามาใช้ประมวลผลหรือจดัการกบัขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการนั้นเรียกว่า “เทคโนโลยี
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สารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงปัจจุบนัถูกน าไปใชง้านในดา้นต่าง ๆ มากมายเทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ 
และการส่ือสารขอ้มูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น คือ องคป์ระกอบ
ของ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซ่ึงท่ีช่วยให้การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มูลให้เป็น
สารสนเทศท่ีตอ้งการนั้น มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนอีกทั้งสารสนเทศท่ีไดก้็มีความถูกตอ้งและ
เช่ือถือได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้ของบริษทัต่าง ๆ ท่ีมีรูปแบบหลากหลายข้ึน ทั้ง
การบริการโดยตรงจากบริษทัเอง การบริการผา่นเคร่ืองทารายการอตัโนมติั หรือบริการผา่นเวบ็ไซต์
ลว้นแลว้แต่เป็นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชท้ั้งส้ิน 

ถึงแมว้่าจะมีองค์กรท่ีน าเทคโนโลยีเยอะเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยงัเกิดปัญหาในการอบรม
พนักงานใหม่ ดงันั้นจึงได้คิดวิธีการในการลดภาระหน้าท่ีในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ข้ึนมา 
เพื่อให้ง่ายต่อการสอนงาน และพนกังานใหม่สามารถท่ีจะเรียนรู้งานไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาในการ
ท างานของระบบ HO Support (Head Office) นั้ นจะต้องให้พนักงานพี่เล้ียงคอยสอนงานอย่าง
ใกล้ชิดและอาจท าให้เสียเวลาในการด าเนินงานมากข้ึน จึงสร้างแผนภาพแสดงข้ึนมาเป็น flow 

Chart ข้ึนเพื่อลดความไม่เขา้ใจของพนกังานท่ีเขา้มาใหม่เพื่อให้น าไปศึกษาและท าความเขา้ใจและ
เรียนรู้งานเองก่อนเร่ิมปฏิบติังานเพื่อให้ลดระยะเวลาในการศึกษางานของพนกังานใหม่และเป็น
การลดภาระแก่พนกังานพี่เล้ียงไปไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) ได้ปรึกษาและมอบหมายงานให้
ทางคณะผูจ้ดัท าให้บริการการพฒันาเว็บไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support 
(Website development of Workflow for IT Support Department) เพื่อสะดวกในการให้คู่มือความรู้
แก่พนกังานท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ โดยไม่ตอ้งเป็นการเสียเวลาและลดภาระแก่พนกังานพี่เล้ียงและ
ลดปัญหาการยุ่งยากต่อการด าเนินงานและใช้งานได้อย่างสะดวกและเขา้ใจยิ่งข้ึน และอาจเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้จะเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษาในรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของการ
ด าเนินงานของฝ่าย IT Support 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและความไม่เขา้ใจในระบบงานแก่พนกังานท่ีเขา้มาท างาน
ใหม่ 
1.2.2 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support (Website 

development of Workflow for IT Support Department) 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้วธีิการด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง 

 1.3.2 สามาถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ปัญหาของงานได ้

 1.3.3 สามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ได ้

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ช่วยลดภาระและขั้นตอนในการด าเนินงานในการสอนงานของพี่เล้ียงลงได ้

1.4.2 ช่วยใหพ้นกังานท่ีเขา้มาใหม่สามารถเรียนรู้พื้นฐานการปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง 

 1.4.3 ช่วยใหผู้ใ้ชมี้ความเขา้ใจการวเิคราะห์ระบบของงานมากข้ึน 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฏีในการจัดท าโครงการพฒันาเว็บไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT 

Support (Website development of Workflow for IT Support Department) ประกอบไปดว้ย 

1. หลกัในการเขียนผงังานFlow Chart 

2. โปรแกรม Bootstrap 

3. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หลกัในการเขียนผงังาน Flow Chart 

ผังงาน (Flowchart)  เป็นแผนภาพแสดงล าดับขั้ นตอนการท างานของ Algorithm, 
Workflow, Process ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใชก้ารรวบรวมจดัล าดบัความคิดเพื่อใหเ้ห็นขั้นตอนการท างาน
ท่ีชดัเจนและใชว้างแผนการท างานขั้นแรกโดยสัญลกัษณ์ Flowchart จะแสดงถึงการท างานลกัษณะ
ต่างๆเช่ือมต่อกนัซ่ึง Flowchart จะถูกใช้ในการออกแบบ เพื่อช่วยให้เห็นภาพส่ิงท่ีเกิดข้ึนและช่วย
ใหเ้ขา้ใจในกระบวนการท างานและอาจช่วยหาขอ้บกพร่องภายในงานอีกดว้ย 

ประวตัิของ Flowchart 

ในปี 1921 Flowchart ถูกน าเสนอโดย Frank Gilbreth สมาชิกของ American Society of 

Machanical Engineers(ASME) และถูกพฒันาในวงการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จนออกเป็น
เวอร์ชั่นท่ีเป็นมาตรฐานในปี 1947 ท่ีเราใช้กันมาถึงปัจจุบัน หลังจากนั้ นในปี 1949 Herman 

Goldstine และ John von Neumannได้น ามาพัฒนาต่อเน่ืองให้น าไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ซ่ึงต่อมาไดถู้กรับรองโดยวิศวกรของ IBM และใช้ต่อจนถึง
ปัจจุบนัเช่นกนั  
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ผงังาน (Flowchart) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. ผงังานระบบ (System Flowchart) 
2. ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) 

ผงังานระบบ (System Flowchart) 
คือ ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนการท างานของระบบ แสดงถึงอุปกรณ์รับและส่งขอ้มูล ส่ือ วิธี

ประมวลผล แสดงผลลพัธ์ และล าดบัขั้นการท างาน 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งผงังานระบบ (System Flowchart) 

ผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) 
คือ ผงังานท่ีแสดงขั้นตอนของค าสั่งการท างาน เพื่อวางแผนหรือรวบรวมความคิดการเขียน

โปรแกรม โปรแกรมจะแสดงล าดบัค าสั่งเป็นขั้นตอน (Step By Step) การเขียนผงังานโปรแกรมจะ
ช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมลงได ้ท าให้เขียนโปรแกรมง่ายข้ึนและถูกตอ้ง รวมถึงยงั
ช่วยวิเคราะห์จุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึน ตวัอย่างเช่น ปัญหาคอขวด (Bottle Neck) ท่ีเกิดจากการเขียน
โปรแกรม 
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รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งผงังานโปรแกรม (Program Flowchart) 

สัญลักษณ์ Flowchart คือ รูปภาพท่ีใชแ้ทนความหมายการท างานในลกัษณะต่างๆ ภายใน
ผงังาน (Flowchart) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยประกอบไปดว้ย การเร่ิมตน้ (Start), การจบ (End), การ
กระท า (Process), การน าเขา้ขอ้มูล (Input), การแสดงผลขอ้มูล (Output), การตดัสินใจ (Decision), 
ค าอธิบาย (Annotation), จุดเช่ือมต่อ (Connector), ทิศทางการท างาน (Direction Flow)  

เม่ือสัญลกัษณ์เหล่าน้ีถูกน ามาเช่ือต่อเขา้ดว้ยกนัก็จะกลายเป็นผงังาน ท่ีแสดงล าดบัขั้นตอน
การท างานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัล าดบัความคิดและท าใหเ้ห็นล าดบัขั้นตอนการท างานไดอ้ยา่ง
ชดัเจนมากข้ึน 

หลกัในการเขียนผงังาน 

ในการเขียนผงังานนั้นจะไม่มีวิธีการแน่ชดัวา่จะตอ้งใช้ค  าสั่งอะไร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
ของงานท่ีจะท า ซ่ึงลกัษณะงานจะมีอยูท่ ั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ การรับขอ้มูล การประมวลผลและการ
แสดงผล การศึกษาล าดบัขั้นตอนในการท างานของผงังาน ให้สังเกตจากลูกศรท่ีแสดงทิศทางการ
ไหลของขอ้มูลในผงังานเป็นหลกัในการเขียนผงังาน จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. ใชส้ัญลกัษณ์ท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรฐาน 

2. ขนาดของสัญลกัษณ์ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม 

3. ควรเขียนทิศทางการไหลของขอ้มูล เร่ิมจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา และควร
ท าหวัลูกศรก ากบัทิศทางดว้ย 

4. การเขียนค าอธิบายใหเ้ขียนภายในสัญลกัษณ์ ใชข้อ้ความท่ีเขา้ใจง่าย สั้นและชดัเจน 

5. พยายามให้เกิดจุดตดันอ้ยท่ีสุด หรืออาจใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเรียกวา่ ตวัเช่ือม (Connector) 
แทน เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
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6. หากเป็นไปไดค้วรเขียนผงังานใหจ้บภายในหนา้เดียวกนั 

7. ผงังานท่ีดีควรเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ชดัเจน เขา้ใจและติดตามขั้นตอนไดง่้าย 

8. จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของงาน ควรมีเพียงจุดเดียว 

 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ Flowchart (ผงังาน) 
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3. Framework Bootstrap 

Bootstrap คือ Front-End Web Development Framework ท่ีพฒันาโดย Twitter  ซ่ึงค าว่า Front-
End Web Development Framework หมายถึงเคร่ืองมือท่ีเอ้ืออ านวยให้นักพฒันาเว็บไซต์สามารถ
สร้างสรรค์เวบ็ไซต์ไดภ้ายใตก้รอบท่ีระบุไว ้ท าให้การพฒันาเวบ็ไซต์มีมาตรฐาน สามารถพฒันา
จากนักพฒันาหลายคน และน ามารวมกันได้อย่างกลมกลืนTwitter Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ี
นักพฒันาเว็บไซต์นิยมน ามาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์เว็บไซต์ ซ่ึงรูปร่างลกัษณะของ
เวบ็ไซตส์มยัใหม่ ส่วนใหญ่จะออกมาในท านองเดียวกนั จึงท าใหส้ามารถท าความเขา้ใจ และใชง้าน
เวบ็ไซตเ์หล่าน้ีไดอ้ยา่งง่ายดาย 

ปัจจุบนั Bootstrap ถูกพฒันามาจนถึงเวอร์ชนัท่ี 4 แลว้ โดยรูปลกัษณ์ในเวอร์ชนั 3 น้ี เนน้ไปท่ี
การออกแบบท่ีเรียบง่าย (Flat Design) สามารถน าไปใช้ได้กบัเว็บทัว่ไป และ เว็บส าหรับมือถือ 
(โดยใช้ Responsive utilities) ในการเรียนรู้ Bootstrap นั้นง่ายมาก เราไม่จ  าเป็นต้องเก่ง CSS ก็
สามารถสร้างเวบ็ท่ีสวยงามได ้ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม (Buttons) สีต่างๆ ฟอร์มคอนโทรลต่างๆ, ตาราง, 

ไอคอน, เมนูบาร์, Dropdown, เมนู, หนา้ต่าง Popup (Modal) และ อีกหลายๆ รายการท่ีพร้อมให้เรา
เลือกใช ้

ส่ิงท่ี Bootstrap มีมาให ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บันกัพฒันาเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ 

1. CSS จะท าใหห้นา้ตาของเวบ็ไซตน์ั้นมีความสวยงาม เช่น Typography, Button, Table, 

Form 

2. Component มีการจดัระเบียบเคร่ืองมือให้เรียกใชไ้ดอ้ยา่งง่ายดาย  
3. JavaScript  

4. Responsive Web Design ในเวอร์ชนั 4 น้ี ทาง Bootstrap เนน้การพฒันาแบบ Mobile First 

ดงันั้น เวบ็ไซตจึ์งสามารถรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หนา้จอขนาดต่าง ๆ ได ้

ข้อดีของ Bootstrap 

1. ใชง้านง่ายทุกคนท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั HTML และ CSS สามารถเร่ิมใช ้Bootstrap ได ้

2. สามารถน าไปปรับใชก้บัโทรศพัทแ์ละเดสทอ็ปได ้

3. สามารถใชง้านไดก้บัเบราเซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Internet Explorer 10+, Edge, Safari 

และ Opera 
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2.2 เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วข้อง 

ผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง Themes & Templatesเน่ืองจากมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินการสร้างแบบธีมเวบ็ส าเร็จรูปและเทคนิคและแนวทางท่ีสามารถน ามาปรับ
ใชจ้ากเวบ็ไซตต่์างๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการโดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 2.4  https://startbootstrap.com/template-categories/all/ 

 Bootstrap เป็น Front-end Framework ท่ีช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บแอพลิเคชันได้อย่าง
รวดเร็ว และ สวยงาม ตวั  Bootstrap เองมีทั้ง CSS Component และ JavaScript Plug-in ให้เราได้
เรียกใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลาย ตวั Bootstrap ถูกออกแบบมาใหร้องรับการท างานแบบ Responsive 

Web ซ่ึงท าให้เราเขียนเว็บแค่คร้ังเดียวสามารถน าไปรันผ่านเบราเซอร์ได้ทั้งบน มือถือ แท็บเล็ต 
และพีซีทัว่ไป โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนใหม่ 
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รูปท่ี 2.5 https://www2.thaiadmin.org/board 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมการเขียนค าสั่ง (coding) และมีการพูดคุย ระดมความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆสามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและแก้ไข
ปัญหาเม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดไดอี้กดว้ย 

 

รูปท่ี 2.6 www.w3schools.com 

 เป็นเว็บท่ีรวมค าสั่งในการเขียน Coding ต่าง ๆ PHP ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้ส าหรับจัดท า
เวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี 
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือ
ใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

http://www.w3schools.com/
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รูปท่ี 2.7 www.thaicreate.com 

เป็นเว็บไซต์ท่ีสามารถสอบถามหรือตอบค าถามเก่ียวกับการเขียนค าสั่ง (Coding) และ
รวบรวมกระทูท่ี้ให้ขอ้มูลในการเขียนภาษา HTML ต่างๆไวม้ากมาย และยงัมีบทความท่ีรวบรวม
ค าสั่งต่าง ๆตั้งแต่พื้นฐานของการเขียน Coding 

 

รูปท่ี 2.8 www.codemp3radio.blogspot.com 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมค าสั่งและวธีิในการเขียน Coding ต่าง ๆ  เก่ียวกบัการใส่รูป ลิงก์ และ
ตาราง อยู่เป็นจ านวนมาก สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิด
ขอ้ผดิพลาดข้ึนไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

http://www.thaicreate.com/
http://www.codemp3radio.blogspot.com/
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2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

รูปท่ี 2.9 หนา้จอระบบการแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 

ธิดาพร มงคลสวัสด์ิชัย (2554) :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศวิทยาลยัราชพฤกษง์านซ่อมบ ารุงเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นตลอดอายุการใชง้านของ
ทรัพยสิ์นอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดซ่ึ้งการบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถลด
การเสียหายและช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายโดยไม่จ  าเป็นไดอ้ยา่งมากวิทยาลยัราชพฤกษมี์หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อยู่หลายหน่วยงาน อาทิหน่วยงานอาคารสถานท่ี หน่วยงาน
ยานพาหนะ และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งติดตามการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง 
ๆ อยา่งสม ่าเสมอเพื่อท าใหอุ้ปกรณ์เหล่านั้นสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปท่ี 2.10 หนา้จอระบบการแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 

ฤาชา ชูบรรจง (2556) : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าน า เสนอการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาบริษทัพีเคจีเจอร์นียไ์ลน์จ  ากดัไดพ้ฒันาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHPในการพฒันา
เวบ็แอปพลิเคชนัใช้ MySQL ในการบริหารจดัการฐานขอ้มูลและใช้ Cloud Sever ท่ีช่ือ Windows 

Azure เป็นระบบบริหารจดัการจดัเก็บขอ้มูลทั้งหมดผลจากการศึกษาพบวา่ระบบช่วยให้พนักงาน
ในบริษทัสามารถแจง้ซ่อมผา่นระบบท่ีพฒันาข้ึนไดแ้ผนกไอทีท างานสะดวกมากข้ึนสามารถแกไ้ข
งานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน 
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รูปท่ี 2.11 ระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยาน 

 ศิริวรรณ ผลตระกูลและพุทธินนัท์ ม่ิงมิตร (2558) : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามระบบจดัการคลงัสินคา้ร้านจกัรยานกรณีศึกษาร้านจกัรยานซอย4 

จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เจา้ของร้านสามารถจดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ขอ้มูลพนักงานขอ้มูล
บริษทัผูผ้ลิตข้อมูลสินค้าจดัการขายสินค้าจดัการสั่งซ้ือสินค้าจดัการรับเข้าสินค้าและการออก
รายงานในดา้นของรายรับก าไรสุทธิรายการสินคา้ขายดีซ่ึงส่งผลให้การท างานเกิดความสะดวกมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกทั้ งยงัลดความผิดพลาดท่ีเกิดในการท างานให้น้อยลงโดยการใช้  
Microsoft Visual Studio 2010 และระบบฐานขอ้มูล SQL Server Management Studio 2008 ในการ
พฒันา 
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รูปท่ี 2.12 ระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัออนไลน์ 

กฤษณะ เป่ียมศัทธาและธรรมวัฒน์  วงค์อัศวะเทพชัย  (2558) : ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสยามระบบการจดัสต๊อกสินคา้ของบริษทัส า เภาทอง
พลาสติกจ ากดัจะเป็นการจดลงสมุดบนัทึกซ่ึงมกัจะพบปัญหาขอ้มูลสต๊อกสินคา้ท่ีจดบนัทึกไวก้บั
จ านวนสินค้าในสต๊อกจริงไม่ตรงกันการค้นหาข้อมูลท าได้ยากต้องใช้เวลานานไม่มีการออก
รายงานท่ีเป็นระบบชดัเจนดงันั้นจึงไดพ้ฒันาระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัออนไลน์โดย
การใชภ้าษา PHP 5.5.9, HTML 5 และใชโ้ปรแกรม Edit plus 3 ในการเขียนพฒันาโปรแกรมเพื่อเขา้
มาช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบมากข้ึนด าเนินการไดส้ะดวกและง่ายข้ึนสามารถเรียกใชไ้ดท้นัที
ท่ีตอ้งการตลอดจนการจดัการสตอ๊กท่ีสะดวกและมีความถูกตอ้งมากข้ึน 
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รูปท่ี 2.13 จอแสดงผลโปรแกรมใหก้รอกรายการแจง้ซ่อม 

นภสัชล แกว้มงคล (2554) : การศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบรับแจง้การซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยน ามาใช้กบัการแจง้ซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนการท างานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพการศึกษาน้ีใช้
โปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม AppServ2.5.10 เม่ือระบบพฒันา
แล้วเสร็จแผนกต่างๆสามารถแจง้ซ่อมผ่านระบบได้แผนกไอทีท างานได้สะดวกรวดเร็วข้ึนและ
ผูบ้ริหารสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งหรือจดัอบรมพนกังานในคราวต่อไปได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการ :  บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั(RIS COMPANY LIMITED) 
ทีต่ั้ง : ชั้น3 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ 306 ถนนสีลม สุริยวงศ ์เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-100-6789 แฟกซ์ : 02-101-8211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั RIS จ ากดั (RIS COMPANY LIMITED) 
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รูปท่ี 3.2 โลโกบ้ริษทัRIS จ ากดั(RIS COMPANY LIMITED) 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั อาร์ไอเอส จ ากดั จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี19 เมษายน 2536 ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 306 

ชั้น3 ห้องเลขท่ี 301-302 แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เป็นบริษทัท่ีให้บริการ
การส่ือสารผ่านทางเคร่ืองปลายทางคอมพิวเตอร์ในเครือ Central Group อนัไดแ้ก่ 8 กลุ่มธุรกิจ 1 

กลุ่ม 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 ไดแ้ก่ Supporting Unit ไดแ้ก่ HR, Fast, BD เป็นตน้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แผนผงัองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษาคือ IT Support เป็นต าแหน่งท่ีท าหนา้ท่ีในการ
ดูแลปัญหาต่างๆของผูใ้ช้งานและได้รับมอบหมายให้เขียน Data Flow ส าหรับการด าเนินงานใน
แผนก IT Support 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นายเมืองแมน ขนัวชิยัต าแหน่ง : Technical Support-Asset Division Manager (HO) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 14 สัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561ถึงวนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์–วนัศุกร์ เวลา 09.00 –18.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวบความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลในการท าโครงงาน 

รวบรวมความตอ้งการจากพนกังานท่ีปรึกษาจะเป็นผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ให้เป็นอยา่งไรในอนาคตและตอ้งการท่ีจะพฒันาระบบท่ีช่วยในการแจง้ปัญหาคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะ
ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการท างานให้ง่ายข้ึนทางพนกังานท่ีปรึกษาจึงแนะน าใหจ้ดัท า พฒันา
เวบ็ไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support (Website development of Workflow for 

IT Support Department) ข้ึนมาซ่ึงผูใ้ช้งานจะสามารถเรียนรู้ระบบของการด าเนินงานของทีมได้
อยา่งรวดเร็ว และลดขั้นตอนการท างานของพนกังานใหม่ 

3.7.2 วเิคราะห์ระแบบงาน 

ผูใ้ชร้ะบบสามารถเรียนรู้การท างานในบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถเห็นกระบวนการการ
ท างานของทีม Support ได ้และไดเ้รียนรู้ระบบในการท างานต่าง ๆ วา่มีวิธีการด าเนินงานขั้นตอน
เป็นอยา่งไร 

3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบระบบน ามาใชง้านจริง  เพื่อใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ระบบการ
ท างานของฝ่าย IT Support ใหต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการออกแบบระบบดงัน้ี  

- ก าหนดขอบเขตของระบบ 

- สอบถามขอ้มูลระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support จากพี่ปรึกษา 
- เลือกเคร่ืองมือในการวาด Data Flow และสร้างเวบ็ไซต ์
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- เขียน Data Flow จากขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสอบถามพี่ท่ีปรึกษา 
- ใหพ้ี่ท่ีปรึกษาตรวจความถูกตอ้งของ Data Flow และแกไ้ข 

- จดัท าเวบ็ไซต ์

3.7.4 พฒันาระแบบ 

ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าเอาระบบพฒันาเวบ็ไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT 

Support (Website development of Workflow for IT Support Department) ประกอบไปดว้ย ไปใหพ้ี่
เล้ียงในบริษทัไดท้  าการใช้งานดูว่าเหมาะสมกบัพนกังานใหม่หรือไม่ติดขอ้งตรงไหนของระบบ
หรือไม่ 

3.7.5 จดัท าเอกสาร 

 เป็นการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการท างาน วธีิและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เพื่อเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค. 61 
     

รวบรวมความตอ้งการ     
     

วเิคราะห์ระแบบ 
    

     

ออกแบบระบบงาน     
     

พฒันาระบบ     
     

ทดสอบระบบ     
     

จดัท าเอกสาร     
     

 

 3.8 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1 ผูพ้ฒันาระบบ 

         1.1.ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   1.1.1   CPU Intel Core i7-6700k 4GHz. 
   1.1.2   Solid State Drives 64 GB 

   1.1.3   Hard Disk 500 GB 

   1.1.4   VGAAsus GTX980 STRIX DC2OC 

   1.1.5   RAM 8 GB 

   1.1.6   DVD-RW Drive 

   1.1.7   Printer 
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   2.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชง้านระบบ 

   2.2.1   CPU Intel Core i5-7200U 2.50GHz. 
   2.2.2   Solid State Drives 64 GB 

   2.2.3   Hard Disk 500 GB 

   2.2.4   Radeon Graphics 

   2.2.5   RAM 4 GB 

   2.2.6   Printer 

 3.3 คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

    3.1ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

   3.1.1   Microsoft Windows 10 Pro 

   3.1.2   Microsoft Word 2013 

    3.1.3   Dreamweaver CS6 

   3.1.4   Apache 2.4.25 

   3.1.5   PHP 5.3.29 

   3.1.6   MySQL 10.1.23 

   3.1.7   Microsoft Edge 42.17134.1.0 

   3.1.8   phpMyAdmin Version 4.6.6 

  3.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   3.4.1 Microsoft Windows 10 

   3.4.2 Microsoft Edge 42.17134.1.0 or later 
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บทที ่4 

ขั้นตอนการปฏบัิติงานและทดสอบโปรแกรม 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 4.1 การพฒันาเวบ็ไซตแ์นะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT Support 

(Website development of Workflow for IT Support Department) 

 ผูใ้ช้หรือพนักงานใหม่ท าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหา 
Incident(INC) ระบบการด าเนินงานการสั่งซ้ือหรือระบบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของฝ่าย IT Support 

ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน โดยแสดงระบบการด าเนินงานต่าง ๆ ออกมาในรูปแบบของแผนภาพกระแส
ขอ้มูล (Data Flow) และยงัมีขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจจะมีความส าคญัต่อตวัพนกังานท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ เช่น 
บุคลากรในทีม หรือประวติัความเป็นมาของบริษทั ผา่นทางหนา้เวบ็ไซตท่ี์ใชง้านง่าย และไม่ยุง่ยาก 

  

Website development of Workflow for IT 

Support Department 
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4.2 การทดสอบโปรแกรม 

 4.2.1 ส่วนของเวบ็ไซต์ 

 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน Home 

 เป็นส่วนท่ีแสดงแถบเมนูต่าง ๆ ของเวบ็ไซต์ โดยจะไม่มีการกรอกช่ือผูใ้ช้ หรือรหัสผ่าน 
แต่ผูใ้ช้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มขอ้มูลได้ ซ่ึงผูท่ี้จะสามารถแก้ไขขอ้มูลต่าง ๆ ได้คือ 
Admin ท่ีดูแลเวบ็ไซตเ์ท่านั้น 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน About Us 

 เป็นส่วนท่ีแสดงถึงประวติัของ Central Group ว่ามีความเป็นมาอย่างไร และบอกถึง
ความส าคญัของ บริษทั RIS ท่ีมีต่อ Central Group 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน Operational Picture 

 เป็นส่วนท่ีแสดงภาพบรรยากาศการท างานของบุคลากรในทีม Support หรือภาพกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีทีม Support ก าลงัปฏิบติัอยู ่
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน Team 

 ในส่วนน้ีจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบับุคลากรในทีม Support จะบอกช่ือ ต าแหน่งและหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของบุคลากร 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน HO Support 

 เป็นส่วนท่ีแสดงแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow) ระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT 

Support ซ่ึงจะมีทั้งหมด 6 ระบบการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

1. ระบบการด าเนินงานการไขปัญหา Incident (INC) 
2. ระบบการด าเนินงานการจดัการ Work Order (WO) 
3. ระบบการด าเนินงานการแจง้ซ่อม 

4. ระบบการด าเนินงานการสั่งซ้ือ 

5. ระบบการด าเนินงานการจดัส่ง 

6. ระบบการด าเนินงานการ Update IT Asset 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอเวบ็ไซตใ์นส่วน Contact 

 เป็นส่วนท่ีจะแสดงเส้นทางการเดินทางไปยงับริษทั RIS รวมถึงขอ้มูลการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่
เบอร์โทรศพัท ์และ E-Mail 
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4.3 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow) ของระบบการด าเนินงานในฝ่าย IT Support 

 4.3.1 ระบบการด าเนินงานการแก้ไขปัญหา Incident(INC) 

 

รูปท่ี 4.8 ระบบการด าเนินงานการแกไ้ขปัญหา Incident(INC) 

การแกไ้ขปัญหา Incident(INC) คือ การแกปั้ญหาแบบเร่งด่วน โดยทีม Support จะตอ้ง
แกปั้ญหาท่ี User แจง้มาใหไ้ดภ้ายใน 1-2 วนั แต่ถา้หากไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้นัเวลา ทีม Support 

จะตอ้งท าการ Pending Log ไวก่้อน โดยจะตอ้งท าการระบุเหตุผลในการ Pending Log ไวด้ว้ย เช่น 
ในวนันั้น User ไม่ไดเ้ขา้มาท างานหรือติดประชุม ทางทีม Support ก็ตอ้งแจง้เหตุผลไวแ้ละเขา้ไป
แกไ้ขปัญหาในวนัถดัไป 
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การด าเนินงานของการแก้ไขปัญหา Incident (INC) 
User จะท าการเปิด Log ซ่ึงสามารถท าได ้3 ช่องทางคือ โทรติดต่อมาท่ีเบอร์ 063-216-4469 

ต่อ 5542 หรือเบอร์ 063-216-4402 ต่อ 5508 ช่องทางท่ี 2 คือแจง้มาทาง E-Mail RIS-MS-HDS-HO-
Silom หรือ RIS-MS-HDS-HO-Jewelry trade center และช่องทางท่ี 3 คือ แจง้มาทางระบบ Remedy 

http://ris6789.central.co.th เม่ือ User ท าการเปิด Log งานก็จะถูกส่งมาท่ีทีม Service Desk ซ่ึงถา้หาก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางทีม Service Desk สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ระบบการด าเนินงานก็จะจบทนัที แต่
ถา้หากทีม Service Desk ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ก็จะน าปัญหามาวิเคราะห์และส่งงานให้กบัทีม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือทีม Support รับปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ก็จะท าการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงถา้หากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทนัตามก าหนด ก็จะท าการ Pending Log เอาไวพ้ร้อมทั้งระบุเหตุผล แต่ถ้าหาก
สามารถด าเนินการแกปั้ญหาไดท้นั ก็จะส่ง Log กลบัไปหา User เพื่อให้ท าการตรวจสอบงานว่า
ไดรั้บการแกปั้ญหาครบถว้น ถา้หาก User ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาครบถว้นแลว้ User ก็จะท าการปิด 
Log แต่ถา้ยงัไม่ไดรั้บการแกปั้ญหา User ก็จะส่ง Log กลบัไปท่ีทีม Support อีกคร้ังเพื่อให้ท าการ
แกไ้ขปัญหาให ้
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4.3.2 ระบบการด าเนินงานการจัดการ Work Order(WO) 

 

รูปท่ี 4.9 ระบบการด าเนินงานการจดัการ Work Order(WO) 

ระบบการด าเนินงานการจดัการ Work Order(WO) คือ การท าตามความตอ้งการของ User 

เช่น การติดตั้ง Program, Set Profile ซ่ึง Log น้ีตอ้งมีการวางแผนก่อน เช่น มีพนักงานใหม่เขา้มา 
User ตอ้งการใหค้รีเอท User Account ก็ตอ้งท าตามความตอ้งการของ User การจดัการ Work Order 

นั้นจะมีระบบการด าเนินงานท่ีคลา้ยกบัการแกไ้ขปัญหา Incident แตกต่างกนัตรงท่ีการจดัการ Work 

Order นั้นจะเป็นการท าตามความตอ้งการของ User และมีระยะเวลาด าเนินงานมากกวา่คือ 2-3 วนั 
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4.3.3 ระบบการด าเนินงานการแจ้งซ่อม 

 

รูปท่ี 4.10 ระบบการด าเนินงานการแจง้ซ่อม 

การด าเนินงานของการแจ้งซ่อม 

 User ท าการเปิด Log เพื่อแจง้ให้ทราบว่าตอ้งการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทีม Support จะ
ท าการตรวจสอบวา่เคร่ืองยงัอยูใ่นประกนัหรือไม่ ถา้หาเคร่ืองยงัอยูใ่นประกนั ทีม Support จะแจง้
กับทาง Supplier เพื่อให้น าอะไหล่เข้ามาเปล่ียน เม่ือ Supplier เปล่ียนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว ทีม 
Support ก็จะท าการตรวจสอบวา่เคร่ืองสามารถใชง้านไดต้ามปกติ และส่งคืนเคร่ืองให้กบั User แต่
ถา้เคร่ืองไม่ไดอ้ยู่ในประกนั ทีม Support จะท าการขอใบเสนอราคากบั Supplier และส่งในเสนอ
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ราคาให้กบั User ทาง E-Mail หลงัจากท่ีส่งใบเสนอราคาให้กบั User แลว้ User จะท าการตดัสินใจ
ว่าจะซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือไม่ ถา้ User ตดัสินใจท่ีจะซ่อม User จะ confirm โดยการเปิดใบ 
PO และส่ง Mail กลบัมาหาทีม Support ทีม Support จะท าการส่ง Mail หาทาง Supplier วา่สามารถ
ด าเนินการน าเอาเคร่ืองไปซ่อมได ้ซ่ึงใชร้ะยะเวลาด าเนินการ 1-15 วนั เม่ือท าการซ่อมเคร่ืองเสร็จ 
Supplier จะน าเคร่ืองท่ีซ่อมมาส่งคืน ทีม Support จะท าการตรวจสอบวา่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 
หลังจากนั้นจะท าการส่งคืนให้กับ User แต่ถ้าหาก User ไม่ท าการซ่อมเคร่ือง ทีม Support 0t

ด าเนินการส่ง Mail เสนอราคาและความคุม้ทุนใหก้บั User เพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจท่ีจะ
ซ้ือเคร่ืองใหม่ 
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4.3.4 ระบบการด าเนินงานการส่ังซ้ือ 

 

รูปท่ี 4.11 ระบบการด าเนินงานการสั่งซ้ือ 

การด าเนินงานของการส่ังซ้ือ 

User จะท าการเลือกว่าจะซ้ือเคร่ืองแบบใด ซ่ึงจะมีสองประเภทคือเคร่ือง Standard และ 
เคร่ือง Non Standard ถ้า User ต้องการท่ีจะซ้ือเคร่ือง Standard ทีม Support จะน า Item Code ไป
ให้กบั User เพื่อไปเปิดใบ PR และ ใบ PO ในระบบ หลงัจากนั้นขอ้มูลการสั่งซ้ือจะถูกส่งไปท่ี 

ทีม I Procument ทีม I Procument ก็จะท าการส่งใบ PO ให้กับ Supplier แต่ถ้า User ต้องการซ้ือ
เคร่ืองแบบ Non Standard User จะท าการเปิด Log เพื่อขอใบเสนอราคาโดยระบุสเปคของเคร่ือง 
Computer ท่ีตอ้งการทีม I Procument จะท าการ Sourcing รุ่นตามท่ี User ตอ้งการ และท าการส่งใบ
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เสนอราคาและ Log ให้กบั User User ท าการเลือกรุ่นตามใบเสนอราคาท่ี Sourcing มา หลงัจากน้ี
ระบบการด าเนินงานจะเหมือนกบัการซ้ือเคร่ือง Standard 

4.3.5 ระบบการด าเนินงานการจัดส่ง 

 

รูปท่ี 4.12 ระบบการด าเนินงานการจดัส่ง 

การด าเนินงานของการจัดส่ง 

หลงัจากท่ี User ไดท้  าการสั่งซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแลว้ Supplier ยนืยนักบัทางทีม 
Support วา่จะจดัส่งสินคา้วนัใด ทีม Support จะท าการตอบ E-Mail ยืนยนัแลว้นดัหมายวนักบั User 

Supplier จะน าเคร่ืองเขา้มาส่งและท าการติดตั้งเคร่ืองให้กบั User ทีม Support ท าการตรวจสอบ
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ความเรียบร้อยของเคร่ืองว่าสามารถใช้งานไดป้กติ และเซ็นเอกสารรับรอง เม่ือส่งเคร่ืองให้ User 
แลว้ User จะท าการเซ็นเอกสาร 

4.3.6 ระบบการด าเนินงานการ Update IT Asset 

 

รูปท่ี 4.13 ระบบการด าเนินงานการ Update IT Asset 

การด าเนินงานของการ Update IT Asset 

IProcument จะท าการออก RIS TAG และ Add ขอ้มูลเคร่ืองตาม RIS TAG เขา้ระบบ เม่ือ 
Supplier น าเคร่ืองมาส่ง ทีม Support จะท าการตรวจสอบเคร่ืองและ Add ขอ้มูล User เขา้ IT Asset 

ตาม RIS TAG 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นปัญหาในการสอนงานให้กบัพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ของบริษทั 
การสอนงานแบบเก่านั้นจะเสียเวลาค่อนข้างมาก และรายละเอียดของงานอาจไม่ชัดเจน ท าให้
พนกังานใหม่ท่ีเขา้มาท างานนั้นเรียนรู้การท างานไดช้า้ และท าให้เสียเวลาของพี่เล้ียงในการท างาน
เป็นอยา่งมาก 

ทางคณะผูจ้ ัดท าจึงเร่ิมท าการพฒันาเว็บไซต์แนะน าระบบการด าเนินงานของฝ่าย IT 

Support (Website development of Workflow for IT Support Department)  เพื่ อให้พนักงานใหม่
สามารถศึกษาและเรียนรู้งานไดด้ว้ยตนเอง ง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิเช่น การสั่งซ้ือ
และการแกปั้ญหาแบบเร่งด่วน ผลท่ีไดรั้บเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้มาท างานใหม่และนกัศึกษา
ฝึกงานสหกิจในรุ่นต่อ ๆไป เก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้พื้นฐานในการซพัพอตงานดา้นไอที 

 5.1.1 ปัญหาท่ีพบของโครงงานหรือวจิยั 

  1. ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นความลบัของบริษทัไม่สามารถเปิดเผยได ้

  2. ระยะเวลาในการท าโครงงานนอ้ย เน่ืองจากตอ้งท างานในบริษทัเป็นส่วนมาก 

 5.1.2 ขอ้เสนอแนะ  

  1. ควรมีการอธิบายค าศพัท์เพิ่มเติมเน่ืองจากระบบงานท่ีท าข้ึนมีศพัท์เฉพาะ ซ่ึง
อาจจะท าใหผู้ใ้ชบ้างคนไม่สามารถเขา้ใจในระบบงานได ้

  2. เรียงล าดบัของระบบงานใหถู้กตอ้ง เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในการใชง้าน 

  3. แกไ้ขค าผดิใน Data Flow        

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

  1. ไดรั้บความรู้จากการปฏิบติังานและยงัได้ประสบการณ์ในการท างานท่ีแทจ้ริง
ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้นให้ทราบถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการท างานท่ีมีความกดดนัจาก
งานและผูใ้ชง้านซ่ึงประกบการณ์เหล่าน้ีมีค่าอยา่งมากในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
  2. ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชง้าน ดูแล บ ารุงรักษา และวธีิการซ่อมคอมพิวเตอร์ 

  3. ไดท้ราบถึงในกระบวนการ Process ในการท างานของบริษทั และยงัไดรู้้ความรู้
ในการลงโปรแกรมต่าง ๆ ของทางบริษทัท่ีใชใ้นการท างาน 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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  1. การแกปั้ญหาท่ียงัไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 

  2. วธีิการแกปั้ญหาของอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  1. ควรมีความรู้เก่ียวกบัการดูแล และวธีิรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  2. ควรศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ช ้วา่เหตุเกิดจากอนัใด 
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ภาคผนวก ก 

วธีิใช้โปรแกรมวาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow) 
1. เขา้สู่เวบ็ไซต ์https://www.draw.io/ และเลือกพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บขอ้มูล 

 

รูปท่ี ก.1 หนา้เวบ็ไซต ์https://www.draw.io/ 
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2. คลิกเลือกท่ี Create New Diagram 

 

รูปท่ี ก.2 โปรแกรมวาดแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow)  
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3. คลิกเลือก Blank Diagram ตั้งช่ือ และกด Create 

 

รูปท่ี ก.3 ภาพขณะท างาน Create พื้นท่ีส าหรับสร้าง Data Flow 
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4. เม่ือเขา้สู่หนา้น้ี ก็สามารถวาดภาพกระแสขอ้มูลไดต้ามตอ้งการ 

 

รูปท่ี ก.4 พื้นท่ีส าหรับวาด Data Flow 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 

รูปท่ี ข.1 ขณะอพัเดตขอ้มูลลง IT Asset 

 

 

รูปท่ี ข.2 ขณะก าลงัประกอบหนา้จอคอมพิวเตอร์จ านวน 21 เคร่ือง 



46 

 

 

 

รูปท่ี ข.3 ขณะก าลงัโทรศพัทส์อบถามปัญหาการใชง้านของ User 

 

รูปท่ี ข.4 ขณะท าการลงโปรแกรม MMS Upfront 

 



47 

 

 

 

รูปท่ี ข.5 ขณะท าการลง Windowsใหม่ใหแ้ก่ User 

 

รูปท่ี ข.6 ขณะก าลงัประกอบหนา้จอคอมพิวเตอร์จ านวน 21 เคร่ือง 
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รูปท่ี ข.7 ขณะก าลงัโทรศพัทส์อบถามปัญหาการใชง้านของ User 

 

รูปท่ี ข.8 ขณะท าการลง Windowsใหม่ใหแ้ก่ User 
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รูปท่ี ก.9 ขณะก าลงัลงพื้นท่ีเพื่อแกปั้ญหาให้แก่ User 

 

รูปท่ี ก.10 ขณะก าลงัลงพื้นท่ีเพื่อ Set Profile User 
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