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รูปที่ ก. ขันตอนการติ
้
ดตังโปรแกรม
้
AppServ
รูปที่ ข. รายละเอียดในส่วนของ Code ต่างๆของระบบ

หน้ า
58-63
64-87

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำของโครงงำน
จากการที่ได้ ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษัทล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) โดยจัดทา
โครงการระบบการบริ หารงานซ่อมบารุ ง ผ่านเว็บ โดยทางบริ ษัทได้ ทาการซ่อมบารุ งเกี่ ยวกับ
อุป กรณ์ บ นทางด่ว น เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เชิ ง อุต สาหกรรม (Industrial Computer-IPC)
เครื่ องพิมพ์รายงานการออดิท (Report Audit Printer) กล้ องซีซีทีวี (CCTV) เป็ นต้ น เพื่อนามาใช้
แทนการแจ้ งซ่อมแบบเดิมที่ใช้ การแจ้ งซ่อมผ่านโปรแกรมไลน์ ซึ่งระบบเดิมไม่สามารถจัดเก็บ
ข้ อ มูล การแจ้ ง ซ่อ มได้ อ ย่า งเป็ น ระบบ จากการทดสอบโปรแกรมพบว่า โครงการระบบการ
บริหารงานซ่อมบารุงผ่านเว็บที่จดั ทามีความสามารถตามความต้ องการของบริ ษัทในเบื ้องต้ น แต่
จากทดสอบการใช้ งานพบว่ายังสามารถพัฒนาฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบเพิ่มเติมเพื่อให้ คลอบ
คลุมความต้ องการในด้ านต่างๆ ได้
จึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง โดย
เพิ่มเติมความฟั งก์ ชั่นการทางานนอกเหนื อจากความสามารถในระบบเดิม เช่น ส่วนของการ
จัดสรรงานให้ กับวิศวกรซ่อมบารุ ง การจัดการข้ อมูลอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการซ่อมบารุ ง รวมถึงการ
จัดทารายงานมาเพื่อนามาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวางแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน เช่น
หัวข้ อการซ่อมบารุ งที่พบบ่อย ภาระงานของวิศวกรซ่อมบารุ ง รายการอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง ที่ ต้อง
สั่ง ซื อ้ ซึ่ง ระบบพัฒ นาด้ วยภาษาพี เ อชพี (PHP) และใช้ ม ายเอสคิวแอล (MySQL) เป็ นระบบ
จัดการฐานข้ อมูล
1.2 คำสำคัญ (Keywords)
ระบบการบริหารจัดการ / การซ่อมบารุง / พีเอชพี / มายเอสคิวแอล
System Management / Maintenance / PHP / MySQL
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1.3 วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
1.3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
1.3.2 เพื่อบริ หารจัดการการจัดสรรงานซ่อมบารุงให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุง
1.3.3 เพื่อวางแผนจัดการข้ อมูลอุปกรณ์ในการซ่อมบารุง
1.4 ขอบเขตควำมสำมำรถของโครงงำน
1.4.1 ระบบพัฒนาด้ วยภาษาพีเอชพี และภาษาจาวา
1.4.2 ระบบใช้ มายเอสคิวแอลเป็ นตัวจัดการฐานข้ อมูล
1.4.3 ระบบสามารถรองรับผู้ใช้ ได้ 4 ระดับคือ ผู้ดูแลระบบ ผู้แจ้ งซ่อมบารุ ง วิศวกรผู้ซ่อม
บารุง และผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง โดยมีฟังก์ชนั่ การทางานดังนี ้
ผู้ดูแลระบบสำมำรถ
 เข้ าสูร่ ะบบ ออกจากระบบ และจัดการข้ อมูลส่วนตัว
 เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของผู้แจ้ งซ่อม
 กาหนดสิทธิการใช้ งาน ยกเลิกสิทธิการใช้ งาน และลบข้ อมูลของผู้แจ้ งซ่อม
 เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของวิศวกรซ่อมบารุง






เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลประเภทการแจ้ งซ่อม
จัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุง
ดูและปรับปรุงสถานะของรายการแจ้ งซ่อม
ค้ น หารายการแจ้ ง ซ่ อ มในระบบตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดได้ เช่ น วัน เวลา แผนก
สถานะการซ่อม วิศวกรซ่อมบารุง หรื อประเภทการแจ้ งซ่อม
 จัดทารายงานข้ อมูลการแจ้ งซ่อมตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ เช่น สถานะการซ่อม ภาระ
งานของวิศวกรซ่อมบารุง หัวข้ อในการแจ้ งซ่อม หรื อ รายการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อม
บารุง เพื่อใช้ วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวางแผนการดาเนินงาน
ผู้แจ้ งซ่ อมบำรุ งสำมำรถ
 เข้ าสูร่ ะบบ ออกจากระบบ
 แจ้ งซ่อมบารุงผ่านระบบ
 ค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุงตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น สถานะการซ่อม
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วิศวกรซ่ อมบำรุ งสำมำรถ
 เข้ าสูร่ ะบบ ออกจากระบบ
 ดูสถานะรายการซ่อมบารุงทังหมดที
้
่ผ้ แู จ้ งซ่อมบารุงส่งเข้ ามาในระบบ
 ดูสถานะรายการซ่อมบารุงที่ระบบจัดสรรให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงแต่ละคน
 บันทึกข้ อมูลสถานะรายการซ่อมบารุงที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น วันเวลาในการเริ่ มและ
สิ น้ สุ ด การซ่ อ มบ ารุ ง หัว ข้ อการซ่ อ มบ ารุ ง และแนวทางที่ ใ ช้ ในการซ่ อ มบ ารุ ง
สถานะการซ่อมบารุง
 แจ้ งสถานะความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานของตนเองในระบบ เช่น พร้ อม อยู่ระหว่าง
ปฏิบตั ิ ลางาน เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลระบบใช้ เป็ นข้ อมูลการจัดสรรงานในแต่ละวัน
 จัดทารายการแจ้ งซ่อมบารุงตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น รายการที่ตนเองรับผิดชอบ
ผู้ดูแลอุปกรณ์ ซ่อมบำรุ งสำมำรถ
 เข้ าสูร่ ะบบ ออกจากระบบ และจัดการข้ อมูลส่วนตัว
 เพิ่ม แก้ ไข และลบอุปกรณ์ซอ่ มบารุงในระบบ
 ปรับปรุงจานวนอุปกรณ์ซอ่ มบารุงเมื่อมีการเบิกไปใช้ งาน
 ก าหนดจ านวนขัน้ ต่ า ของจ านวนอุป กรณ์ เ พื่ อ ให้ ร ะบบจะแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ จ านวน
อุปกรณ์คงเหลือน้ อยกว่าค่าที่กาหนด
1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.5.1 ได้ ระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบารุงเพื่อใช้ ในการดาเนินงานของบริษัท
1.5.2 การแจ้ งซ่อมบารุงผ่านระบบมีความสะดวกกว่าการแจ้ งซ่อมผ่านโปรแกรมไลน์
1.5.3 ลดภาระการจัดสรรงานซ่อมบารุงโดยให้ ผ้ ดู แู ลระบบเป็ นผู้จดั สรรงานให้
1.5.4 นาข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน เช่น การอบรมหรื อจัดทา
เอฟเอคิว (FAQ : Frequency Asked Question) สาหรับหัวข้ อการซ่อมบารุงที่มีการแจ้ ง
ซ่อมบ่อย การวางแผนสัง่ ซื ้ออุปกรณ์ซอ่ มบารุง
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1.6 เครื่องมือ เครื่องวัด และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้
1.6.1 ฮาร์ ดแวร์ (Hardware)
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ ความเร็ว 3.40 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
2. หน่วยความจาหลัก 8 กิกะไบต์ (GB)
3. หน่วยความจาสารอง 1 เทราไบต์ (TB)
1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1. ระบบปฏิบตั กิ ารวินโดว์ (Windows) 10
จานวน 1 ชุด
2. โปรแกรมอะโดบีดรี มวีฟเวอร์ (Dreamweaver) จานวน 1 ชุด
3. โปรแกรมแอปเซิร์ฟ ( AppServ)
จานวน 1 ชุด

วิเคราะห์และออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อม
บารุง
พัฒนาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง

ทดสอบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุงโดยผู้ใช้

จัดทาปริญญานิพนธ์
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6

7

ตามงานจริง

ศึกษาภาษาพีเอชพีและภาษาจาวา

3

ตามแผนงาน

ศึกษาโปรแกรมอะโดบีดรี มวีฟเวอร์ และโปรกรมมายเอสคิวแอล
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5

ศึกษาความต้ องการของระบบจัดการงานซ่อมบารุง

หัวข้ องาน

1

ที่

ตารางที่ 1.1 แผนการดาเนินงาน

1.7 แผนกำรดำเนินงำน

11.11
11.11
16.67
16.67
16.67
11.11
22.22
22.22
5.55
5.56
16.67
22.23

11.11
11.11

%

2562
2563
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ในบทนี ก้ ล่ า วถึ ง ภาษาและโปรแกรมที่ น ามาใช้ ใ นการพัฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั่น ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ภาษาพีเอชพี ภาษาจาวา มายเอสคิวแอล พีเอชพีมายแอดมิน อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์
และแอปเซิร์ฟ ดังนี ้
2.1 ภาษาพีเอชพี (PHP Language)
ภาษาพีเอชพี คือภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทโอเพนท์ซอร์ ท (Open Source Computer
Language) สาหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก คาว่า พีเอชพี เดิมย่อมาจาก คาว่า “Personal
Home Page” แต่พัฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ น้ จึ ง เปลี่ ย นเป็ น ค าว่ า “Professional Home
Page” เป็ น ภาษาจ าพวกสคริ ป ต์ (scripting language) โดยค าสั่ง ต่า งๆ จะเก็ บ อยู่ใ นไฟล์ ที่
เรี ยกว่าสคริ ปต์และเวลาใช้ งานต้ องอาศัยตัวแปลชุดคาสัง่ ตัวอย่างของภาษาสคริ ปต์ เช่น จาวา
สคริ ปต์ (JavaScript) และเพริ์ ล (Perl) เป็ นต้ น ลักษณะของพีเอชพีที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์
แบบอื่ น ๆ คื อ พี เ อชพี ไ ด้ รั บ การพัฒ นาและออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ง านในการสร้ างเอกสารแบบ
เอชทีเอ็มแอล (HTML) โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ ไขเนื ้อหาได้ ดังนันจึ
้ งกล่าวว่าพีเอชพีเป็ น
ภาษาที่เรี ยกว่าภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ (server-side) หรื อภาษาเอชทีเอ็มแอลเอ็ม
เบ็ดเด็ดสคริ ปต์ (HTML-embedded scripting language) ซึ่งจัดว่าเป็ น เครื่ องมือที่สาคัญชนิด
หนึง่ ที่ชว่ ยให้ ผ้ พู ฒ
ั นาเว็บสามารถสร้ างเอกสารแบบไดนามิกเอชทีเอ็มแอล (Dynamic HTML) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ภาษาจาวา (Java Language)
ภาษาจาวา คือภาษาโปรแกรมเชิง วัตถุ (object-oriented programming) พัฒ นาโดย
เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่บริ ษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษานี ้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ แทน
ภาษาซีพลัสพลัส โดยรูปแบบที่เพิ่มเติมขึ ้นคล้ ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (objective-C) ภาษาจา
วาถือว่าเป็ นภาษาสาหรับการพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (objectoriented programming / OOP) โปรแกรมที่เขียนขึน้ จะถูกสร้ างภายในคลาส โดยที่คลาสคือที่
เก็บเมดทอด (method) หรื อพฤติกรรม (behavior) ซึ่งมีสถานะ (state) และรู ปพรรณ (identity)
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ประจาพฤติกรรมของวัตถุ ความคิดหลักที่สาคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคือ คลาส (Class)
และ ออบเจ็กต์ (Object) โดยคลาสคือตัวที่กาหนดโครงสร้ างและพฤติกรรมของวัตถุ เมื่อต้ องการ
นาไปใช้ ต้องสร้ างสมาชิก (instance) ของคลาสซึง่ ก็คือการสร้ างวัตถุ
ภาษาจาวาเป็ นภาษาที่ไม่กาหนดแบบการเขียนโปรแกรมในแต่ละบรรทัด แต่ละบรรทัด
สามารถเขียนคาสัง่ ได้ หลายคาสัง่ สามารถแทรกคาอธิบาย (comment) เป็ นภาษาที่บงั คับอักขระ
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก (case sensitiv) ภาษาจาวามีตวั ดาเนินการ (operators) หลายชนิด ให้
ใช้ งานนอกจากคาสัง่ นันเป็
้ นคาสัง่ ที่ผ้ ใู ช้ สร้ างขึ ้นมาใหม่ อาจกาหนดเป็ นตัวพิ มพ์ใหญ่หรื อตัวเล็ก
ก็ได้ และสามารถเขียนชุดคาสัง่ ที่ประกอบด้ วยตัวดาเนินการหลายตัวที่ต่างชนิดกันในชุดคาสั่ง
หนึง่ ๆได้ โดยภาษาจาวาจะจัดลาดับการประมวลผลตามลาดับการทางานของตัวดาเนินการ
2.3 มายเอสคิวแอล (MySQL)
มายเอสคิวแอล คือโปรแกรมระบบจัดการฐานข้ อมูล ที่พัฒนาโดยบริ ษัทมายเอสคิวแอล
เอ บี (MySQL AB) ซึ่งมีหน้ าที่เก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ รองรับคาสั่ง ภาษาเอสคิวแอล (SQL
Language) เป็ นเครื่ องมื อส าหรับเก็ บข้ อมูล ที่ ต้องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือหรื อโปรแกรมอื่ นอย่าง
บูรณาการ เพื่อให้ ได้ ระบบงานที่รองรับความต้ องการของผู้ใช้ เช่น ทางานร่วมกับเครื่ องบริการเว็บ
เพื่อให้ บริ การแก่ภาษาสคริ ปต์ที่ทางานฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอตเน็ต
(ASP.NET) หรื อภาษาเจเอสพี (JSP) เป็ นต้ น หรื อทางานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application
Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต (VB.NET) ภาษาจาวา หรื อภาษาซีชาร์ ป (C#) เป็ นต้ น
โปรแกรมถูกออกแบบให้ ส ามารถทางานได้ บนระบบปฏิ บัติการที่ หลากหลาย และเป็ นระบบ
จัดการฐานข้ อมูลประเภทโอเพนท์ซอร์ ทที่ถกู นาไปใช้ งานมากที่สดุ มายเอสคิวแอล จัดเป็ นระบบ
จัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database Management System) ซึง่ เป็ นที่
นิยมใช้ กนั มาก
แม้ วา่ มายเอสคิวแอลเป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูลประเภทโอเพนท์ซอร์ ท แต่แตกต่างจาก
ซอฟต์แวร์ โอเพนท์ซอร์ ททัว่ ไป โดยมีบริ ษัทมายเอสคิวแอล เอ บีพฒ
ั นาเอสคิวแอลทังในแบบที
้
่ให้
ใช้ บริการโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยและแบบที่ใช้ ในเชิงธุรกิจซึง่ ต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการใช้ บริการ
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2.4 พีเอชพีมายแอดมิน (phpMyAdmin)
พีเอชพีมายแอดมิน คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ ภาษาพีเอชพี เพื่อใช้ ในการบริ หาร
จัดการฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอลแทนการป้อนคาสัง่ เอสคิวแอลผ่านคอมมานด์ไลน์ ( command
line) เนื่องจากการใช้ ฐานข้ อมูลที่เป็ นมายเอสคิวแอล บางครัง้ จะมีความลาบากและยุ่งยากใน
การใช้ งาน ดังนัน้ จึงมี เครื่ องมือในการจัดการฐานข้ อมูล มายเอสคิวแอล ขึน้ มาเพื่อให้ สามารถ
จัดการตัว จัดการฐานข้ อมูล (Database Management System) ที่ เป็ นมายเอสคิวแอลได้ ง่ าย
และสะดวกยิ่งขึ ้น โดยพีเอชพีมายแอดมินเป็ นส่วนต่อประสานที่สร้ างโดยภาษาพีเอชพี เพื่อใช้
จัดการฐานข้ อมูล มายเอสคิวแอลผ่านเว็บเบราว์ เซอร์ โดยผู้ใช้ ง านสามารถที่ จ ะทาการสร้ าง
ฐานข้ อมูลใหม่ หรื อทาการสร้ างตารางใหม่ ได้ และยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้ สาหรับการทดสอบการคิว รี่
(query) ข้ อมูล ด้ วยภาษาเอสคิวแอล พร้ อมกันนัน้ ยัง สามารถทาการ เพิ่ม ลบ และแก้ ไ ขหรื อ
แม้ กระทัง่ ใช้ คาสัง่ ต่างๆ เหมือนกับกันการการป้อนคาสัง่ เอสคิวแอลผ่านคอมมานด์ไลน์
พี เ อชพี ม ายแอดมิ นเป็ นโปรแกรมประเภทมายเอสคิวแอลไคลแอ ตัวหนึ่ง ที่ ใช้ ในการ
จัดการข้ อมูลมายเอสคิวแอล ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ได้ โดยตรงพีเอชพีมายแอดมินตัวนี ้จะทางานบน
เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็ นพีเอชพีเว็บแอปพลิเคชัน่ ที่ใช้ ควบคุมจัดการมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์

2.5 อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver)
อะโดบี ดรี มวีฟเวอร์ คือโปรแกรมสร้ างและแก้ ไขเว็บเพจด้ วยภาษาเอชทีเอ็มแอล โดยใช้
สาหรับการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบสิ่งที่เห็นที่เรี ยกว่า “ WYSIWYG (What You See Is What
You Get)” กับการควบคุมของส่วนแก้ ไขภาษาเอชทีเอ็มแอล จากการที่โปรแกรมมีการรวมทังสอง
้
แบบเข้ าด้ วยกันแบบนี ้ จึง ทาให้ ดรี ม เวฟเวอร์ เป็ น โปรแกรมที่ แ ตกต่างจากโปรแกรมอื่ นๆ ใน
ประเภทเดียวกัน ดรี มวีฟเวอร์ สามารถทางานกับภาษาคอมพิวเตอร์ ในการเขียนเว็บไซต์แบบไดนา
มิค ซึ่งมีการใช้ เอชทีเอ็มแอล เป็ นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอต
เน็ต หรื อภาษาเจเอสพี เป็ นต้ นรวมถึงการจัดการฐานข้ อมูลต่างๆ
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2.6 แอปเซิร์ฟ (AppServ)
แอปเซิร์ฟ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอาซอฟต์แวร์ ประเภทโอเพนท์ซอร์ ทเข้ าไว้ รวมกันโดยมี
ส่วนประกอบหลักคือ อาปาร์ เช่ พีเอชพี มายเอสคิวแอล และพีเอชพีมายแอดมิน จุดประสงค์หลัก
ของการรวมรวบซอฟต์แวร์ ประเภทโอเพนท์ซอร์ ท ก็เพื่อทาให้ การติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ ที่ได้ กล่าว
มาให้ ง่ายขึ ้น รวมถึงลดขันตอนการติ
้
ดตังที
้ ่ใช้ เวลานาน โดยผู้ใช้ งานเพียงดับเบิ ้ลคลิก เพื่อติดตัง้
จากนันโปรแกรมจะติ
้
ดตังโปรแกรมในชุ
้
ดทังหมดให้
้
เสร็ จสมบูรณ์ ทาให้ ระบบต่างๆ พร้ อมที่จะ
ทางานได้ ทันที ไม่ว่าจะเป็ น เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรื อดาต้ าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database
Server) ซึง่ จะทาให้ สะดวกกว่าการที่จะต้ องมาติดตังโปรแกรมต่
้
างๆ ทีละส่วน

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และการออกแบบ
ในบทนีแ้ สดงถึงภาพรวมการทางานของระบบ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ การทางานของ
ระบบ การออกแบบระบบ และหลักการทางานของเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง
โดยแสดงรายละเอียดในส่วนของภาพรวมของโปรแกรม แผนภาพการไหลข้ อมูล คาอธิบายการประมวล
และตารางข้ อมูล
3.1 ภาพรวมการทางานของระบบ
ส่ว นงานซ่อ มบ ารุ ง อุป กรณ์ ข องบริ ษั ท ล็ อ กซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) มี ก ารพัฒ นาระบบการ
บริ หารงานซ่อมบารุงผ่านเว็บเพื่อทดแทนการแจ้ งซ่อมอุปกรณ์บนทางด่วนผ่านโปรแกรมไลน์ เนื่องจาก
เว็บดังกล่าวยังไม่คลอบคลุมการจัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงและการจัดการข้ อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การซ่อมบารุ ง โครงงานนี ้จึงนาเสนอการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ ง
โดยเพิ่มเติมฟั งก์ชนั่ การจัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงและการจัดการข้ อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อม
บารุง โดยเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง พัฒนาด้ วยภาษาพีเอชพีและใช้ มายเอส
คิวแอลเป็ นระบบจัดการฐานข้ อมูล

3.1.1 ระบบงานเดิม
1. ภาพรวมการทางานของระบบงานเดิมที่ใช้ โปรแกรมไลน์ในการแจ้ งซ่อมบารุง
การทางานระบบงานเดิมที่เป็ นการแจ้ งปั ญหาทางกลุ่มไลน์และการโทรแจ้ ง ดังรู ปที่ 3.1 ซึ่ง
พบว่าไม่สามารถเรี ยกดูรายการแจ้ งซ่อมตามเงื่อนไขที่ต้องการได้ เช่น รายการแจ้ งซ่อมย้ อนหลัง เพราะ
ข้ อมูลเป็ นข้ อความที่อยูใ่ นโปรแกรมไลน์ ทาให้ ไม่สะดวกต่อการค้ นหาหรื อมีการลบข้ อความการแจ้ งซ่อม
ออกจากโปรแกรมไลน์
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รูปที่ 3.1 ภาพรวมการทางานของระบบงานเดิมที่ใช้ โปรแกรมไลน์ในการแจ้ งซ่อมบารุง
2. ภาพรวมการทางานของระบบงานเดิมที่ใช้ เว็บแอปพลิเคขัน่ ในการแจ้ งซ่อมบารุง
การท างานระบบงานเดิ ม ที่ ใ ช้ เ ว็ บ แอปพลิ เ คขั่น ในการแจ้ ง ซ่อ มบ ารุ ง ที่ พัฒ นาในระหว่า ง
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ดังรูปที่ 3.2 ซึง่ พบว่าไม่มีการจัดเก็บข้ อมูลสถานะของวิศวกรเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลระบบ
จัดสรรคิวงานได้ ไม่มีการบันทึกการใช้ งานอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมบารุง ทาให้ ไม่สะดวกต่อการวางแผน
บริหารจัดการงานซ่อมบารุงและการวางแผนการใช้ งานอุปกรณ์การซ่อมบารุง

รูปที่ 3.2 ภาพรวมการทางานของระบบงานเดิมที่ใช้ เว็บแอปพลิเคชัน่ ในการแจ้ งซ่อมบารุง
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3.1.2 ระบบงานใหม่
1. ภาพรวมการทางานของระบบเว็ บแอปพลิเ คชั่นส าหรั บบริ ห ารจัด การงานซ่อมบ ารุ ง
ระบบเว็ บ แอปพลิ เ คชั่น ส าหรั บ บริ ห ารจัด การงานซ่อ มบ ารุ ง ที่ พัฒ นา ดัง รู ป ที่ 3.3 จะมี
ความสามารถเพิ่ ม เติม จากระบบเดิม ที่ พัฒ นาในการปฏิ บัติง านสหกิ จ ศึก ษา โดยสามารถจัด เก็ บ
สถานการณ์ทางานของวิศวกรซ่อมบารุงเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดสรรคิวงาน การจัดเก็บข้ อมูลการแจ้ ง
ซ่อม การจัดเก็บข้ อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมบารุง เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง เช่น การ
แจ้ งเตือนเมื่ออุปกรณ์ ซ่อมบารุ งมีจานวนคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด การตรวจสอบรายการแจ้ งซ่อมที่มี
ความถี่สงู สุด

รูปที่ 3.3 แผนผังการทางานของระบบงานใหม่
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3.2 การทางานของระบบ
การทางานของระบบ 4 ระดับคือ ผู้แจ้ งซ่อมบารุง ผู้ดแู ลระบบ วิศวกรผู้ซอ่ มบารุง และผู้ดแู ล
อุปกรณ์ซอ่ มบารุง โดยมีฟังก์ชนั่ การทางานดังนี ้
3.2.1 ผู้แจ้ งซ่อมบารุง
 แจ้ งซ่อมบารุงผ่านระบบ
 ค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุ งตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น สถานการณ์ซ่อม พิมพ์ใบงาน
แจ้ งซ่อมบารุง และพิมพ์ใบงานผลการซ่อมบารุง
3.2.2 ผู้ดแู ลระบบ






เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของผู้แจ้ งซ่อม
กาหนดสิทธิการใช้ งาน ยกเลิกสิทธิการใช้ งาน และลบข้ อมูลของผู้แจ้ งซ่อม
เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของวิศวกรซ่อมบารุง
เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลของผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
เพิ่ม แก้ ไข และลบข้ อมูลประเภทการแจ้ งซ่อม

 จัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุง
 ดูและปรับปรุงสถานะของรายการแจ้ งซ่อม
 ค้ นหารายการแจ้ งซ่อมในระบบตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ เช่น วันเวลา แผนก สถานะการ
ซ่อม วิศวกรซ่อมบารุง หรื อประเภทการแจ้ งซ่อม
 จัดทารายงานข้ อมูลการแจ้ งซ่อมตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ เช่น สถานะการซ่อม ภาระ
งานของวิศวกรซ่อมบารุง หัวข้ อในการแจ้ งซ่อม หรื อ รายการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมบารุง เพื่อ
ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับวางแผนการดาเนินงาน
3.2.3 วิศวกรซ่อมบารุง
 ดูสถานะรายการซ่อมบารุงทังหมดที
้
่ผ้ แู จ้ งซ่อมบารุงส่งเข้ ามาในระบบ
 ดูสถานะรายการซ่อมบารุงที่ระบบจัดสรรให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงแต่ละคน
 บันทึกข้ อมูลสถานะรายการซ่อมบารุ งที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น วันเวลาในการเริ่ มและ
สิ ้นสุดการซ่อมบารุ ง หัวข้ อการซ่อมบารุ งและแนวทางที่ใช้ ในการซ่อมบารุ ง สถานะการซ่อม
บารุง
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 แจ้ งสถานะความพร้ อมในการปฏิบตั ิงานของตนเองในระบบ เช่น พร้ อม อยู่ระหว่าง
ปฏิบตั ิ ลางาน เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลระบบใช้ เป็ นข้ อมูลการจัดสรรงานในแต่ละวัน


จัดทารายการแจ้ งซ่อมบารุงตามเงื่อนไขที่กาหนด เช่น รายการที่ตนเองรับผิดชอบ

3.2.4 ผู้ดแู ลระบบอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
 เพิ่ม แก้ ไข และลบอุปกรณ์ซอ่ มบารุงในระบบ
 ปรับปรุงจานวนอุปกรณ์ซอ่ มบารุงเมื่อมีการเบิกไปใช้ งาน
 กาหนดจานวนขันต
้ ่าของจานวนอุปกรณ์เพื่อให้ ระบบจะแจ้ งเตือนเมื่อจานวนอุปกรณ์
คงเหลือน้ อยกว่าค่าที่กาหนด
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3.3 แผนภาพการไหลข้ อมูล (Context Diagram)
เป็ นการนาข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการวิเคราะห์ ข้อมูลของโปรแกรมมาท าการจัดกลุ่ม กระบวนการ
ทางาน กระบวนการทางานของโปรแกรมระบบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง มี
แผนภาพการไหลข้ อมูลระดับบน(Context Diagram) ดังรูปที่ 3.4

/

0

รูปที่ 3.4 แผนภาพการไหลของข้ อมูลระดับบนของเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
จากแผนภาพกระแสข้ อมูลระดับบนมีข้อมูลเข้ าและออก ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลเข้ า
ข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุ ง คือข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุ ง ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้แจ้ งซ่อมบารุ ง เรื่ องที่
แจ้ งซ่อม รายละเอียด หน่วยงาน/แผนก สถานะงาน และหมายเหตุ
ข้ อมูลซ่อมบารุง คือผลการซ่อมบารุง
 ข้ อมู ล การซ่ อ มอุ ป กรณ์ ได้ แก่ วั น /เดื อ น/ปี หมายเลข S/N ชื่ อ อุ ป กรณ์
รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
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 ข้ อ มูล การเปลี่ ย นอุป กรณ์ ซ่อ มบ ารุ ง ได้ แ ก่ หมายเลข S/N ชื่ อ อุป กรณ์ ค่า
บารุงรักษา หมายเหตุ
 ข้ อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง ได้ แก่ ชื่อผู้แจ้ งซ่อมบารุง ตาแหน่ง หน่วยงาน/แผนก
 ข้ อมูลวิศวกรซ่อมบารุง ได้ แก่ ชื่อวิศวกรซ่อมบารุง ตาแหน่ง
ข้ อมูลเบิกอุปกรณ์ซอ่ มบารุง คือข้ อมูลการขอเบิกอุปกรณ์อะไหล่ซอ่ มบารุง
ข้ อมูลอุปกรณ์ซ่อมบารุง คือข้ อมูลอุปกรณ์ซ่อมบารุง ได้ แก่ ข้ อมูลสินค้ าทัว่ ไป และข้ อมูลสินค้ า
อุปกรณ์อะไหล่ซอ่ มบารุง
ข้ อมูลระดับความสาคัญ คือความสาคัญของงานที่แจ้ งซ่อมบารุง เช่น ด่วนที่สดุ ด่วน และปกติ
ข้ อมูลประเภทปั ญหา คือประเภทปั ญหาของงานที่แจ้ งซ่อมบารุ ง เช่ น ด้ านซอฟต์แวร์ ด้ าน
ฮาร์ ดแวร์ และด้ านอื่นๆ
ข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก คือชื่อของหน่วยงาน/แผนก
ข้ อมูลตาแหน่งวิศวกร คือชื่อของตาแหน่ง
ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ คือข้ อมูลต่างๆของผู้ดแู ลระบบ ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง และวิศวกรซ่อมบารุง
ข้ อมูลแก้ ไขใบงาน คือข้ อมูลการแก้ ไขผลการซ่อมบารุง
ข้ อมูลรายงานการซ่อมบารุง คือข้ อมูลผลการซ่อมบารุงทังหมดในระบบ
้
ข้ อมูลออก
สถานะงาน คือสถานะงานของรายการแจ้ งซ่อมบารุงในระบบ
ใบงานซ่อมบารุง คือใบงานแจ้ งการซ่อมบารุงในระบบ
ใบงานผลการรซ่อมบารุง คือผลการซ่อมบารุง
ใบงานเบิกอุปกรณ์ซอ่ มบารุง คือใบงานการขอเบิกอุปกรณ์อะไหล่ซอ่ มบารุง
ใบงานรายการอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง คือใบงานอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง ได้ แก่ ข้ อมูลสินค้ าทัว่ ไป และ
ข้ อมูลสินค้ าอุปกรณ์อะไหล่ซอ่ มบารุง
รายงานซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว คือ รายงานผลการซ่อมบารุงที่ทาการซ่อมบารุงแล้ ว
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โดยสามารถแสดงแผนภาพการไหลข้ อมูลระดับที่ 1 เพื่อแสดงกระบวนการทังหมดของโปรแกรม
้
ระบบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง ดังรูปที่ 3.5

1.0

D1
D2

/

/

D3

3.0

D4
D5
D6

2.0

D7

/

D8

5.0

4.0

D9
D10
D11
D12

รูปที่ 3.5 แผนภาพการไหลข้ อมูลระดับที่ 1 ของเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง
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3.4 คาอธิบายการประมวลผลข้ อมูล (Process Description)
เป็ นการแสดงขันตอนการท
้
างานภายในระบบ โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขันตอนการท
้
างาน
ของโปรแกรม ซึง่ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.1–3.5
ตารางที่ 3.1 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1.0 :จัดการข้ อมูลซ่อมบารุง
หัวข้ อ
System:
DFD number:
Process name:
Input data flows:

Output data flows:
Data Stored Used:

Description:

รายละเอียด
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
1.0
จัดการข้ อมูลซ่อมบารุง
ลาดับ ชื่อ-นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ วันที่แจ้ งซ่อมบารุ ง เวลา
เรื่ องที่แจ้ งซ่อมบารุ ง ความสาคัญ ประเภทปั ญหา สถานที่แจ้ งซ่อม
บารุง หน่วยงานา/แผนก รายละเอียดการแจ้ งซ่อม หมายเหตุ สถานะ
งาน ชื่อวิศวกรซ่อมบารุง ตาแหน่งวิศวกร และวันที่รับงานซ่อมบารุง
ผลลัพธ์ใบงานการแจ้ งซ่อมบารุง สถานะงาน และใบงานผลการซ่อม
บารุง
D1 ข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุง
D2 ข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก
D3 ข้ อมูลประเภทปัญหา
D4 ข้ อมูลระดับความสาคัญ
โปรเซสสาหรับโพเซลสาหรับแจ้ งซ่อมอุปกรณ์เมือเกิดปัญหาโดยผู้แจ้ ง
ซ่อมบารุ ง บันทึกข้ อมูลปั ญหาการใช้ งานเข้ าสู่ระบบ ผู้ดแู ลระบบทา
การจัดสรรงานให้ กับวิศวกรซ่อมบารุง แจ้ งซ่อม วิศวกรซ่อมบารุง ทา
การตรวจสอบแก้ ไขปัญหาและบันทึกผลการซ่อมเข้ าสู่ระบบ
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ตารางที่ 3.2 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2.0 :จัดการซ่อมบารุง
หัวข้ อ
System:
DFD number:
Process name:
Input data flows:

Output data flows:
Data Stored Used:

Description:

รายละเอียด
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
2.0
จัดการซ่อมบารุง
วันที่ รหัสอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ชื่อผู้แจ้ งซ่อม แผนกผู้แจ้ งซ่อม ตาแหน่ง
ผู้แ จ้ ง รายละเอี ย ดการซ่อ มบ ารุ ง หมายเลข S/N อุป กรณ์ ใ หม่ ชื่ อ
อุปกรณ์ ใหม่ ค่าซ่อมบารุ ง หมายเหตุการซ่อมบารุ ง สถานที่ วิศวกร
ซ่อมบารุง ตาแหน่งวิศวกร และหมายเหตุการซ่อมบารุง
ผลลัพธ์ สถานะงาน และใบงานผลการซ่อมบารุง
D5 ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่
D6 ข้ อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง
D7 ข้ อมูลการซ่อมบารุง
D8 ข้ อมูลตาแหน่งวิศวกร
โปรเซสสาหรับโพเซลสาหรับซ่อมอุปกรณ์ ผู้ดแู ลระบบทาการจัดสรร
งานให้ กั บ วิ ศ วกรซ่ อ มบ ารุ ง แจ้ งซ่ อ ม วิ ศ วกรซ่ อ มบ ารุ ง ท าการ
ตรวจสอบแก้ ไขปัญหาและบันทึกผลการซ่อมเข้ าสูร่ ะบบ
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ตารางที่ 3.3 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3.0 :จัดการข้ อมูลระบบ
หัวข้ อ
System:
DFD number:
Process name:
Input data flows:

Output data flows:
Data Stored Used:

Description:

รายละเอียด
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
3.0
จัดการข้ อมูลระบบ
จัดการแก้ ไ ข-ลบข้ อมูลในระบบ ได้ แก่ จัดการข้ อมูลแจ้ ง ซ่อมบารุ ง
จัดการข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก จัดการข้ อมูลประเภทปั ญหา จัดการ
ข้ อมูลระดับความสาคัญ จัดการข้ อมูลเจ้ าหนาที่ จัดการข้ อมูล ผู้แจ้ ง
ซ่อมบารุง จัดการข้ อมูลซ่อมบารุง และจัดการข้ อมูลตาแหน่งวิศวกร
ผลลัพธ์ผลการจัดการข้ อมูลในระบบ
D1 ข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุง
D2 ข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก
D3 ข้ อมูลประเภทปัญหา
D4 ข้ อมูลระดับความสาคัญ
D5 ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่
D6 ข้ อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง
D7 ข้ อมูลการซ่อมบารุง
D8 ข้ อมูลตาแหน่งวิศวกร
โปรเซสสาหรับโพเซลสาหรับการจัดการข้ อมูล
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ตารางที่ 3.4 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4.0 :จัดการอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
หัวข้ อ
System:
DFD number:
Process name:
Input data flows:

Output data flows:
Data Stored Used:

Description:

รายละเอียด
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
4.0
จัดการอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
จัดการแก้ ไข-ลบข้ อมูลอุปกรณ์ซ่อมบารุงในระบบ ได้ แก่ จัดการข้ อมูล
อุปกรณ์ซ่อมบารุ ง จัดการข้ อมูลอุปกรณ์ทวั่ ไป จัดการข้ อมูลอุปกรณ์
อะไหล่ซอ่ มบารุง และจัดการข้ อมูลเบิกอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
ผลลัพธ์ ใบงานรายการอุปกรณ์ซอ่ มบารุง และใบงานเบิกอุปกรณ์ซอ่ ม
บารุง
D9 ข้ อมูลอุปกรณ์ทวั่ ไป
D10 ข้ อมูลอุปกรณ์อะไหล่ซอ่ มบารุง
D11 ข้ อมูลเบิกอุปกรณ์
D12 ข้ อมูลหน่วยนับ
โปรเซสสาหรับโพเซลสาหรับจัดการอุปกรณ์ซอ่ มบารุง

ตารางที่ 3.5 คาอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 5.0 :จัดการรายงาน
หัวข้ อ
System:
DFD number:
Process name:
Input data flows:
Output data flows:
Data Stored Used:
Description:

รายละเอียด
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
5.0
จัดการรายงาน
จัดการรายงานในระบบ ได้ แก่ จัดการข้ อมูลผลการซ่อมบารุง
ผลลัพธ์ ใบงานผลการซ่อมบารุ ง และใบงานรายงานซ่อมบารุ งเสร็ จ
แล้ ว
D7 ข้ อมูลการซ่อมบารุง
โปรเซสสาหรับโพเซลสาหรับจัดการรายงาน

22
3.5 ตารางข้ อมูล (Data Table)
ตารางข้ อมูลของเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งนาไปใช้ ในการจัดเก็บ
ข้ อมูลลงในฐานข้ อมูลของระบบประกอบตารางจานวน 13 ตาราง โดยมีรายละเอียดของข้ อมูลที่จดั เก็บ
ดังตารางที่ 3.6-3.18
ตารางที่ 3.6 รายละเอียดของตารางข้ อมูลสมัครสมาชิกผู้แจ้ งซ่อมบารุง
ชื่อตาราง :member ความหมาย ข้ อมูลสมัครสมาชิกผู้แจ้ งซ่อมบารุง
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(5)
1
name
ชื่อ-นามสกุล
varchar(100 เกียรติศกดิ์ ศรี ดาชาติ
username ชื่อผู้ใช้ งาน
varchar(20) kiattisak
password รหัสผู้ใช้ งาน
varchar(10) 123456
address ที่อยู่
varchar(250) 521 ซอยเพชรเกษม 42 แขวงบาง
จาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
10160
tel
เบอร์ โทรศัพท์
varchar(10) 0881293926
email
อีเมล์
varchar(50) Kiattisak57040@gmail.com

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดของตาราข้ อมูลสมัครสมาชิกผู้ดแู ลระบบ วิศวกรซ่อมบารุง ผู้ดแู ลอุปกรณ์
ชื่อตาราง :user
ชื่อฟิ ลด์
id
date_re
name
username
password
department

ความหมาย ข้ อมูลสมัครสมาชิกผู้ดแู ลระบบ วิศวกรซ่อมบารุง ผู้ดแู ลอุปกรณ์
คาอธิบาย คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
ลาดับ
PK
Int(5)
21
วันที่ลงทะเบียน
date
2562-06-09
ชื่อ-นามสกุล
varchar(100) เกียรติศกดิ์ ศรี ดาชาติ
ชื่อผู้ใช้ งาน
varchar(20) Admin1
รหัสผู้ใช้ งาน
varchar(20) Admin1
แผนก
varchar(100) ผู้ดแู ลระบบ
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ตารางที่ 3.8 รายละเอียดของตารางข้ อมูลวิศวกรซ่อมบารุง
ชื่อตาราง : maintenance_management ความหมาย ข้ อมูลวิศวกรซ่อมบารุง
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
12
main_id
รหัส
varchar(50) 5704000001
main_name
ชื่อวิศวกร
varchar(50) เกียรติศกั ดิ์ ศรี ดาชาติ
main_position ตาแหน่ง
varchar(100) system Engineer
main_dep
แผนก
varchar(100) ระบขนส่ง
main_address ที่อยู่
varchar(100) 521 ซอยเพชรเกษม42
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ
กรุงเทพมหานคร 10160
main_email
อีเมล์
varchar(100) kiattisak2537@hotmail.com
main_tel
เบอร์ โทรศัพท์
varchar(10) 0881293926
Status_Eng
สถานะวิศวกร
varchar(100) อยูร่ ะหว่างปฎิบตั งิ าน
ตารางที่ 3.9 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการตาแหน่งวิศวกร
ชื่อตาราง : engineer_mantenace ความหมาย ข้ อมูลรายการตาแหน่งวิศวกร
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
2
department
ชื่อตาแหน่งวิศวกร
varchar(100) Engineer
ตารางที่ 3.10 รายละเอียดของตารางข้ อมูลระดับความสาคัญ
ชื่อตาราง : priority ความหมาย ข้ อมูลระดับความสาคัญ
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
1
priority
ชื่อระดับความสาคัญ
varchar(100) ด่วน
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ตารางที่ 3.11 รายละเอียดของตารางข้ อมูลประเภทปัญหา
ชื่อตาราง : problem ความหมาย ข้ อมูลประเภทปัญหา
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
2
problem
ชื่อประเภทปัญหา
varchar(100) ซอฟต์แวร์

ตารางที่ 3.12 รายละเอียดของตารางข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก
ชื่อตาราง : department ความหมาย ข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(20)
department
ชื่อหน่วยงาน/แผนก
varchar(50)

ตัวอย่างข้ อมูล
1
Administrator

ตารางที่ 3.13 รายละเอียดของตารางข้ อมูลหน่วยนับ
ชื่อตาราง :stock_tb_unit ความหมาย ข้ อมูลหน่วยนับ
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
unitid
ลาดับ
PK
Int(3)
unitname
ชื่อหน่วยนับ
varchar(50)

ตัวอย่างข้ อมูล
11
เครื่ อง
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ตารางที่ 3.14 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการแจ้ งซ่อมบารุง
ชื่อตาราง : addjob ความหมาย ข้ อมูลรายการแจ้ งซ่อมบารุง
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
name
ชื่อ-นามสกุล
varchar(100)
email
อีเมล์
varchar(100)
tel
เบอร์ โทรศัพท์
varchar(10)
datepicker วันที่แจ้ งซ่อม
date
time
เวลาที่แจ้ ง
time
department หน่วยงาน/แผนก
varchar(100)
priority
ความสาคัญ
varchar(100)
subject
เรื่ องแจ้ งซ่อมบารุง
varchar(100)
problem
ประเภทปัญหา
varchar(100)
location
สถานที่
varchar(100)
details
รายละเอียด
varchar(255)
comment
หมายเหตุ
varchar(255)
status
สถานะ
varchar(100)
man_eng
วิศวกรซ่อมบารุง
varchar(100)
man_dep
ตาแหน่งวิศวกร
varchar(100)
man_date
วันที่รับงาน
varchar(20)

ตัวอย่างข้ อมูล
328
เกียรติศกดิ์ ศรี ดาชาติ
kiattisak57040@gmail.com
0881293926
2019-07-10
00:00:22
Administrator
ด่วน
คอมพิวเตอร์ พีซีใช้ งานไม่ได้
ซอฟต์แวร์
ด่านบางครุ3
ระบบทางานล่าช้ า
อัพเดทซอฟต์แวร์ เป็ น V.1.22
ดาเนินการเรี ยบร้ อย
นางสาวพรพรรณ สกุลเทียมเล็ก
Engineer
10/07/2019
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ตารางที่ 3.15 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการซ่อมบารุง
ชื่อตาราง : mantenace ความหมาย ข้ อมูลรายการซ่อมบารุง
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
datepicker
วันที่ซอ่ ม
date
device_id
รหัสอุปกรณ์
varchar(50)
dev_name
ชื่อปุ กรณ์ที่ซอ่ ม
varchar(100)
username
ชื่อผู้แจ้ งซ่อม
varchar(50)
department
แผนกที่แจ้ งซ่อม
varchar(50)
position_user
ตาแหน่งผู้แจ้ งซ่อม
varchar(100)
details
รายละเอียดการซ่อม
varchar(250)
หมายเลข S/N
dev_id_new
varchar(50)
อุปกรณ์ใหม่
dev_name_new
ชื่ออุปกรณ์
varchar(100)
Maintenance_fee ค่าบารุงรกษา
varchar(100)
Maintenance_com หมายเหตุ
varchar(250)
location
สถานที่
varchar(100)
repair_by
วิศกรผู้ซ่อมบารุง
varchar(100)
position
ตาแหน่ง
varchar(100)
coment

หมายเหตุ

ตัวอย่างข้ อมูล
64
2018-08-23
DELL-I7-A004
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เกียรติศกั ดิ์ ศรี ดาชาติ
Administrator
Administrator
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ค้าง
-

อยูใ่ นประกัน
ด่านบางครุ3
สุรัตติกานต์ ใจดี
Engineer
ท าการรี บูท เครื่ อ งใหม่
varchar(250) และอัพ เดทซอฟต์ แ วร์
ใหม่เป็ น V.1.2.3.4
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ตารางที่ 3.16 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการสินค้ าทัว่ ไป
ชื่อตาราง :order ความหมาย ข้ อมูลรายการสินค้ าทัว่ ไป
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ
id
ลาดับ
PK
Date_Pr
วันที่สินค้ าเข้ า
time
เวลา
DevieName
ชื่อสินค้ า
Pr_Number
หมายเลขสินค้ า
Department
แผนก/สังกัด
Discription
ลักษณะสินค้ า
Item
จานวนสินค้ า
unit
หน่วยนับ
Price
ราคาสินค้ า
Total
ราคาทังหมด
้
Vender
ร้ านค้ าผู้ขายสินค้ า
Remarks
หมายเหตุ
Status
สถานะ
Name_Order
ชื่อผู้รับสินค้ า

ชนิดข้ อมูล
Int(10)
date
time
varchar(100)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(100)

ตัวอย่างข้ อมูล
2
2019-07-06
10:35:02
คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั้ ะ
DELL-I7-A0001-A0010
Administrator
แดงดา
10
เครื่ อง
10,000
100,000
บมจ.สยาม จากัด มหาชน
ครบ
ได้ รับแล้ ว
พรรณลดา ใจดี
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ตารางที่ 3.17 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุง
ชื่อตาราง : device ความหมาย ข้ อมูลรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุง
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
ตัวอย่างข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
36
dev_date
วันที่สินค้ าเข้ า
date
2019-07-08
dev_time
เวลา
time
15:48:00
dev_id
หมายเลข S/N
varchar(100) GUI-5658-LLJ-123
dev_name
ชื่ออุปกรณ์
varchar(100) จอคอมพิวเตอร์
dev_model
รุ่น
varchar(100) DELL-GTX
dev_brand
ยี่ห้อ
varchar(100) Dell
dev_amount จานวน
varchar(100) 50
dev_unit
หน่วย
varchar(100) เครื่ อง
dev_price
ราคาสินค้ า
varchar(100) 10,000
dev_pricetotal ราคาทังหมด
้
varchar(100) 500,000
dealer
ผู้จาหน่าย
varchar(100) บริษัทล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
comment
หมายเหตุ
varchar(100) จอคอมพิวเตอร์
name_order ชื่อผู้รับสินค้ า
varchar(100) สุรัตติกานต์ ดีเลิศ
dep_order
แผนก
varchar(100) Sales Engineer
status
สถานะ
varchar(100) ได้ รับแล้ ว
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ตารางที่ 3.18 รายละเอียดของตารางข้ อมูลรายการเบิกสินค้ า
ชื่อตาราง :table_picked ความหมาย ข้ อมูลรายการเบิกสินค้ า
ชื่อฟิ ลด์
คาอธิบาย
คุณสมบัติ ชนิดข้ อมูล
id
ลาดับ
PK
Int(10)
date
วันที่เบิกสินค้ า
date
time
เวลา
time
dev_id
หมายเลข S/N
varchar(100)
dev_name
ชื่ออุปกรณ์
varchar(100)
dev_model
รุ่น
varchar(100)
dev_brand
ยี่ห้อ
varchar(100)
dev_deteils
รายละเอียดสินค้ า
varchar(100)
dev_amount
จานวน
varchar(100)
dev_unit
หน่วยนับ
varchar(100)
dev_status
สถานะอุปกรณ์
varchar(100)
dev_comment หมายเหตุ
varchar(200)
name_picked ชื่อผู้ขอเบิกสินค้ า
varchar(100)
dep_picked
ตาแหน่ง
varchar(100)
location
สถานที่นาไปใช้
varchar(100)
dep_location
หน่วยงาน/แผนก
varchar(100)
name_picked1 ผู้อนุมตั กิ ารเบิก
varchar(100)
dep_picked1 ตาแหน่ง
varchar(100)
date_picked
วันที่อนุมตั กิ ารเบิก
varchar(10)

ตัวอย่างข้ อมูล
2
2019-06-06
09:30:15
DELL-I7-A001-A0010
คอมพิวเตอร์ ในช่องทาง
DELL-I7
DELL
เครื่ องคอมพิวเตอร์
10
เครื่ อง
เบิกอุปกรณ์แล้ ว
ครบ
เมธี รุ่งอรุณ
Software Development
ด่านบางครุ3
Engineer
สุรัตติกานต์ มาดี
Sales Engineer
2019/10/11

บทที่ 4
การทดลอง
บทนี ้เป็ นการกล่าวถึงผลการทดลองการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
โดยผู้พฒ
ั นาและผู้ใช้ งาน ซึ่งส่วนของผลการทดลองโดยผู้พฒ
ั นาจะแบ่ง เป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ผู้แจ้ งซ่อมบารุ ง
ผู้ดแู ลระบบ ผู้ดแู ลอุปกรณ์ และวิศวกรผู้ซอ่ มบารุง
4.1 ผลการทดลองโดยผู้พัฒนา
การทดลองแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนตามประเภทของผู้ใช้ ดังนี ้
4.1.1 ผู้แจ้ งซ่ อมบารุ ง แบ่ งเป็ น
1. หน้ าต่างการเข้ าใช้ งานเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงจะเริ่มจากขันตอนการเข้
้
าสูร่ ะบบหรื อสมัครสมาชิกซึง่ เป็ นหน้ าหลักของเว็บ
ดังรูปที่ 4.1 ซึง่ ผู้แจ้ งซ่อมบารุงต้ องสมัครสมาชิกและให้ ผ้ ดู แู ลระบบกาหนดสิทธิ์ ในการเข้ าใช้ งาน
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงเมื่อเข้ าสูเ่ ว็บไซต์จะพบหน้ าหลักของเว็บไซต์และรายการแจ้ งซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.1 หน้ าหลักของเว็บไซต์และสมัครสมาชิกสาหรับผู้แจ้ งซ่อมบารุง

รูปที่ 4.2 หน้ าหลักของเว็บไซต์และรายการแจ้ งซ่อมบารุง
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2. หน้ าต่างสมัครสมาชิกใช้ งานเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงจะต้ องทาการสมัครสมาชิกในการใช้ งานเว็บแอปพลิเคชัน่ ซึง่ ผู้แจ้ งซ่อมบารุง
จะต้ องกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ดังรูปที่ 4.3

รูปที่ 4.3 หน้ าสมัครสมาชิกสาหรับผู้แจ้ งซ่อมบารุง
3. หน้ าต่างการเข้ าสู่ระบบ สาหรับผู้แจ้ งซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงต้ องเข้ าสูร่ ะบบ ซึง่ ใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้
จากการสมัครสมาชิก เพื่อเข้ าใช้ งาน ดังรูปที่ 4.4

รูปที่ 4.4 หน้ าต่างเข้ าสู่ระบบของผู้แจ้ งซ่อมบารุง
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4. หน้ าต่างแจ้ งรายการซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุ งต้ องแจ้ งข้ อมูลซ่อมบารุ ง ดังรู ปที่ 4.5 ซึ่งทาการกรอกข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุ งให้
ครบถ้ วน และหน้ าต่างแจ้ งข้ อมูลถูกบันทึกเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว ดังรูปที่ 4.6

รูปที่ 4.5 หน้ าต่างแจ้ งรายการซ่อมบารุง

รูปที่ 4.6 หน้ าต่างแจ้ งข้ อมูลถูกบันทึกเข้ าสูร่ ะบบแล้ ว
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5. หน้ าต่างแสดงรายการแจ้ งซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุ งสามารถดูรายการแจ้ งซ่อมบารุ ง ซึ่งมีการแสดงข้ อมูลการแจ้ งซ่อมบารุ ง ได้ แก่
วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้แจ้ งซ่อมบารุง เรื่ องที่แจ้ งซ่อม รายละเอียด หน่วยงาน/แผนก สถานะงาน และหมายเหตุ
ดังรูปที่ 4.7
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงสามรถพิมพ์ใบงานการแจ้ งซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.8

รูปที่ 4.7 หน้ าต่างแสดงรายการแจ้ งซ่อมบารุง

รูปที่ 4.8 หน้ าต่างแสดงใบรายการแจ้ งซ่อมบารุง
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6. หน้ าต่างแสดงรายการผลการซ่อมบารุง
ผู้แ จ้ ง ซ่อ มบ ารุ ง สามารถดูผ ลการซ่ อ มบ ารุ ง ซึ่ง มี ก ารแสดงข้ อ มูล ผลการซ่อ มบ ารุ ง ได้ แ ก่
วัน /เดื อ น/ปี ชื่ อ ผู้แ จ้ ง ซ่ อ มบ ารุ ง หน่ ว ยงาน/แผนก ชื่ อ อุป กรณ์ ซ่ อ มบ ารุ ง รายละเอี ย ด หมายเหตุ
ชื่อวิศวกรซ่อมบารุง และตาแหน่งวิศวกรซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 หน้ าต่างแสดงผลการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว
7. หน้ าต่างค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุงและรายการซ่อมบารุง
ผู้แจ้ งซ่อมบารุ งสามารถค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุ งและผลการซ่อมบารุ ง ซึ่งมีการค้ นหาข้ อมูล
ได้ แก่ ค้ นหาข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุงทังหมด
้
ดังรูปที่ 4.10 ค้ นหาข้ อมูลรายการซ่อมบารุงตามหน่วยงาน/แผนก
ดังรูปที่ 4.11 และค้ นหาข้ อมูลรายการซ่อมบารุงตามวันที่ ดังรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.10 หน้ าต่างแสดงการค้ นหาสรุปรายการแจ้ งซ่อมบารุงและรายการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว
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รูปที่ 4.11 หน้ าต่างแสดงการค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุงของแผนก Administrator

รูปที่ 4.12 หน้ าต่างแสดงการค้ นหารายการแจ้ งซ่อมบารุงตามวันที่
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4.1.2 ผู้ดูแลระบบ แบ่ งเป็ น
1. หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบ สาหรับผู้ดแู ลระบบ
ผู้แจ้ งซ่อมบารุงต้ องเข้ าสูร่ ะบบ ซึง่ ใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้ จาก
การเพิ่มจากผู้ดแู ลระบบ เพื่อเข้ าใช้ งาน ดังรูปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบของผู้ดแู ลระบบ
2. หน้ าต่างแสดงรายการแจ้ งซ่อมบารุง
ผู้ดแู ลระบบสามารถดูรายการแจ้ งซ่อมบารุง ซึง่ มีการแสดงข้ อมูลการแจ้ งซ่อมบารุง ได้ แก่
วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้แจ้ งซ่อมบารุง เรื่ องที่แจ้ งซ่อม รายละเอียด หน่วยงาน/แผนก สถานะงาน หมายเหตุ
ดังรูปที่ 4.14
ผู้ดแู ลระบบสามารถจัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงและแก้ ไขรายการซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.15
ผู้ดแู ลระบบสามารถทาการพิมพ์ใบงานการแจ้ งซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.16

รูปที่ 4.14 หน้ าต่างแสดงข้ อมูลรายการแจ้ งซ่อมบารุง
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รูปที่ 4.15 หน้ าต่างแสดงข้ อมูลการจัดสรรงานให้ กบั วิศวกรซ่อมบารุงและแก้ ไขรายการซ่อมบารุง

รูปที่ 4.16 หน้ าต่างแสดงใบรายการแจ้ งซ่อมบารุง
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3. หน้ าต่างแสดงรายการผลการซ่อมบารุง
ผู้แลระบบสามารถดูผลการซ่อมบารุง ซึ่งมีการแสดงข้ อมูลผลการซ่อมบารุง ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี
ชื่อผู้แจ้ งซ่อมบารุ ง หน่วยงาน/แผนก ชื่ออุปกรณ์ซ่อมบารุ ง รายละเอียด หมายเหตุ ชื่อวิศวกรซ่อมบารุง
และตาแหน่งวิศวกรซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.17

รูปที่ 4.17 หน้ าต่างแสดงรายการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว
4. หน้ าต่างแสดงสถานะวิศวกรซ่อมบารุง
ผู้ดแู ลระบบสามารถดูสถานะวิศวกรซ่อมบารุง ซึง่ มีการแสดงข้ อมูล ได้ แก่ รหัสพนักงาน
ชื่อ-นามสกุลวิศวกร ตาแหน่งวิศวกร แผนก และสถานะวิศวกร ดังรูปที่ 4.18

รูปที่ 4.18 หน้ าต่างแสดงสถานะวิศวกรซ่อบบารุง
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5. หน้ าต่างแสดงข้ อมูล ผู้ดแู ลระบบ ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง และวิศวกรซ่อมบารุง
ผู้ดแู ลระบบสามารถดูข้อมูลเจ้ าหน้ าที่ ผู้ดแู ลระบบ ผู้ดแู ลอุปกรณ์ ซ่อมบารุง วิศวกรซ่อมบารุง ซึ่งมี
การแสดงข้ อมูล ได้ แก่ วันที่ลงททะเบียน ชื่อเจ้ าหน้ าที่ Username และPassword ดังรูปที่ 4.19

รูปที่ 4.19 หน้ าต่างแสดงข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ ผู้ดแู ลระบบ ผู้ดแู ลอุปกรณ์ ซ่อมบารุง และวิศวกรซ่อมบารุง
6. หน้ าต่างแสดงข้ อมูลแจ้ งซ่อมบารุง
ผู้ดแู ลระบบสามารถดูข้อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง ซึง่ มีการแสดงข้ อมูล ได้ แก่ ชื่อ-นามสกุลผู้แจ้ งซ่อม
บารุง ที่อยูผ่ ้ แู จ้ งซ่อมบารุง เบอร์ โทรศัพท์ และอีเมล์ ดังรูปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 หน้ าต่างแสดงข้ อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง
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7. หน้ าต่างเพิ่มผู้ดแู ลระบบ และผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลอุปกรณ์ ซ่อมบารุ ง ซึ่งจะต้ องกรอกข้ อมูล ได้ แก่
วั น ที่ ล งทะเบี ย น Username Password ชื่ อ เจ้ าหน้ าที่ และต าแหน่ ง แล้ วท าการกดบั น ทึ ก ข้ อมู ล
ดังรูปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 หน้ าต่างเพิ่มผู้ดแู ลระบบ และผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
8. หน้ าต่างเพิ่มวิศวกรซ่อมบารุง
ผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่มวิศวกรซ่อมบารุง ซึง่ จะต้ องกรอกข้ อมูล ได้ แก่ รหัสพนักงาน ชื่อวิศวกรซ่อม
บารุง ตาแหน่ง หน่วยงาน/แผนก ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์ โทรศัพท์ แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล ดังรูปที่ 4.22

รูปที่ 4.22 หน้ าต่างเพิ่มวิศวกรซ่อมบารุง
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9. หน้ าต่างเพิ่มหน่วยงาน/แผนก และหน้ าต่างแสดงข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก
ผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่มหน่วยงาน/แผนก ซึง่ จะต้ องกรอกข้ อมูล ได้ แก่ ชื่อของหน่วยงาน/แผนก
แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล หน้ าต่างแสดงข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก ดังรูปที่ 4.23 และหน้ าต่างแก้ ไข
หน่วยงาน/แผนก ดังรูปที่ 4.24

รูปที่ 4.23 หน้ าต่างเพิ่มหน่วยงาน/แผนกและหน้ าต่างแสดงข้ อมูลหน่วยงาน/แผนก

รูปที่ 4.24 หน้ าต่างแก้ ไขชื่อหน่วยงาน/แผนก
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10. หน้ าต่างเพิ่มประเภทปั ญหา และหน้ าต่างแสดงประเภทปัญหา
ผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่มประเภทปัญหา ซึง่ จะต้ องกรอกข้ อมูล ได้ แก่ ชื่อของประเภทปัญหา แล้ วทา
การกดบันทึกข้ อมูล หน้ าต่างแสดงประเภทปั ญหา ดัง รู ปที่ 4.25 และหน้ าต่างแก้ ไขชื่อประเภทปั ญหา
ดังรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.25 หน้ าต่างเพิ่มประเภทปัญหาและหน้ าต่างแสดงประเภทปัญหา

รูปที่ 4.26 หน้ าต่างแก้ ไขชื่อประเภทปัญหา
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11. หน้ าต่างเพิ่มระดับความสาคัญ และหน้ าต่างแสดงระดับความสาคัญ
ผู้ดแู ลระบบสามารถเพิ่มระดับความสาคัญ ซึง่ จะต้ องกรอกข้ อมูล ได้ แก่ ชื่อของระดับความสาคัญ
แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล หน้ าต่างแสดงระดับความสาคัญ ดังรูปที่ 4.27 และหน้ าต่างแก้ ไขชื่อระดับ
ความสาคัญ ดังรูปที่ 4.28

รูปที่ 4.27 หน้ าต่างเพิ่มระดับความสาคัญและหน้ าต่างแสดงระดับความสาคัญ

รูปที่ 4.28 หน้ าต่างแก้ ไขชื่อระดับความสาคัญ
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4.1.3 ผู้ดูแลอุปกรณ์ ซ่อมบารุ ง แบ่ งเป็ น
1. หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบ สาหรับผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุง
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุงต้ องเข้ าสูร่ ะบบ ซึง่ ใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (username) และรหัสผ่าน (password)
ที่ได้ จากการเพิ่มจากผู้ดแู ลระบบ เพื่อเข้ าใช้ งาน ดังรูปที่ 4.29

รูปที่ 4.29 หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบของผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุง
2. หน้ าต่างเมนูเพิ่มสินค้ าลงในระบบ และเมนูรายการสินค้ าในระบบ
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซอ่ มบารุงสามารถเพิ่มสินค้ าลงในระบบ ซึง่ จะมีการเพิ่มสินค้ าลงในระบบ 2 แบบ คือ
เมนูการเพิ่มสินค้ าทัว่ ไป และเมนูการเพิ่มสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุง ดังรูปที่ 4.30
ส่วนเมนูรายการสินค้ าในระบบ ซึ่งจะมีรายการสินค้ าในระบบ 2 คือ เมนูรายการสินค้ าทัว่ ไป และ
เมนูรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุง ดังรูปที่ 4.30

รูปที่ 4.30 หน้ าต่างเมนูเพิ่มสินค้ าลงในระบบและเมนูรายการสินค้ าในระบบ
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3. หน้ าต่างเพิ่มรายการสินค้ าทัว่ ไปและรายการสินค้ าทัว่ ไปในระบบ
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุ งสามารถเพิ่มรายการสินค้ าทัว่ ไป ซึ่งจะต้ องเพิ่มข้ อมูล ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี
เวลา หมายเลขS/N ชื่ออุปกรณ์ ลักษณะ หมายเหตุ จานวน หน่วย ราคา ราคาทังหมด
้
ผู้จาหน่าย ชื่อผู้รับ
สินค้ า แผนก และสถานะสินค้ า แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล ดังรูปที่ 4.31
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุงสามารถดูรายการสินค้ าทัว่ ไปในระบบ ซึง่ จะมีแสดงรายการสินค้ าทัว่ ไปใน
ระบบ ดังรูปที่ 4.32
ผู้ดูแลอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุ ง สามารถท าการพิ ม พ์ ใ บงานแบบบันทึก ข้ อมูลรายการสิ น ค้ าทั่ว ไปได้
ดังรูปที่ 4.33

รูปที่ 4.31หน้ าต่างเพิ่มสินค้ าลงในระบบ

รูปที่ 4.32 หน้ าต่างแสดงรายการสินค้ าทัว่ ไปในระบบ
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รูปที่ 4.33 หน้ าต่างแสดงแบบบันทึกสินค้ าทัว่ ไป
4. หน้ าต่างเพิ่มรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุงและรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุง
ผู้ดูแลอุปกรณ์ ซ่อมบารุ งสามารถเพิ่มรายการสินค้ าอะไหล่ซ่อม ซึ่งจะต้ องเพิ่มข้ อมูล ได้ แก่ วัน/
เดื อ น/ปี เวลา หมายเลขS/N ชื่ อ อุป กรณ์ รุ่ น ยี่ ห้ อ หมายเหตุ จ านวน หน่ว ยนับ ราคา ราคาทัง้ หมด
ผู้จาหน่าย ชื่อผู้รับสินค้ า แผนก และสถานะสินค้ า แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล ดังรูปที่ 4.34
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุ งสามารถดูรายการสินค้ าอะไหล่ซ่อมบารุ งในระบบ ซึ่งจะมีแสดงรายการ
สินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุงในระบบ ดังรูปที่ 4.35
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุ งสามารถทาการพิมพ์ใบงานแบบบันทึกข้ อมูลรายการสินค้ าอะไหล่ซ่อม
บารุงได้ ดังรูปที่ 4.36

รูปที่ 4.34 หน้ าต่างเพิ่มรายการสินค้ าอะไหล่ซอ่ มบารุงลงในระบบ
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รูปที่ 4.35 หน้ าต่างแสดงรายการสินค้ าอะไหล่ซ่อมบารุงในระบบ

รูปที่ 4.36 หน้ าต่างแสดงแบบบันทึกอะไหล่ซอ่ มบารุง
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5. หน้ าต่างขอเบิกรายการสินค้ าและรายการขอเบิกสินค้ า
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุ งสามารถให้ วิศวกรซ่อมบารุ ง ขอเบิกรายการสินค้ า ซึ่งจะต้ องกรอกข้ อมูล
ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี เวลา หมายเลขS/N ชื่ออุปกรณ์ รุ่ น ยี่ห้อ รายละเอียด จานวนอุปกรณ์ หน่วย สถานะ
อุปกรณ์ หมายเหตุ ผู้ขอเบิกอุปกรณ์ ตาแหน่ง สถานที่นาไปใช้ หน่วยงาน/แผนกที่ใช้ ผู้อนุมตั กิ ารเบิกสินค้ า
ตาแหนน่ง และวันที่อนุมตั ิ แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล ดังรูปที่ 4.37
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุงสามารถดูรายการขอเบิกสินค้ าในระบบ ซึง่ จะมีแสดงรายการขอเบิกสินค้ า
ในระบบ ดังรูปที่ 4.38
ผู้ดแู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุงสามารถทาการพิมพ์ใบงานแบบบันทึกขอเบิกรายการสินค้ าให้ แก่วิศวกร
ซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.39

รูปที่ 4.37 หน้ าต่างขอเบิกรายการสินค้ า

รูปที่ 4.38 หน้ าต่างแสดงรายการขอเบิกสินค้ า
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รูปที่ 4.39 หน้ าต่างแสดงแบบบันทึกขอเบิกรายการสินค้ า
4.1.4 วิศวกรซ่ อมบารุง แบ่ งเป็ น
1. หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบ สาหรับวิศวกรซ่อมบารุง
วิศวกรซ่อมบารุงต้ องเข้ าสู่ระบบ ซึง่ ใช้ ชื่อผู้ใช้ งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้ จาก
การเพิ่มจากผู้ดแู ลระบบ เพื่อเข้ าใช้ งาน ดังรูปที่ 4.40

รูปที่ 4.40 หน้ าต่างเข้ าสูร่ ะบบของวิศวกรซ่อมบารุง
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2. หน้ าต่างแสดงรายการแจ้ งซ่อมบารุง
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถดูรายการแจ้ งซ่อมบารุง ซึง่ มีการแสดงข้ อมูลการแจ้ งซ่อมบารุง ได้ แก่
วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้แจ้ งซ่อมบารุง เรื่ องที่แจ้ งซ่อม รายละเอียด สถานะงาน และจัดการข้ อมูล ดังรูปที่ 4.41
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถดูการจัดสรรงานจากผู้ดแู ลระบบ วิศวกรซ่อมบารุงสามารถแก้ ไขรายการ
ซ่อ มบ ารุ ง ซึ่ง มี ก ารแสดงข้ อ มูล ได้ แ ก่ วัน /เดื อ น/ปี เวลา เรื่ อ งที่ แ จ้ ง ซ่อ ม อาการเสี ย สถานที่ ระดับ
ความสาคัญ ประเภทปั ญหา สถานะงาน หมายเหตุ ผู้แจ้ งซ่อมบารุง ตาแหน่ง อีเมล์ และเบอร์ โทรศัพท์
แล้ วทาการกดบันทึกข้ อมูล ดังรูปที่ 4.42

รูปที่ 4.41 หน้ าต่างแสดงข้ อมูลรายการแจ้ งซ่อมบารุง

รูปที่ 4.42 หน้ าต่างแสดงข้ อมูล จัดสรรงานวิศวกรซ่อมบารุงและแก้ ไขรายการซ่อมบารุง
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3. หน้ าต่างเพิ่มรายการซ่อมบารุงอุปกรณ์
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถเพิ่มรายการซ่อมบารุงอุปกรณ์ ดังรูปที่ 4.43 ซึง่ จะต้ องกรอกข้ อมูล ดังนี ้
 ข้ อมูลการซ่อมอุปกรณ์ ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี หมายเลขS/N ชื่ออุปกรณ์ รายละเอียด สถานที่
หมายเหตุ
 ข้ อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์ซอ่ มบารุง ได้ แก่ หมายเลข S/N ชื่ออุปกรณ์ ค่าบารุงรักษา หมายเหตุ
 ข้ อมูลผู้แจ้ งซ่อมบารุง ได้ แก่ ชื่อผู้แจ้ งซ่อมบารุง ตาแหน่ง หน่วยงาน/แผนก
 ข้ อมูลวิศวกรซ่อมบารุง ได้ แก่ ชื่อวิศวกรซ่อมบารุง ตาแหน่ง

รูปที่ 4.43 หน้ าต่างเพิ่มรายการซ่อมบารุงอุปกรณ์
4. หน้ าต่างแสดงรายการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถดูรายการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว ซึ่งมีการแสดงข้ อมูล ได้ แก่ วัน/เดือน/ปี
ผู้แจ้ งซ่อมบารุง หน่วยงาน/แผนก ชื่ออุปกรณ์ซ่อมบารุง รายละเอียด หมายเหตุ วิศวกรซ่อมบารุง
และตาแหน่งวิศวกร ดังรูปที่ 4.44
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถแก้ ไขข้ อมูลการซ่อมบารุงได้ ซึง่ มีการแสดงข้ อมูล ดังรูปที่ 4.45
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถทาการพิมพ์ใบงานผลการซ่อมบารุงให้ แก่ผ้ แู จ้ งซ่อมบารุง ดังรูปที่ 4.46

รูปที่ 4.44 หน้ าต่างแสดงรายการซ่อมบารุงเสร็จแล้ ว
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รูปที่ 4.45 หน้ าต่างแก้ ไขข้ อมูลการซ่อมบารุง

รูปที่ 4.46 หน้ าต่างแสดงใบงานผลการซ่อมบารุง
5. หน้ าต่างแสดงสถานะวิศวกรซ่อมบารุง
วิศวกรซ่อมบารุงดูสถานะวิศวกรซ่อมบารุง ซึง่ มีการแสดงข้ อมูล ได้ แก่ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง แผนก และสถานะวิศวกร ดังรูปที่ 4.47
วิศวกรซ่อมบารุงสามารถแก้ ไขสถานะวิศวกรซ่อมบารุง ซึ่งมี 3 สถานะ ได้ แก่ ว่างพร้ อมปฏิบตั งิ าน
อยูร่ ะหว่างการปฏิบตั งิ าน และอยูร่ ะหว่างลางาน ดังรูปที่ 4.48
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รูปที่ 4.47 หน้ าต่างแสดงสถานะวิศวกรซ่อมบารุง

รูปที่ 4.48 หน้ าต่างแก้ ไขสถานะวิศวกรซ่อมบารุง
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4.2 ผลการทดลองใช้ งานโปรแกรมโดยผู้ใช้
จากที่ได้ นาเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุง ไปทดสอบการใช้ งานโดยผู้จดั การ
ส่วนงานซ่อมบารุง ณ บริ ษัทล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) จานวน 1 คน พบว่ามีผลประเมินความพึงพอใจใน
ระบบเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลประเมินความพึงพอใจ
ลาดับที่
1

2

รายการการประเมินผล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์
1.1 ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้ นข้ อมูล
1.2 ความรวดเร็วในการเข้ าถึงข้ อมูล
1.3 ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
1.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้ อง และลาดับของ
เนื ้อหา
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในเนื ้อหาของเว็บไซต์
2.1 ถูกต้ อง ครอบคลุม ชัดเจน
2.2 นาข้ อมูลมาประยุกต์เพื่อนาเสนอด้ วยตนเอง
2.3 ภาพประกอบสอดคล้ องกับเนื ้อหา
2.4 ความทันสมัย
2.5 มีประโยชน์
2.6 มีแหล่งอ้ างอิงข้ อมูล
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

ผลการประเมิน
(0-4)
3.00
3.00
3.00
4.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00

และผู้ใช้ ได้ ให้ ข้อเสนอแนะกับเว็บแอปพลิเคชัน่ สาหรับบริ หารจัดการงานซ่อมบารุงดังนี ้
 เพิ่มเติมรายละเอียดและแก้ ไขข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้นในบางฟั งก์ชนั่ การทางาน
 ควรพัฒนาระบบจากเดิมที่รองรับการทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ สามารถรองรับการใช้ งานบน
สมาร์ ทโฟนได้ เพื่อสะดวกแก่การใช้ งานของผู้ใช้

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
บทนีก้ ล่าวถึงผลสรุปและข้อเสนอแนะของการดาเนินโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
5.1 สรุปผลการดาเนินโครงงาน
โครงงานการพัฒนาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสาหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุง ที่พฒ
ั นา
สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการแจ้งซ่อมบารุงเพื่อทดแทนการแจ้งซ่อมบารุงผ่านโปรแกรมไลน์และ
เว็บแอปพลิเคชั่นเดิมได้ โดยสามารถใช้ในการแจ้งซ่อมบารุ ง การจัดสรรวิศวกรซ่อมบารุ ง การ
จัดการข้อมูลการซ่อมบารุง การจัดการข้อมูลอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมบารุง การจัดทารายงานการ
ซ่อมบารุง การจัดทารายงานข้อมูลอุปกรณ์การซ่อมบารุง และการจัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบได้
ตามที่วตั ถุประสงค์ท่ีตงั้ ไว้สาหรับผูใ้ ช้งานทัง้ 4 ประเภท คือผูแ้ จ้งซ่อมบารุง ผูด้ แู ลระบบ วิศวกร
ซ่อมบารุงและผูด้ แู ลอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง และเมื่อนาไปทดสอบกับผูใ้ ช้ ณ บริษัทล็อกซเล่ย ์ จากัด
(มหาชน) พบว่าได้รบั คะแนนความพึ งพอใจโดยรวมอยู่ท่ี 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00
คะแนน
5.2 ปั ญหาที่พบในการทาโครงงาน
จากปั ญ หาที่ พ บในการพัฒ นาเว็ บแอปพลิ เคชั่นส าหรับบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุ ง
พบว่ามีปัญหาดังนี ้
 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ยัง ไม่ครอบคลุม การใช้ง านในทุกระดับอายุ เช่น
ตัวอักษรบางหน้าจอตัวเล็กเกินไป
 การออกแบบสาหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกสาหรับผูใ้ ช้งานที่
ต้องการใช้งานบนสมาร์ทโฟน
 การออกแบบการทางานบางส่วนยังไม่เป็ นแบบอัตโนมัติ ทาให้ผใู้ ช้งานต้องทา
การป้อนข้อมูลซา้ อีกครัง้ เช่น การเบิกอุปกรณ์ซ่อมบารุ งควรให้ระบบดึงข้อมูล
จากผูใ้ ช้ท่ีเข้าสูร่ ะบบ แทนการป้อนข้อมูลผูใ้ ช้งานซา้ อีกครัง้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการเสนอแนะโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชั่นส าหรับบริหารจัดการงานซ่อมบารุ ง
พบว่ามีขอ้ เสนอแนะดังนี ้
 ปรับเปลี่ยนหน้าจอให้มีขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขนึ ้
 พัฒนาการออกแบบเว็บให้รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน โดยนาหลักการ
ออกแบบเว็บแบบเรสพอนซีฟ (Responsive Web) มาประยุกต์ใช้
 พัฒนาการทางานในส่วนที่สามารถดึงข้อมูลจากระบบมาป้อนเป็ นข้อมูลให้กบั
การทางานที่เกี่ยวข้องแบบอัตโนมัตไิ ด้
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ขัน้ ตอนการติดตัง้
1. ดับเบิ ้ลคลิกไฟล์ appserv-win32.exe เพื่อทำกำรติดตัง้ จะปรำกฏหน้ ำจอ ดังรูปที่ ก.1

รูปที่ ก.1 ขันตอนกำรติ
้
ดตังโปรแกรม
้
AppServ
2. เข้ ำสู่ขัน้ ตอนเงื่ อนไขกำรใช้ ง ำนโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ ได้ แจกจ่ำยในรู ปแบบ
GNU License หำกผู้ตดิ ตังอ่
้ ำนเงื่อนไขต่ำงๆ เสร็จสิ ้นแล้ ว หำกยอมรับเงื่อนไขให้ กด Next เพื่อเข้ ำสู่กำร
ติดตังในขั
้ นต่
้ อไป แต่หำกว่ำไม่ยอมรับเงื่อนไขให้ กด Cancel เพื่อออกจำกกำรติดตังโปรแกรม
้
AppServ
ดังรูปที่ ก. 2

รูปที่ ก.2 รำยละเอียดเงื่อนไขกำร GNU License
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3. เข้ ำสู่ขนั ้ ตอนกำรเลื อกปลำยทำงที่ ต้องกำรติดตัง้ โดยค่ำเริ่ ม ต้ นปลำยทำงที่ ติดตังจะเป็
้
น
C:AppServ หำกต้ องกำรเปลี่ยนปลำยทำงที่ตดิ ตัง้ ให้ กด Browse แล้ วเลือกปลำยทำงที่ต้องกำร

ดัง

รูปที่ ก.3 เมื่อเลือกปลำยทำงเสร็จสิ ้นให้ กดปุ่ ม Next เพื่อเข้ ำสูข่ นตอนกำรติ
ั้
ดตังขั
้ นต่
้ อไป

รูปที่ ก.3 ปลำยทำงกำรติดตังโปรแกรม
้
AppServ
4. เลือก Package Components ที่ต้องกำรติดตัง้ โดยค่ำเริ่ มต้ นนันจะให้
้
เลือกลงทุก Package
แต่หำกว่ำผู้ใช้ งำนต้ องกำรเลื อกลงเฉพำะบำง Package ก็สำมำรถเลือกตำมข้ อที่ ต้องกำรออก โดย
รำยละเอียดแต่ละ Package มีดงั นี ้
 Apache HTTP Server คือ โปรแกรมที่ทำหน้ ำเป็ น Web Server
 MySQL Database คือ โปรแกรมที่ทำหน้ ำเป็ น Database Server
 PHP Hypertext Preprocessor คือโปรแกรมที่ทำหน้ ำประมวลผลกำรทำงำนของ
ภำษำPHP
 phpMyAdmin คือ โปรแกรมที่ใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้ อมูล MySQL ผ่ำนเว็บไซต์
 เมื่อทำกำรเลือก Package ดังรูปที่ ก.4 เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กด Next เพื่อเข้ ำสูข่ นตอนกำร
ั้
ติดตังต่
้ อไป
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รูปที่ ก.4 Package Components ที่ต้องกำรติดตัง้
5. กำหนดค่ำคอนฟิ กของ Apache Web Server มีอยูด่ ้ วยกันทังหมด
้
3 ส่วน ดังรูปที่ ก.5
 Server Name คื อ ช่ อ ง ส ำ ห รั บ ป้ อ น ข้ อ มู ล ชื่ อ Web Server ข อ ง ท่ ำ น เ ช่ น
www.appserv.org
 Admin Email คือช่องสำหรับป้อนข้ อมูล อีเมล์ผ้ ดู แู ลระบบ เช่น root@appserv.org
 HTTP Port คือช่องสำหรับระบุ Port ที่จะเรี ยกใช้ งำน Apache Web Server โดยทัว่ ไป
แล้ ว Protocol
HTTP นันจะมี
้
ค่ำหลักคือ 80 หำกว่ำท่ำนต้ องกำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ Port 80 ก็สำมำรถแก้ ไขได้
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง Port กำรเข้ ำใช้ งำน Web Server แล้ ว ทุกครัง้ ที่เรี ยกใช้ งำนเว็บไซต์
จำเป็ นที่ต้องระบุหมำยเลข Port ด้ วย เช่น หำกเลือกใช้ Port 99 ในกำรเข้ ำเว็บไซต์ทกุ ครัง้ ต้ องใช้
http://www.appserv.org:99 จึงจะสำมำรถเข้ ำใช้ งำนได้
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รูปที่ ก.5 กำหนดค่ำคอนฟิ กค่ำ Apache Web Server
6. กำหนดค่ำคอนฟิ กของ MySQL Database มีอยูด่ ้ วยกันทังหมด
้
3 ส่วน ดังรูปที่ ก.6
 Root Password คือช่องสำหรับป้อน รหัสผ่ำนกำรเข้ ำใช้ งำนฐำนข้ อมูลของ Root หรื อ
ผู้ดแู ลระบบทุกครัง้ ที่เข้ ำใช้ งำนฐำนข้ อมูลในลักษณะที่เป็ นผู้ดแู ลระบบ ให้ ระบุ user คือ
root
 Character Sets ใช้ ใ นกำรก ำหนดค่ ำ ระบบภำษำที่ ใ ช้ ใ นกำรจัด เก็ บ ฐำนข้ อมู ล ,
เรี ยงลำดับฐำนข้ อมูล,Import ฐำนข้ อมูล, Export ฐำนข้ อมูล, ติดต่อฐำนข้ อมูล
 Old Password หำกท่ำนมีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ งำน PHP กับ MySQL API เวอร์ ชนั่
เก่ำ โดยเจอ Error Client does not support authentication protocol requested by
server; consider upgrading MySQL client ให้ เลือกในส่วนของ Old Password เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหำนี ้
 Enable MyISAM หำกต้ องกำรใช้ งำนฐำนข้ อมูลในรูปแบบ MyISAM ให้ เลือกในส่วนนี ้
ด้ วย
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รูปที่ ก.6 กำหนดค่ำคอนฟิ กของ MySQL Database
7. สิ ้นสุดขันตอนกำรติ
้
ดตังโปรแกรม
้
AppServ สำหรับขันตอนสุ
้
ดท้ ำยนี ้จะมีให้ เลือกว่ำต้ องกำร
สัง่ ให้ มีกำรรัน Apache และ MySQL ทันทีหรื อไม่ จำกนันกดปุ่
้
ม Finish เพื่อเสร็จสิ ้นกำรติดตังโปรแกรม
้
AppServ ดังรูปที่ ก.7

รูปที่ ก.7 หน้ ำจอขันตอนสิ
้
้นสุดกำรติดตังโปรแกรม
้
AppServ
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดในส่ วนของ Code ต่ างของระบบ

65
ผู้แจ้ งซ่ อมบารุ ง
Code ฟั งก์ ชัน ล็อคอินเข้ าสู่ระบบ

66
Code ฟั งก์ ชัน ล็อคอินเข้ าสู่ระบบ (ต่ อ)

67
Code ฟั งก์ ชัน แจ้ งรายการซ่ อมบารุง

68
Code ฟั งก์ ชัน แจ้ งรายการซ่ อมบารุง (ต่ อ)

69
Code ฟั งก์ ชัน ตารางแสดงรายการแจ้ งซ่ อมบารุ ง

70
Code ฟั งก์ ชัน พิมพ์ ใบงานแจ้ งซ่ อมบารุง

71
ผู้ดูแลระบบ
Code ฟั งชัน ล็อดอินเข้ าสู่ระบบ

72
Code ฟั งชัน ล็อดอินเข้ าสู่ระบบ (ต่ อ)

73
Code ฟั งชัน จัดสรรงานซ่ อมบารุงและแก้ ไขรายการแจ้ งซ่ อมบารุ ง

74
Code ฟั งชัน จัดสรรงานซ่ อมบารุงและแก้ ไขรายการแจ้ งซ่ อมบารุ ง (ต่ อ)

75
Code ฟั งชัน เพิ่มประเภทปั ญหา

76
Code ฟั งชัน เพิ่มระดับความสาคัญ

77
Code ฟั งชัน เพิ่มหน่ วยงาน/แผนก

78
วิศวกรซ่ อมบารุง
Code ฟั งชัน เพิ่มรายการซ่ อมอุปกรณ์

79
Code ฟั งชัน เพิ่มรายการซ่ อมอุปกรณ์ (ต่ อ)

80
Code ฟั งชัน ตารางแสดงสถานะวิศวกรซ่ อมบารุ ง

81
Code ฟั งชัน แก้ ไขสถานะวิศวกรซ่ อมบารุง

82
ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ ซ่อมบารุ ง
Code ฟั งชัน เพิ่มรายการอุปกรณ์ ซ่อมบารุง

83
Code ฟั งชัน ตางรางแสดงรายการอุปกรณ์ ซ่อมบารุ ง

84
Code ฟั งชัน ขอเบิกอุปกรณ์ ซ่อมบารุง

85
Code ฟั งชัน ขอเบิกอุปกรณ์ ซ่อมบารุง (ต่ อ)

86
Code ฟั งชัน ตารางแสดงรายการเบิกอุปกรณ์ ซ่อมบารุง
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