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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

 บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) (Loxley Public Company Limited ) ฝ่ายระบบขนส่ง 

ดาํเนินธุรกิจหลักในลกัษณะจ้างเหมา ออกแบบ จดัหา พฒันา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบและส่งมอบ

ระบบจดัเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งแบบเงินสดและแบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจสภาพการจราจร

และควบคุม ดูแลความปลอดภยับนทางพิเศษ ระบบดูแลความปลอดภยัในอาคาร รวมไปถึงการ

ให้บริการฝึกอบรมและซ่อมบํารุง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานระบบได้อย่างต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ   

 จากปัญหาดงักล่าว จึงเป็นท่ีมาของโครงการระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุงท่ีจะมาช่วย

ในการแจง้ขอ้มูลปัญหาต่างๆท่ีผูใ้ช้หรือพนักงานประสบปัญหา เช่น คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้, 

อุปกรณ์เสีย, หรือสอนการใชง้านระบบต่างๆ ไดร้วดเร็วและตรงจุดมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองช่วย

เตือนความจาํใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหรือผูดู้แลระบบอีกดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 พฒันาระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุงเพื่อนาํมาใชง้านภายในองคก์ร ไดอ้ยา่งสมบูรณ์

และช่วยลดขั้นตอนในการดูแลและการทาํงานของผูดู้แลระบบ 

1.3 ขอบเขตและความสามารถของโครงงาน 

  1.3.1 สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

   1.3.1.1 สามารถแจง้ซ่อมผา่นระบบออนไลน์ได ้

   1.3.1.2 สามารถแสดงใบงานท่ีบนัทึกไปแลว้ตามสถานะได ้

   1.3.1.3 สามารถเรียกดูใบงานทั้งหมดได ้

  1.3.2 สาํหรับผูดู้แลระบบ 

   1.3.2.1 สามารถดูงานท่ีเขา้มาทั้งหมดได ้

   1.3.2.2 สามารถเพิ่ม ลบแกไ้ขขอ้มูลได ้

   1.3.2.3 สามารถออกรายงานขอ้มูลการแจง้ซ่อมได ้
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   1.3.2.4 สามารถดูใบงานทั้งหมดในระบบได ้

  1.3.3 สาํหรับวศิวกรซ่อมบาํรุง 

   1.3.3.1 สามารถดูงานท่ีไดรั้บมอบหมายได ้

   1.3.3.2 สามารถเปล่ียนสถานะใบงานได ้

   1.3.3.3 สามารถปิดงานได ้  

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ       

  1.4.1 มีความสะดวกต่อการดูแลการแจง้ซ่อม 

  1.4.2 ทาํใหว้ศิวกรซ่อมบาํรุงทาํงานสะดวกข้ึน 

  1.4.3 ทาํใหง่้ายต่อการจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

  1.4.4 ทาํใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึนและสะดวกข้ึน 

  1.4.5 ช่วยลดความผดิพลาดของผูดู้แลระบบในการตรวจสอบขอ้มูลได ้

  1.4.6 ทาํใหล้ดการสูญหายของขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

1.5 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

  1.5.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Requirement Gathering) 

   ทาํการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบโดยมีการประชุม และสอบถามขอ้มูล

ต่างๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบแจง้ซ่อม 

  1.5.2 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 

   ทาํการวเิคราะห์ระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุงบริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

แบบเดิมท่ีเป็นการแจง้ปัญหาทางกรุ๊ปไลน์ ซ่ึงจะมีการพฒันาจากระบบเดิมนั้นให้เป็น Web 

Application ขั้นตอนน้ีจะมีการระบุถึงปัญหาท่ีพบ สาเหตุของปัญหาและระบุความตอ้งการโดย

แสดงผา่นแผนภาพต่างๆ ไดแ้ก่ Use Case Diagram และ Entity Relationship Diagram 
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  1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design) 

   ในการออกแบบระบบแจง้ซ่อมไดมี้การวางแผนการออกแบบในการประชุมแต่ละ

คร้ังวา่มีความตอ้งการแบบไหน 

  1.5.4 การพฒันาระบบ (System Development) 

   เร่ิมทาํการเขียนโปรแกรม โดยนาํรายละเอียดการออกแบบมาเขียนโปรแกรมให้

ถูกตอ้งตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้

  1.5.5 ทดสอบระบบและแกไ้ขระบบ (Testing and Debugging) 

   เม่ือทาํการพฒันาเสร็จเรียบร้อยแลว้จะทดสอบโปรแกรมบนระบบเสมือนและ

ตรวจสอบความถูกตอ้งในการแสดงผล 

  1.5.6 จดัทาํเอกสารคู่มือการใชง้าน 

   จดัทาํคู่มือใหก้บัผูใ้ชง้านเพือ่อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆในการทาํงานของระบบ 

  1.5.7 ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงงาน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย.61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 

1.รวบรวมความตอ้งการ     

2.วเิคราะห์ระบบ     

3.ออกแบบระบบ     

4.พฒันาระบบ     

5.ทดสอบระบบ     

6.จดัทาเอกสาร     
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

1.6.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 1.6.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็ว 3.40 GHz 

 1.6.1.1.2  หน่วยความจาํ 8 GB 

 1.6.1.1.3 หน่วยสาํรองขอ้มูล 1 TB 

1.6.1.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

 1.6.1.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10  

 1.6.1.2.2 โปรแกรม Dreamweaver Cs6 

 1.6.1.2.3 โปรแกรม AppServ-Win32-8.5.0 

 1.6.1.2.4 โปรแกรม Notpad+_64 bit 

1.6.2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับในการติดตั้งระบบ 

1.6.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 1.6.2.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็ว 2.0 GHz ข้ึนไป 

 1.6.2.1.2 หน่วยความจา 4.0 GB ข้ึนไป 

 1.6.2.1.3 หน่วยสาํรองขอ้มูล 60 GB ข้ึนไป 

1.6.2.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

 1.6.2.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 ข้ึนไป 

 1.6.2.2.2 Web Browser รองรับ Internet Explorer 9 ข้ึนไป, Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

  

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1.ทฤษฎีเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล (Database)[1] 

2.1.1ระบบฐานขอ้มูล (Database) 

2.1.1.1 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล 

 ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์กัน นํามาเก็บ 

รวบรวมเข้าไวด้้วยกันอย่างมีระบบและข้อมูลท่ีประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้ น ต้องตรงตาม 

วตัถุประสงค์การใช้งานขององคก์รดว้ยเช่นกนั เช่น ในสํานกังานก็รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่หมายเลข

โทรศพัท์ของผูท่ี้มาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสํานกังาน ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะมีส่วนท่ี 

สัมพนัธ์กนัและเป็นท่ีตอ้งการนาํออกมาใชป้ระโยชน์ต่อไปภายหลงั ขอ้มูลนั้นอาจจะเก่ียวกบับุคคล 

ส่ิงของสถานท่ี หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ไดท่ี้เราสนใจศึกษา หรืออาจไดม้าจากการสังเกต การนบั หรือ

การวดัก็เป็นได ้รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ขอ้ความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนามาจดัเก็บ เป็น

ฐานข้อมูลได้ และท่ีสําคัญข้อมูลทุกอย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนํามาใช ้

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) หมายถึง การรวมตวักนัของฐานขอ้มูล ตั้งแต่ 

2 ฐานขอ้มูลเป็นตน้ไปท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซํ้ าซ้อนของ 

ขอ้มูลและทาํให้การบาํรุงรักษาตวัโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผ่านระบบการจดัการฐานขอ้มูล หรือ

เรียกยอ่ๆวา่ DBMS 

2.1.1.2 องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 

 ระบบฐานขอ้มูลเป็นเพียงวิธีคิดในการประมวลผลรูปแบบหน่ึงเท่านั้น แต่การใช้

ฐานขอ้มูลจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

- แอพลิเคชัน่ฐานขอ้มูล (Database Application)

- ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System หรือ DBMS)

- ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์(Database Server)

- ขอ้มูล (Data)

- ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator หรือ DBA)
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 2.1.1.3 แอพพลิเคชัน่ฐานขอ้มูล 

  เป็นแอพพลิเคชัน่ท่ีสร้างไวใ้ห้ผูใ้ชง้านสามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก 

ซ่ึงมีรูปแบบการติดต่อกบัฐานขอ้มูลแบบเมนูหรือกราฟฟิก โดยผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั 

ฐานขอ้มูลเลยก็สามารถเรียกใชง้านฐานขอ้มูลได ้

 2.1.1.4 ระบบจดกัารฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูล หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือ

ซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึง ท่ีสร้าง ข้ึนมา เพื่อทา หนา้ท่ีบริหารฐานขอมู้ลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุด เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอาํนวย ความสะดวกให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่

จาํเป็นต้องรับรู้เก่ียวกับรายละเอียดภายใน โครงสร้างฐานข้อมูล พูดง่ายๆ ก็คือ DBMS น้ีเป็น

ตวักลางในการเช่ือมโยงระหวา่งผูใ้ช ้และ โปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล ตวัอยา่ง

ของ DBMS ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Microsoft Access, FoxPro, SQL Server, Oracle, Informix, 

DB2 เป็นตน้ หนา้ท่ีของระบบจดัการ ฐานขอ้มูล มีดงัน้ี   

 -กาํหนดมาตรฐานขอ้มูล 

  - ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแบบต่าง ๆ   

 - ดูแลจดัเก็บขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งแม่นยาํ   

 - จดัเร่ืองการสาํรอง และฟ้ืนสภาพแฟ้มขอมู้ล   

 - จดัระเบียบแฟ้มทางกายภาพ (Physical Organization)   

 - รักษาความปลอดภยขัองขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลและป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลสูญหาย   

 - บาํรุงรักษาฐานขอ้มูลใหเ้ป็นอิสระจากโปรแกรมแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆ   

 - เช่ือมโยงขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับความตอ้งการใช้ ขอ้มูลใน

ระดบัต่าง ๆ 

 2.1.1.5 ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีคอยให้บริการการจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงก็

คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีระบบ จดกัารฐานขอ้มูลทาํงานอยูน่ัน่เอง เพราะฉะนั้นควรเป็นคอมพิวเตอร์

ท่ีมีความรวดเร็วในการทาํงาน สูงกวา่คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านโดยทัว่ไป  

 2.1.1.6 ขอ้มูล ขอ้มูล คือ เน้ือหาของขอ้มูลท่ีเราใช้งาน ซ่ึงจะถูกเก็บในหน่วยความจาํ

ของดาตา้เบส เซิร์ฟเวอร์ โดยจะถูกเรียกมาใชง้านจากระบบจดัการฐานขอ้มูล 

  2.1.1.7 ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล คือ กลุ่มบุคคลท่ีทาํหน้าท่ีดูแลขอ้มูล

ผา่นระบบจดัการฐานขอ้มูลซ่ึงจะ ควบคุมให้การทาํงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน นอกจากน้ียงัทาํหนา้ท่ี



7 
 

กาํหนดสิทธิการใชง้านขอ้มูล กาํหนดในเร่ืองความปลอดภยัของการใชง้าน พร้อมทั้งดูแลดาตา้เบส

เซิร์ฟเวอร์ใหท้าํงานอยา่งปกติ 

 2.1.1.8 รูปแบบฐานขอ้มูล  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์(Relational Database) ฐานขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์ 

 เป็นฐานขอ้มูลท่ีนิยมนาํมาใชง้านในปัจจุบนัมากท่ีสุดฐานขอ้มูลหน่ึง โดยผูริ้เร่ิมพฒันา

ก็ คืออีเอฟคอดด์(E.F.Codd) และระบบจดัการฐานข้อมูลท่ีใช้ฐานขอ้มูลแบบน้ี ได้แก่ Microsoft 

Access,DB2 และ Oracle เป็นตน้ ลกัษณะโครงสร้างขอ้มูลของฐานขอ้มูลชนิดน้ี ขอ้มูลถูกจดัเก็บใน

รูปแบบของตาราง (Table) ซ่ึงภายในตารางก็จะแบ่งออกเป็นแถว (Row) และคอลมัน์(Column) แต่

ละตารางจะมี จาํนวนแถวไดห้ลายแถว และจาํนวนคอลมัน์ไดห้ลายคอลมัน์แถวแต่ละแถวสามารถ

เรียกช่ือไดอี้ก อยา่งวา่ ระเบียนหรือเรคคอร์ด (Record) และคอลมัน์แต่ละคอลมัน์เรียกไดอี้กช่ือหน่ึง

วา่ เขตขอ้มูล หรือ ฟิลด(์Field) 

 จุดเด่นของขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

   -ง่ายต่อการเรียนรู้ และการนาํไปใชง้าน ทาํใหเ้ห็นภาพขอ้มูลชดัเจน  

  -ภาษาท่ีใชจ้ดัการขอ้มูลเป็นแบบซีเควนซ์ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงเขา้ใจง่าย 

   -การออกแบบระบบมีทฤษฎีรองรับ สามารถลดความซํ้ าซอ้นของขอ้มูล 

 2.1.2 โครงสร้างขอ้มูล  

 2.1.2.1 ขอมู้ล (Data)  คือความจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น คน สถานท่ี และส่ิงต่างๆ 

ท่ีนาํมารวบรวมเขา้ไว ้ด้วยกนั เม่ือขอ้มูลต่างๆ ได้นาํมารวบรวมสะสมกนัไวจ้ะสามารถเรียกใช้

ประโยชน์ไดใ้นภายหลงั 

 2.1.2.2 สารสนเทศ (Information) คือส่ิงท่ีได้มาจากการนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไวม้า

ประมวลผลและควบคุมขอ้มูลไดง่้าย การควบคุมดูแลจะมีการกาํหนดให้ผูใ้ดบา้งเป็นผูใ้ชข้อ้มูลได้

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัตอ้งเป็นการเก็บ รักษาท่ีดี การแกไ้ขหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทาํไดโ้ดยใครบา้ง

ซ่ึงก็เป็นเร่ืองท่ีตอ้งควบคุมเช่นกนั นอกจากน้ีท่ีจะตอ้งไม่มีส่วนการเก็บขอ้มูลซํ้ าซ้อนเพราะจะทาํ

ให้ส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการเก็บขอ้มูลท่ีมีลกัษณะท่ีง่ายต่อการเก็บมีรูปแบบเดียวกนั ขอ้มูลแต่ละชนิด

มีความหมายของตวัเอง หรือมีอิสระ ในตวัเอง เก็บขอ้มูลนั้นผูท้าํการเก็บขอ้มูลตอ้งมีการแยกแยะ

และพยายามหาทางลดขนาดของขอ้มูล ให้สั้ นท่ีสุดแต่ให้ไดค้วามหมายในตวัเองให้มากท่ีสุด และ

โดยปกติขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บจะมีจาํนวนมาก เช่น บริษทัแห่งหน่ึงตอ้งการเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นจาํนวน

หลายไฟล์ การเก็บขอ้มูลจึงจาํเป็นตอ้ง แยกกรุ๊ปหรือ แยกออกจากกนั แต่ขอ้มูลในระหวา่งกลุ่มก็



8 
 

อาจมีส่วนประสารสัมพนัธ์กนัหรือท่ี เก่ียวขอ้งกนัได ้ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มน้ีเองเป็นส่วนทาํ

ให้เกิดระบบฐานขอ้มูล ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ี ตอ้งทาํความเขา้ใจ หลกัการและวิธีการเพื่อให้เกิดการเก็บ

เรียกหา คน้หาขอ้มูลท่ีไดป้ะสิทธิภาพ เม่ือ เป็นเช่นน้ี คอมพิวเตอร์จึงกาํหนดการแยกขอ้มูลโดยยึด

หลกัการ พื้นฐานท่ีขอ้มูลแต่ละกลุ่มเรียกว่า Entity จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เน้ือหาและ

ขอ้มูลสาํหรับเน้ือหาของ Entity ชนิดเดียวกนั จะลกัษณะ เหมือนกนัแต่ส่วนของเน้ือหาท่ีเป็นส่วนท่ี

จะเบิกรายละเอียดเพื่อขยายขอ้มูลใหไ้ด ้ใจความมากยิง่ข้ึน 

 2.1.2.3 ฟิลด์ (Filed)  คือกลุ่มข้อมูลตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัและแสดงลกัษณะและความหมายลกัษณะอยา่งใดอย่างหน่ึง โดยทัว่ไปแลว้ฟิลด์

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

   -ฟิลด์ตวัเลข (Number Filed) คือฟิลด์ท่ีเป็นกลุ่มของตวัเลข จาํนวนเต็มทศนิยม 

จาํนวนเตม็ บวก จาํนวนเตม็ลบ 

  -ฟิลด์ตวัอกัษร (Alphabetic Filed) คือกลุ่มของตวัอกัขระท่ีเป็นตวัอกัษรช่องว่าง

ระหวา่งอกัษร  

  -ฟิลด(์Alphanumeric Filed) เป็นกลุ่มอกัขระท่ีเป็นทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 

 2.1.2.4 เรคคอร์ด (Record) คือชนิดขอ้มูลท่ีสามารถเก็บขอ้มูลชนิดอ่ืนๆ ไวภ้ายในได ้

โดยเราเรียกข้อมูลแต่ละตวัท่ีอยู่ ภายในว่าฟิลด์ (Filed) และก่อนจะใช้งานเรคคอร์ดได้เราต้อง

ประกาศชนิดของเรคคอร์ดก่อน จากนั้นจึงค่อยประกาศตวัแปรเรคคอร์ดหรือระเบียนคือกลุ่มของ

ฟิลด์ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัใน รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เรคคอร์ดประกอบดว้ยฟิลด์ต่างประเภทกนั

รวมกนัเป็นชุดโดยพื้นฐานของ เรคคอร์ด จะมีฟิลด์ท่ีใช้อา้งอิงอย่างน้อย 1 ตวั ซ่ึงเรียกว่าคียฟิ์ลด ์

(Key Filed) และฟิลดท่ี์ใชเ้ป็นคีย ์ฟิลดใ์นแต่ละเรคคอร์ดจะไม่ซํ้ ากนั 

 2.1.2.5 ไฟล์ (File) หรือแฟ้มเป็นกลุ่มของเรคคอร์ดท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในดา้นใดดา้น

หน่ึงดงันั้นไฟลจึ์ง ประกอบดวย้เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดมารวมกนั  

 2.1.2.6  ฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูลประกอบด้วยไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลท่ี มี

ความสัมพนัธ์กนัโดยใชห้ลกัการไม่ให ้ขอ้มูลมีความซํ้ ากนั สามารถเรียกใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

รวดเร็วซ่ึงเรียกวา่ระบบฐานขอ้มูล 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัโปรแกรม  SQL Server 2012[2]    

 SQLServer 2012 เป็นแพลตฟอร์ม Database ครบวงจรซ่ึงมีระบบบริหารขอ้มูลระดบั 

Enterprise พร้อมกับมีเคร่ืองมือระบบธุรกิจอัจฉริยะ (business intelligence -BI) ในตัวกลไก 

Database ของ SQLServer 2012 ช่วยให้จดัเก็บขอ้มูล Relational และขอ้มูลท่ีมีโครงสร้างไดอ้ย่าง 

ปลอดภยัมากข้ึนและมีเสถียรภาพมากข้ึน รวมทั้งช่วยให้คุณสร้างและบริหาร Application ขอ้มูล 

ประสิทธิภาพสูงและพร้อมท่ีจะให้บริการตลอดเวลาเพื่อใช้ ในธุรกิจได้ กลไกขอ้มูลของ SQL 

Server 2012 ถือเป็นหัวใจสําคัญของโซลูชั่นบริหารข้อมูลระดับ Enterprise นอกจากนั้ น SQL 

Server 2012 ยงัได้ผสมผสานระบบวิเคราะห์ระบบทาํรายงานระบบผสานขอ้มูลและระบบ แจง้

เตือนท่ีดีท่ีสุดเขา้ไวด้ว้ยกนัวิธีการน้ีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างและติดตั้ง Solution BI ท่ีคุม้ค่าท่ี 

ช่วยให้ จดัสรรข้อมูลไปยงัทุกจุดภายในองค์กรได้ผ่านระบบให้คะแนนระบบ ข้อมูลสําหรับ

ผู ้บริหารเว็บ  เซอร์วิสและอุปกรณ์ Mobile ต่าง ๆ SQL Server 2012 สามารถทา งาน ร่วมกับ 

Microsoft Visual Studio, Microsoft Office System และ ชุดเคร่ืองมือพัฒนารุ่นใหม่ ๆ อาทิ เช่น 

Business Intelligence Development Studio เป็นตน้ดว้ยเหตุน้ีSQL Server 2012 จึงต่างจาก ระบบริ

หาร Database ชนิดอ่ืน ๆ อยา่งมากดงันั้นไม่ว่าจะเป็นนักพฒันาผูดู้แลระบบ Database พนักงานท่ี

ตอ้งการใช้ขอ้มูลหรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจก็ตาม SQL Server 2012จะเป็น Solution ท่ี ได้รับคุณค่า

จากขอ้มูลเพิ่มข้ึนได ้ไดอะแกรมดา้นล่างน้ีแสดง Component หลกั ๆ ท่ีมีอยู่ใน SQL Server 2012 

ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่า SQL Server 2012 คือองค์ประกอบหลักของ Windows Server System ซ่ึ ง

สามารถผสานการทาํงานกบัแพลตฟอร์ม Microsoft Windows (ซ่ึงประกอบดว้ย Microsoft Office 

System และ Visual Studio) ไดจ้นกลายเป็น Solution ท่ีสามารถจดัสรรขอ้มูล ให้แก่ทุกจุดภายใน

องคก์รได ้  

 

รูปท่ี2.1 องคป์ระกอบหลกัของ SQL Server 2012 
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2.3 ทฤษฎีเกีย่วกบั PHP (Personal Home Tool)[3]  

 PHP ยอ่มาจากคาํวา่ "Personal Home Page Tool" เป็น Server side script ท่ีมีการทาํงาน

ท่ี ฝ่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server ซ่ึงรูปแบบในการเขียนคาํสั่งการทาํงานนั้นจะมีลกัษณะคลา้ย

กบั ภาษาPerl หรือภาษา C และสามารถท่ีจะใชร่้วมกบัภาษา HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ

ทาํใหก้ารเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซตท์าํไดง่้ายยิง่ข้ึน 

 

รูปท่ี2.2 แสดง server-side script 

 จากรูปเป็นการทาํงานของเวบ็เพจท่ีฝังสคริปตภ์าษา PHP ไว(้ขอเรียกวา่ ไฟลP์HP) เม่ือ

เวบ ็บราวเซอร์ร้องขอไฟล ์PHP ไฟลใ์ด เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ข้ึนมาแปล (interpret) 

และประมวลผลคาํสั่งท่ีอยูใ่นไฟลP์HP นั้นโดยอาจมีการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล หรือเขียนขอ้มูลลง

ไป ยงัฐานขอ้มูลดว้ย หลงัจากนั้นผลลพัธ์ในรูปแบบ HTML (และสคริปตท่ี์ทาํงานทางฝ่ัง

บราวเซอร์ เช่น client-side JavaScript) จะถูกส่งกลบัไปยงับราวเซอร์ บราวเซอร์ก็จะแสดงผลตาม

คาํสั่ง HTML ท่ีไดรั้บมาซ่ึงยอ่มไม่มีคาํสั่ง PHP ใดๆหลงเหลืออยู ่เน่ืองจากถูกแปลและประมวลผล

โดย PHP engine ท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ไปหมดแลว้ ใหส้ังเกตวา่การทาํงานของบราวเซอร์ในกรณีน้ีไม่

แตกต่างจาก กรณีของเวบ็เพจธรรมดาท่ีไดอ้ธิบายไปก่อนหนา้น้ีเลย เพราะส่ิงท่ีบราวเซอร์ตอ้ง

กระทาํ ก็คือการ ร้องขอไฟลจ์ากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จากนั้นก็รอรับผลลพัธ์กลบัมาแลว้แสดงผลความ

แตกต่างจริงๆอยูท่ี่ การทาํงานทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงกรณีหลงัน้ีเวบ็เพจ (ไฟลP์HP)จะผา่นการ

ประมวลผลก่อนแทนท่ีจะ ถูกส่งไปยงับราวเซอร์เลยทนัที 

 การฝังสคริปตP์HP ไวใ้นเวบ็เพจ ช่วยใหเ้ราสร้างเวบ็เพจแบบ dynamic ไดซ่ึ้งหมายถึงเวบ็ 

เพจท่ีมีเน้ือหาสาระหรือหนา้ตาเปล่ียนแปลงไปไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีผูใ้ชเ้ปิดดู โดยข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 

ต่างๆ เช่น ขอ้มูลท่ีผูใ้ชส่้งมาให(้ผา่นมาทางฟอร์มของ HTML) ขอ้มูลในฐานขอ้มูลฯลฯ PHP เป็น

ภาษาจาพวก scripting language คาํสั่งต่างๆจะเก็บอยูใ่นไฟลท่ี์เรียกวา่สคริปต ์(script) และเวลาใช้
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งานตอ้งอาศยัตวัแปลชุดคาํสั่ง ตวัอยา่งของภาษาสคริปก็ เช่นJavaScript, Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ 

PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและ ออกแบบมา เพื่อใชง้าน

ในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา ไดโ้ดยอตัโนมติัดงันั้นจึง

กล่าววา่ PHP เป็นภาษาท่ีเรียกวา่server-side หรือHTML-embedded scripting language เป็น

เคร่ืองมือท่ีสาํคญชันิดหน่ึงท่ีช่วยใหเ้ราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน เน่ืองจากวา่ PHP ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของตวั Web Server ดงันั้น

ถา้จะใชP้HP ก็จะตอ้ง ดูก่อนวา่ Webserver นั้นสามารถใชส้คริปตP์HP ไดห้รือไม่ยกตวัอยา่งเช่น 

PHP สามารถใชใ้ดก้บัApache Web Server และPersonal Web Server (PWP) สาํหรับ

ระบบปฏิบติัการWindows 95/98/NT ในกรณีของ Apache เราสามารถใชP้HP ไดส้องรูปแบบคือ 

ในลกัษณะของ CGI และ Apache Module ความแตกต่างอยูต่รงท่ีวา่ ถา้ใชP้HP เป็นแบบโมดูล PHP 

จะเป็นส่วนหน่ึงของ Apache หรือเป็นส่วนขยายในการทาํงานนัน่เอง ซ่ึงจะทาํงานไดเ้ร็วกวา่แบบท่ี

เป็น CGI เพราะวา่ ถา้เป็น CGI แลว้ ตวัแปลชุดคาํสั่งของ PHP ถือวา่เป็นแค่โปรแกรมภายนอก ซ่ึง 

Apache จะตอ้งเรียกเขา้มา ทาํงานทุกคร้ัง ท่ีตอ้งการใช ้PHP ดงันั้น ถา้มองในเร่ืองของประสิทธิภาพ

ในการทาํงาน การใชP้HP แบบท่ีเป็นโมดูลหน่ึงของ Apache จะทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากกวา่ 

2.4 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)[4] 

 ภาษา HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการสร้างเวบ็เพจ

(Web Page) เป็นภาษาประเภท Markup Language เกิดข้ึนจากการพฒันาระบบ World Wide Web 

เดือน มีนาคม 1989 โดยนกัวิจยัจากสถาบนั CERN (Conseil European Pour La Recherche 

Nucleaire) ซ่ึงเป็นห้องทดลองในเมืองเจนีวา ประเทศสวสิเซอร์แลนดช่ื์อ ทิมเบอร์เนอร์ – ลี (Tim 

Berners - Lee) ซ่ึงทิม เบอร์เนอร์ – ลีไดน้าํแนวความคิดในเร่ืองHypertext ของ Vannevar Bush และ 

Ted Nelson มาใชเ้พื่อกระจายขอ้มูลในองคก์ร ต่อมามีการพฒันาและกาํหนดมาตรฐานโดยองคก์รท่ี

ช่ือวา่ W3C (World Wide Web Consortium)ภาษา HTML เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะของขอ้มูลท่ีเป็น

ตวัอกัษรใน มาตรฐานของรหสัแอสกี(ASCII Code) โดยเขียนอยูใ่นรูปของเอกสารขอ้ความ (Text 

Document) จึงกาํหนดรูปแบบและโครงสร้างไดง่้ายภาษา HTML ไดถู้กพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ภาษา HTML สามารถสร้างข้ึนไดจ้ากโปรแกรมสร้างไฟลข์อ้ความ (Text Editor)ทัว่ๆไป 

เช่น Notepad หรือ Word Processing ไดอี้กทั้งง่ายต่อการเรียนรู้เพราะภาษา HTML ไม่มีโครงสร้าง 

ความเป็น Programming เลยแมแ้ต่นอ้ย และไฟลท่ี์ไดจ้ากการสร้างเอกสาร HTML ยงัมีขนาดเล็กอีก 

ดว้ยนามสกุลของไฟล ์HTML จะเป็นไฟลน์ามสกุล .htm หรือ .html ซ่ึงใชใ้นทั้งระบบปฏิบติัการ 
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ยนิูกซ์ (UNIX) และระบบปฏิบติัการ Windows และเรียกใชง้านไดจ้ากเวบ็บราวเซอร์(Web 

Browser) เช่น Internet Explorer หรือ NetScape 

-Tag  

Tag เป็นลกัษณะเฉพาะของภาษา HTML ใชใ้นการระบุรูปแบบคาํสั่งหรือการลงรหสั คาํ 

สั่ง HTML ภายในเคร่ืองหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยท่ี Tag 

HTML แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ Tag เด่ียวเป็น Tag ท่ีไม่ตอ้งมีการปิดรหสั เช่น <P>,<BR>, <img> 

,<HR> เป็นตน้ Tag เปิด/ปิด เป็น Tag ท่ีประกอบดว้ย Tag เปิด และ Tag ปิดโดย Tag ปิด จะมี

เคร่ืองหมาย slash ( / ) นาํหนา้คาํสั่งใน Tag นั้นๆ เช่น <B>…</B>,<BLINK>…</BLINK> เป็น

ตน้ 

- Attributes   

Attributes เป็นส่วนขยายความสามารถของ Tag จะตอ้งใส่ภายในเคร่ืองหมาย < > ในส่วน 

Tag เปิดเท่านั้น Tag คาํสั่ง HTML แต่ละคาํสั่งจะมีAttribute แตกต่างกนัไปและมีจาํนวนไม่เท่ากนั 

การระบุAttribute มากกวา่ 1 Attribute ใหใ้ชช่้องวา่งเป็นตวัคัน่ 

 



 
 

 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดและการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ   บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

 ทีต่ั้งสถานประกอบการ  102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์   0-2348-8000 

 เบอร์โทรสาร   0-2348-8001 

 เวบ็ไซต์  http://www.loxley.co.th    

 

 

          รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 ฝ่ายระบบขนส่ง เป็นสายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชัน่ส์ ดาํเนินธุรกิจหลกัในลกัษณะ จา้งเหมา 

ออกแบบ จดัหา พฒันา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบและส่งมอบระบบจดัเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งแบบ เงิน

สดและแบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจสภาพการจราจรและควบคุม ดูแลความปลอดภยับนทาง

พิเศษ ระบบดูแลความปลอดภยัในอนาคต 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
รูปท่ี 3.2 การจดัการและบริหารงานขององคก์ร 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ตาํแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายคือ วศิวกรระบบ 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นายวฒิุพล สุขจิตร์  ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน เวลาทาํการวนั

จนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

3.7 แผนการดําเนินงาน 

 3.7.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน 

 ผูจ้ดัทาํตอ้งทาํการศึกษาและสอบถามรายละเอียดความตอ้งการของพนกังานในองคก์ร 

ว่าตอ้งการให้โปรแกรมมีการทาํงานใดบา้ง จากนั้น ทาํการออกแบบระบบการทาํงาน และจดัทาํ

ระบบใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
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 3.7.2 วเิคราะห์ระบบงาน 

 หลงัจากทาํการเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ผูจ้ดัทาํจะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและวางแผนการ

ทาํงานเป็นลาํดบัขั้นตอนวา่ส่ิงใดควรดาํเนินการก่อนหลงั 

 3.7.3 ออกแบบระบบงาน 

 คณะผูจ้ดัทาํทาํการออกแบบแผนระบบงานให้ตรงตามความตอ้งการและง่ายต่อการใช้

งาน ดงัน้ี 

 
รูปท่ี 3.3 โครงสร้างของระบบ 

  

 

 3.7.4 ทดสอบและสรุปผล 

  คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการทดสอบโปรแกรมวา่สามารถใชง้านไดจ้ริง และทดสอบดู

ขอ้ผดิพลาดเพื่อนาํมาแกไ้ขต่อไป 

  3.7.5 แผนการดาํเนินงาน 

 คณะผูจ้ดัทาํไดมี้การวางแผนดาํเนินงานและกาํหนดระยะเวลาในการดาํเนินงานดงัท่ี

แสดงในตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแผนการดาํเนินงาน 

 

    วางแผน 

    งานจริง

 

ท่ี 

 

หวัขอ้งาน 

2561 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1 ศึกษาเก่ียวกบัโครงงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายให ้     

2 นาํเสนอหวัขอ้โครงงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา     

3 ศึกษาโปรแกรม     

4 ศึกษาโปรแกรมเฉพาะทาง      

5 ดาํเนินการติดตั้งโปรแกรมบนเคร่ืองแม่ข่าย     

6 ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม และหาขอ้ผดิพลาดแลว้แกไ้ข     

7 ปรับปรุงใหส้มบูรณ์และสวยงาม     

8 จดัทาํรูปเล่มโครงงาน     
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3.8 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 3.8.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับในการติดตั้งระบบ 

 3.8.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

  3.8.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็ว 2.0 GHz ข้ึนไป 1 เคร่ือง 

  3.8.1.1.2 หน่วยความจา 4.0 GB ข้ึนไป 

  3.8.1.1.3 หน่วยสาํรองขอ้มูล 60 GB ข้ึนไป 

  3.8.1.1.4 Server       1 เคร่ือง 

 3.8.1.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

  3.8.1.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 7 ข้ึนไป 

  3.8.1.2.2 Web Browser รองรับ Internet Explorer 9 ข้ึนไป, Google Chrome, 

Mozilla Firefox 

 
 



 
 

บทที ่4 

รายละเอยีดของโครงงาน 

4.1 การออกแบบแผนผังของระบบ 

 4.1.1 แผนผงัระบบในส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัระบบในส่วนของผูดู้แลระบบ 

 4.1.2 แผนผงัระบบในส่วนของพนกังานซ่อมบาํรุง 

 

รูปท่ี 4.2 แผนผงัระบบในส่วนของพนกังานซ่อมบาํรุง 

 

 

หน้าหลกั

ข้อมลูAdmin

แก้ไขข้อมลูสว่นตวัน เปลี่ยนแปลงรหสัผ่าน

ข้อมลูพนกังาน

สร้างข้อมลูพนกังาน จดัการข้อมลูพนกังาน

ใบงาน

เพ่ิมใบงาน จดัการใบงาน

หน้
าห
ลกั

ข้อมลูสว่นตวั

แก้ไขข้อมลูสว่นตวั

เปลีย่นแปลงรหสัผ่าน

เปลีย่นแปลงรหสัลบั

ใบงาน

จดัการใบงาน

ใบงานท่ีรอดําเนินการ

ใบงานท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ

ใบงานท่ีดําเนินการเสร็จแล้ว
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4.2 รายละเอยีดโครงสร้างของเวบ็ไซต์  

ตารางท่ี 4.2.1 แสดงรายละเอียดระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุง 

ลาํดับ รายการ คําอธิบาย 

1 Home1 แสดงหนา้แรกของเวบ็ไซต ์

2  คลิกเพิ่มรายการแจง้ซ่อม 

3 addjob แสดงหนา้รายการแจง้ซ่อม 

4 Job_ok แสดงหนา้บนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมแลว้เรียบร้อย 

5 Index หนา้แสดงรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 

6  คน้หาขอ้มูลเป็นแผนก 

7 Search หนา้แสดงใบงานเป็นแผนก 

8 mantenace หนา้แสดงล็อคอินของวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

9 add_mantenace หนา้แสดงเพิ่มรายการซ่อมบาํรุงของวศิวกร 

10 mantenace_index หนา้แสดงรายการซ่อมเสร็จแลว้ 

11 ma_info หนา้แสดงรายละเอียดงานซ่อมท่ีเสร็จแลว้ 

12 Ind หนา้แสดงล็อคอินของผูดู้แลระบบ 

13 Index หนา้แสดงInboxของรายการแจง้ซ่อมทั้งหมดท่ีมีการแจง้เขา้มา 

14  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได ้

15  ผูดู้แลระบบสามารถลบออกได ้

16 Adduser หนา้แสดงรายการเพิ่มวศิวกรซ่อมบาํรุง 

17  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได ้

18  ผูดู้แลระบบสามารถลบออกได ้
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ตารางท่ี 4.2.1 แสดงรายละเอียดระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุง(ต่อ) 

ลาํดับ รายการ คําอธิบาย 

19 add_department หนา้แสดงรายการเพิ่มแผนก/ฝ่ายของผูท่ี้แจง้ซ่อม 

20  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได ้

21  ผูดู้แลระบบสามารถลบออกได ้

22 add_priority หนา้แสดงรายการเพิ่มระดบัความสาํคญั 

23  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได ้

24  ผูดู้แลระบบสามารถลบออกได ้

25 add_problem หนา้แสดงรายการเพิ่มประเภทปัญหา 

26  ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขได ้

27  ผูดู้แลระบบสามารถลบออกได ้

28 menu_report หนา้แสดงเมนูของรายงาน 

29 rep หนา้แสดงรายงานทั้งหมด 

30 report หนา้แสดงการคน้หารายงานตามวนัท่ี 

31 reportshow หนา้แสดงรายงานตามวนัท่ี 

32 search_department คน้หารายงานตามแผนก/ฝ่าย 

33 report_department หนา้แสดงรายงานตามแผนกท่ีทาํการคน้หา 
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4.3 การออกแบบฐานข้อมูล 

  การออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) เป็นวธีิการสร้างฐานขอ้มูลในลกัษณะรูป 

แบบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลลกัษณะการออกแบบฐานขอ้มูลเป็นการจดัการขอ้มูลต่างๆใหอ้ยู ่ใน

รูปของตารางโดยผา่นส่วนของฐานขอ้มูลจะมีการจดัการและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดย ใช ้

Microsoft SQL Server เป็นตวักาํหนดและการจดั รายละเอียดของตารางขอ้มูลมีดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3.1 : Data Dictionary Table addjob 

Attribute Type Description 

id (Primary) int(5) รหสัรายการ 

name varchar(100) ช่ือรายการท่ีแจง้ 

datepicker date วนัท่ีแจง้ 

time varchar(20) เวลาท่ีแจง้ 

department varchar(100) แผนก/ฝ่ายท่ีแจง้ 

piority varchar(100) ความสาํคญั 

subject varchar(100) เร่ืองท่ีแจง้ 

problem varchar(100) ประเภทปัญหา 

details varchar(255) รายละเอียด 

comment varchar(255) หมายเหตุ 

status varchar(100) สถานะ 

 

ตารางท่ี 4.3.2 Data Dictionary Table department 

Attribute Type Description 

id (Primary) int(20) รหสั 

department varchar(100) แผนก/ฝ่าย 
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ตารางท่ี 4.3.3 Data Dictionary Table priority 

Attribute Type Description 

id (Primary) int(5) รหสั 

priority varchar(100) ประเภทปัญหา 

 

ตารางท่ี 4.3.4 Data Dictionary Table problem 

Attribute Type Description 

id (Primary) int(5) รหสั 

problem varchar(100) ระดบัความสาํคญั 

 

ตารางท่ี 4.3.5 Data Dictionary Table mantenace 

Attribute Type Description 

id (Primary) int(10) รหสั 

datepicker date วนัท่ีซ่อม 

device_id varchar(20) รหสัอุปกรณ์ 

username varchar(50) ช่ือผูแ้จง้ 

department varchar(50) แผน/ฝ่ายท่ีแจง้ 

position_user varchar(50) ตาํแหน่งผูแ้จง้ 

details varchar(150) รายละเอียดการซ่อม 

repair_by varchar(50) วศิกรผูซ่้อม 

position varchar(50) ตาํแหน่งผูซ่้อม 

coment varchar(150) หมายเหตุ 

Device_name varchar(150) ช่ืองานท่ีซ่อม 

 

 

 

 



23 
 

ตารางท่ี 4.3.6 Data Dictionary Table user 

Attribute Type Description 

Id (primary) Int(5) รหสั 

date_re date วนัท่ีลงทะเบียน 

name varchar(100) ช่ือผูล้งทะเบียน 

username varchar(50) ช่ือผูใ้ชง้าน 

password varchar(20) รหสัผูใ้ชง้าน 

 

4.4 รายละเอยีดของเวบ็แอพพลเิคช่ัน  

 การทาํงานบนเวบ็แอพพลิเคชัน่  เป็นส่วนสาํคญัและเป็นหวัใจของระบบ โดยจะแบ่ง 

การทาํงาน เป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของลูกคา้, ส่วนของผูดู้แลระบบ และวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 4.4.1 หนา้เมนูเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี 4.3 หนา้หลกัของเวบ็ไซต ์
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 4.4.2 หนา้เมนูเพิ่มรายการแจง้ซ่อม 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้เมนูเพิ่มรายการแจง้ซ่อม 

 4.4.3 หนา้เมนูบนัทึกรายการแจง้ซ่อมสาํเร็จ 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้เมนูบนัทึกรายการแจง้ซ่อมสาํเร็จ 
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 4.4.4 หนา้เมนูรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.6 หนา้เมนูรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 

 4.4.5 หนา้เมนูรายการแจง้ซ่อมเป็นแผนก เช่น ระบบขนส่ง 

 

   รูปท่ี 4.7 หนา้เมนูรายการแจง้ซ่อมเป็นแผนก 
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 4.4.6 หนา้เมนูใบแจง้งานซ่อมท่ียงัไม่รับการซ่อมจากทางวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 

รูปท่ี 4.8 หนา้เมนูใบแจง้งานซ่อมท่ียงัไม่รับการซ่อมจากทางวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 4.4.7 หนา้เมนูใบแจง้งานซ่อมท่ียงัไดรั้บการซ่อมจากทางวศิวกรผูซ่้อมบาํรุงลว้ 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้เมนูใบแจง้งานซ่อมท่ียงัไดรั้บการซ่อมจากทางวศิวกรผูซ่้อมบาํรุงแลว้ 
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 4.4.8 หนา้เมนูล็อคอินของวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้เมนูล็อคอินของวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 4.4.9 หนา้เมนูรายการท่ีทาํการซ่อมเสร็จแลว้ 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้เมนูรายการท่ีทาํการซ่อมเสร็จแลว้ 
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 4.4.10 หนา้เมนูใบแผนการซ่อม 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้เมนูใบแผนการซ่อม 

 4.4.11 หนา้เมนูเพิ่มรายการซ่อมบาํรุงของงวศิวกร 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้เมนูเพิ่มรายการซ่อมบาํรุงของวศิวกร 
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 4.4.12 หนา้เมนูล็อคอินของผูดู้แลระบบแจง้ซ่อม

 

รูปท่ี 4.14 หนา้เมนูล็อคอินของผูดู้แลระบบแจง้ซ่อม 

 4.4.13 หนา้เมนู Inbox เม่ือผูดู้แลระบบทาํการล็อคอินจะพบกบัรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 

 

รูปท่ี 4.15 หนา้เมนู Inbox เม่ือผูดู้แลระบบทาํการลอ็คอินจะพบกบัรายการแจง้ซ่อมทั้งหมด 
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 4.4.14 หนา้เมนูสร้างรายการแจง้ซ่อม(เม่ือวศิวกรทาํการซ่อมสาํเร็จ) 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้เมนูสร้างรายการแจง้ซ่อม(เม่ือวศิวกรทาํการซ่อมสาํเร็จ) 

 4.4.15 หนา้เมนูรายการเพิ่มวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้เมนูรายการเพิ่มวศิวกรผูซ่้อมบาํรุง 
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 4.4.16 หนา้เมนูเพิ่มแผนก/ฝ่าย 

 

รูปท่ี 4.18 หนา้เมนูเพิ่มแผนก/ฝ่าย 

            4.4.17 หนา้เมนูเพิ่มระดบัความสาํคญั 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้เมนูเพิ่มระดบัความสาํคญั 
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4.4.18 หนา้เมนูเพิ่มประเภทปัญหา 

 

 รูปท่ี 4.20 หนา้เมนูเพิ่มประเภทปัญหา 

                 4.4.19 หนา้เมนูสรุปรายงานทั้งหมด / รายงานตามวนัท่ี /รายงานตามแผนก 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้เมนูสรุปรายงานทั้งหมด / รายงานตามวนัท่ี /รายงานตามแผนก 
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                 4.4.20 หนา้เมนูสรุปรายงานทั้งหมด  

 

รูปท่ี 4.22 หนา้เมนูสรุปรายงานทั้งหมด 

4.4.21 หนา้เมนูคน้หารายงานตามวนัท่ี 

 

 รูปท่ี 4.23 หนา้เมนูคน้หารายงานตามวนัท่ี 
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 4.4.22 หนา้เมนูรายงานตามวนัท่ี 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้เมนูรายงานตามวนัท่ี 

                  4.4.23 หนา้เมนูคน้หารายการตามแผนก/ฝ่าย 

 

รูปท่ี 4.25 หนา้เมนูคน้หารายการตามแผนก/ฝ่าย 
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4.4.24 หนา้เมนูรายงานตามแผนก 

 

รูปท่ี 4.26 หนา้เมนูรายงานตามแผนก 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

            

5.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการท่ีไดพ้ฒันาและออกแบบระบบการบริหารงานซ่อมบาํรุงใหส้ามารถแจง้การใชง้าน

ท่ีเกิดปัญหาต่างๆ เช่นอุปกรณ์มีปัญหา ระบบใชง้านไม่ได ้เป็นตน้ มีการทดลองการใชร้ะบบแจง้

ซ่อมโดยผูใ้ชง้านจริงเป็นผูท้ดลองใชร้ะบบ ไดส้รุปวา่สามารถแจง้ซ่อมการใชง้านไดจ้ริงและ

สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยงัมีการออกรายงานเพื่อไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆไดอี้กดว้ยขอ้จาํกดั

หรือปัญหาของโครงงาน 

5.1.1 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

ปัญหาดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลพนกังานมีเยอะมากเพราะแต่ก่อนเก็บเป็นเอกสาร

จึงทาํใหเ้วลาเก็บรวบรวมเอามาไวใ้นฐานขอ้มูลค่อนขา้งใชเ้วลานาน 

5.1.2 ขอ้เสนอแนะ 

ควรท่ีจะมีการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบท่ีแน่นอนและถา้หากมีการพฒันาระบบ

น้ีต่อควรพฒันาระบบแจง้ซ่อมจากเดิมท่ีใชบ้นคอมพวิเตอร์ใหเ้ปล่ียนไปใชบ้นโมบายเพื่อสะดวก

แก่การใช ้ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 มีประสบการณ์จริงในการทาํงาน 

5.2.2 ไดค้วามรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนไดแ้ก่ ดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

5.2.3 ไดท้ดลองและปฏิบติังานไดจ้ริง 
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5.2.4 ทาํใหป้รับตวัเขา้กบับุคคลและสถานประกอบการท่ีเราปฏิบติังานไดดี้       

5.2.5 ทาํใหมี้ประสบการณ์ใหม่ๆจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในองคก์ร 

5.3 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ปัญหาดา้นการเขียนคาํสั่ง PHP 

5.3.2 ปัญหาดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหาบางคร้ัง 

5.3.3 ปัญหาดา้นการเขียนคาํสั่ง JAVA SCRIPTงานมากยิง่ข้ึน 

5.3.4 ปัญหาการเกิด ERROR 

5.3.5 ปัญหาดา้นการใชฐ้านขอ้มูล 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียนคาํสั่งดว้ยภาษา PHP เพิ่ม 

5.4.2 ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียนคาํสั่งดว้ยภาษา JAVA SCRIPT เพิ่ม 

5.4.3 ควรศึกษาขอ้มูลในการเขียนระบบใหม้ากข้ึน 

5.4.4 ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัดา้นการใชฐ้านขอ้มูลเพิ่ม 
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ภาคผนวก ก 

ภาพในระหวา่งปฎิบติัสหกิจ 

 

รูปท่ี  ก.1 ขณะปฏิบติังานติดตั้งระบบ1 

 

รูปท่ี  ก.1 ขณะปฏิบติังานติดตั้งระบบ2 
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รูปท่ี  ก.1 ขณะปฏิบติังานติดตั้งระบบ3 

 

รูปท่ี  ก.2 ขณะปฏิบติังานติดตั้งซอฟแวร์1 
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รูปท่ี  ก.2 ขณะปฏิบติังานติดตั้งซอฟแวร์2 

 

รูปท่ี  ก.2 ขณะปฏิบติังานติดตั้งซอฟแวร์3 
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รูปท่ี  ก.3 ขณะปฏิบติังานทดสอบระบบฮาร์ดแวร์1 

 

รูปท่ี  ก.3 ขณะปฏิบติังานทดสอบระบบฮาร์ดแวร์2 
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รูปท่ี  ก.3 ขณะปฏิบติังานทดสอบระบบฮาร์ดแวร์3 

 
รูปท่ี  ก.3 ขณะปฏิบติังานทดสอบระบบฮาร์ดแวร์4 
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