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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจใหก้า้วไปขา้งหนา้และการพฒันาประสิทธิภาพของการท างาน ท า
ใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศเขา้มามีบทบาทมากข้ึน จากเดิมสถานประกอบการ
มีการเก็บขอ้มูลทรัพยสิ์นโดยใชก้ารจดเป็นเอกสารรายงาน ซ่ึงการท าเช่นน้ีท าให้มีการตกหล่นของ
ขอ้มูลหรือการสูญหายของเอกสาร อีกทั้งระบบเดิมนั้นไม่สามารถคดักรองทรัพย์สินคงคลังท่ี
จ  าหน่ายออกเน่ืองจากช ารุด หรือหมดอายุ ท าให้ไม่สามารถนบัจ านวนทรัพยสิ์นท่ีมีอยูจ่ริงได ้จึง
เป็นสาเหตุใหเ้กิดโครงงานน้ีข้ึน เพื่อใหก้ารจดัการมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนจึงตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีสามารถ
ช่วยด าเนินการเพื่อให้ผูด้  าเนินงานสะดวกในการใชง้าน ลดเวลาในการท างานของพนกังานในการ
จดัการทรัพยสิ์นทางดา้นสารสนเทศของหน่วยงานท่ีจดัหามาใหม่  หรือการติดตามทรัพยสิ์นของ
หน่วยงาน ท าให้พนักงานสามารถท างานอ่ืน ๆ ได้ โดยไม่เสียเวลาในการจัดการทรัพย์สิน
สารสนเทศของหน่วยงาน ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นสารสนเทศมีความถูกตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน มีการ
จดัเก็บท่ีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน เป็นการก าหนดความเป็นเจา้ของแต่ละหน่วยงาน ก าหนดผูจ้ดัการ
ทรัพยสิ์นสารสนเทศ และก าหนดผูรั้บผิดชอบ กบัผูท่ี้จดัการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีระบุ เพื่อ
น าไปสู่ระดบัการควบคุมท่ีเหมาะสมตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ และเป็นส่ิงท่ีน าไปวิเคราะห์ล าดบัการ
ปรับปรุงก่อนหลงั  

เพื่อให้สถานประกอบการมีมาตรฐานในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ และเป็นการลดระยะเวลาในการสืบคน้ ซ่ึงท างานบนหนา้เวบ็ไซต ์ (Website) ง่ายต่อการใช้
งาน โดยสามารถท าการกรอกขอ้มูลสินคา้และเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลได้ และสามารถท าการ
เรียกดูขอ้มูล ทั้งจ  านวนและชนิดของทรัพยสิ์นได ้อีกทั้งยงัสามารถเรียกดูขอ้มูล, สถานะ, รุ่น, 
ประสิทธิภาพ และรหสัการบริการ ซ่ึงเป็นการท าให้การเก็บทรัพยสิ์นเป็นระบบมาข้ึน ทั้งยงัท าให้
ง่ายต่อการเรียกดูขอ้มูล และยงัมีระบบท่ีไม่ท าให้ขอ้มูลสูญหายซ่ึงจึง ท าให้การเก็บทรัพยสิ์นมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.2. วตัถุประสงค์ 

1.2.1. เพื่อสร้างเวบ็แอป๊พลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
1.2.2. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
1.2.3. เพื่อศึกษาการติดตั้งและการใชง้าน Snip-IT บน WampServer 

 



2 
 
1.3. ขอบเขต 

1.3.1. สารมารถเพิ่ม ลบ และแกไ้ขข้อ้มูลของทรัพยสิ์นสารสนเทศได ้
1.3.2. สารมารถเรียกดูขอ้มูลทรัพยสิ์นสารสนเทศได ้
1.3.3. สามารถตรวจสอบจ านวนของทรัพยสิ์นสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ด ้
1.3.4. สามารถตรวจสอบสถานะของทรัพยสิ์นสารสนเทศได ้
1.3.5. สามารถดาวน์โหลดไฟลข์อ้มูลทรัพยสิ์นสารสนเทศออกมาเป็นไฟล ์.doc และ .xlsx ได ้

 
1.4. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1. สามารถสร้างเวบ็แอป๊พลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
1.4.2. สามารถบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศไดจ้ริง 
1.4.3. สามารถใชง้าน Snipe-IT บน WampServer ไดจ้ริง 

 
 



บทที ่2 
ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 
ในส่วนน้ีจะเป็นรายละเอียดเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัโครงงานท่ีไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เพื่อ

น ามาใชเ้ป็นความรู้ ส าหรับการสร้างเวบ็แอป๊พลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ 
 

2.1. Snipe – IT 
 

 
รูปท่ี 2.1 Snipe-IT 

 
Snipe-IT เป็นเวบ็แอ๊ปพลิเคชัน่ส าหรับการบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ โดยอยู่

รูป Opensoure สามารถติดตั้งบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ Linux, window หรือ Mac ผูใ้ชส้ามารถจดัต าแหน่ง
รูปแบบการบริหารเองได ้Snipe-IT ยงัออกแบบเวบ็แอป๊พลิเคชัน่ใหมี้ความปลอดภยัท่ีสุด 
 
2.2. WampServer 

wamp server คือการรวมเอาโปรแกรมท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการสร้างเวบ็ไซตเ์ขา้ไว้
ดว้ยกนั ประกอบดว้ย Apache PHP Mysql PhpMyadmin ซ่ึงโดยปกติแลว้โปรแกรมเหล่าน้ี
จะตอ้งติดตั้งทีละตวั ท าให้เสียเวลา และปรับแต่งค่า Configuration ค่อนขา้งยาก ท่ีส าคญัคือตอ้งมี
ความรู้และประสบการณ์ มิเช่นนั้นแลว้อาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดไดจ้นท าให้เสียเวลาได ้เม่ือติดตั้ง 
wamp server ซ่ึงเป็นไฟล์ .exe ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ส่ิงท่ีจะไดป้ระกอบดว้ย 
โปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเป็น Webserver (Apache) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (MySql) และ
โปรแกรม PHP ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็ไซตอี์กชนิดหน่ึง ส่ิงส าคญัคือตอ้งเลือกรุ่น หรือ
เวอร์ชัน่ใหต้รงกบัระบบปฏิบติัการนั้น ๆ ดว้ย 
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2.3. Web Server  

เวบ็เซิร์ฟเวอร์ คือ ส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเก็บและส่งเน้ือหาส าหรับเวบ็ไซตแ์ละขอ้มูลแอป๊พลิ
เคชัน่ไปยงัเคร่ืองลูกข่ายท่ีร้องเม่ือผูใ้ชค้ลิกลิงกห์รือดาวน์โหลดเอกสารในหนา้เวบ็ท่ีแสดงในเบรา
เซอร์ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ส่ือสารกบัเวบ็เบราเซอร์โดยใช ้ HTTP ( Hypertext Transfer Protocol ) 

- Apache (อะแพชี) หรือ Apache Webserver เป็นซอร์ฟแวร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีพฒันาและ
ดูแลโดย Apache Software Foundation มีการปรับปรุงยงัต่อเน่ืองใหมี้คุณสมบติัใหม่และดีกวา่เดิม 
Apache เป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สท่ีสามารถใชง้านไดฟ้รี ซ่ึงรวดเร็วเช่ือถือไดแ้ละปลอดภยั 
สามารถปรับแต่งไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดว้ยเหตุผลน้ีท า
ใหมี้การใชโ้ดยรวมประมาณ 67% ของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ทั้งโลก 
 
2.4. MySQL  

MySQL เป็นโอเพนซอร์สท่ีนิยมมากท่ีสุดระบบการจดัการฐานขอ้มูล SQL ไดรั้บการ
พฒันาแจกจ่ายและสนบัสนุนโดย Oracle ฐานขอ้มูลเป็นชุดขอ้มูลท่ีมีโครงสร้าง อาจเป็นอะไรก็ได้
จากรายการช็อปป้ิงแบบง่ายๆไปจนถึงแกลเลอรีรูปภาพหรือขอ้มูลจ านวนมหาศาลในเครือข่ายของ 
บริษทั ในการเพิ่มเขา้ถึงและประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์คุณจ าเป็นตอ้งมี
ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเช่น MySQL Server เน่ืองจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจดัการ
ขอ้มูลจ านวนมากระบบจดัการฐานขอ้มูลจึงมีบทบาทส าคญัในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นระบบ
อรรถประโยชน์แบบสแตนด์อโลนหรือเป็นส่วนหน่ึงของแอพ็พลิเคชนัอ่ืน ๆ 

- ฐานขอ้มูล MySQL เชิงสัมพนัธ์ 
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะจดัเก็บขอ้มูลในตารางท่ีแยกต่างหากแทนท่ีจะวางขอ้มูล

ทั้งหมดไวใ้นห้องเก็บของขนาดใหญ่ โครงสร้างฐานขอ้มูลถูกจดัเป็นไฟลก์ายภาพท่ีเหมาะส าหรับ
ความเร็ว โมเดลลอจิคลักบัออ็บเจก็ตเ์ช่นฐานขอ้มูลตารางมุมมองแถวและคอลมัน์มีสภาพแวดลอ้ม
การเขียนโปรแกรมแบบยดืหยุน่ คุณตั้งค่ากฎท่ีควบคุมความสัมพนัธ์ระหวา่งเขตขอ้มูลต่างๆเช่น
แบบ ตวัต่อตวัแบบตวัต่อตวั ไม่ซ ้ าใครเป็นตวัเลือกหรือไม่จ  าเป็นและ " ตวัช้ี " ระหวา่งตารางต่างๆ 
ฐานขอ้มูลบงัคบัใชก้ฎเหล่าน้ีเพื่อใหมี้ฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีแอพ็พลิเคชัน่ของ
ขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัก าลงัท างานลา้สมยัขอ้มูลท่ีขาดหายไป ส่วน SQL ของ " MySQL " ยอ่มาจาก " 
Structured Query Language " SQL เป็นภาษามาตรฐานทัว่ไปท่ีใชใ้นการเขา้ถึงฐานขอ้มูล ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มการเขียนโปรแกรม อาจป้อน SQL โดยตรง (ตวัอยา่งเช่นในการสร้างรายงาน) ฝัง
ค าสั่ง SQL ลงในโคด้ท่ีเขียนในภาษาอ่ืนหรือใช ้API เฉพาะภาษาท่ีซ่อนไวยากรณ์ SQL 

SQL ถูกก าหนดโดย ANSI / ISO SQL Standard มาตรฐาน SQL ไดรั้บการพฒันาตั้งแต่
ปี 1986 และมีหลายเวอร์ชนั ในคู่มือน้ี " SQL-92 " หมายถึงมาตรฐานท่ีออกในปี 1992 " SQL: 1999 
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" หมายถึงมาตรฐานท่ีออกในปีพ. ศ. 2542 และ " SQL: 2003 " หมายถึงเวอร์ชนัปัจจุบนัของ
มาตรฐาน เราใชว้ลี " มาตรฐาน SQL " หมายถึงรุ่นปัจจุบนัของ SQL Standard ไดต้ลอดเวลา 

- ซอฟตแ์วร์ MySQL เป็น Open Source 
Open Source หมายความวา่ทุกคนสามารถใชแ้ละแกไ้ขซอฟตแ์วร์ได ้ ทุกคนสามารถ

ดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ MySQL จากอินเทอร์เน็ตและใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายอะไร หากตอ้งการ
คุณสามารถศึกษาซอร์สโคด้แลว้เปล่ียนรหสัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของคุณ ซอฟตแ์วร์ MySQL 
ใช ้GPL (GNU General Public License), http://www.fsf.org/licenses/ เพื่อก าหนดส่ิงท่ีคุณอาจและ
อาจไม่เก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์ในสถานการณ์ท่ีต่างกนั หากคุณรู้สึกอึดอดัใจกบั GPL หรือตอ้งการ
ฝังโคด้ MySQL ลงในแอพ็พลิเคชนัเชิงพาณิชยคุ์ณสามารถซ้ือเวอร์ชนัท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็น
ทางการจากเราโดยดูภาพรวมการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิ  

เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล MySQL มีความรวดเร็วเช่ือถือไดป้รับขนาดไดแ้ละใชง้านง่าย 
หากตอ้งการทดลองใช ้ MySQL Server สามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบายบนเดสกท์อ็ปหรือ
แล็ปทอ็ปพร้อมกบัแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ เวบ็เซิร์ฟเวอร์และอ่ืน  ๆ  ซ่ึงตอ้งการความสนใจเพียง
เล็กนอ้ยหรือไม่มีเลย หากคุณทุ่มเททั้งเคร่ืองใหก้บั MySQL คุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อใช้
ประโยชน์จากหน่วยความจ าทั้งหมด, ก าลงัของ CPU และความจุ I / O ท่ีมีอยู ่MySQL สามารถเพิ่ม
ขนาดใหก้บักลุ่มเคร่ืองรวมเขา้ดว้ยกนั MySQL Server ไดรั้บการพฒันาข้ึนเพื่อจดัการกบัฐานขอ้มูล
ขนาดใหญ่ไดเ้ร็วกวา่โซลูชนัท่ีมีอยูแ่ละไดรั้บการใชอ้ยา่งประสบความส าเร็จในสภาพแวดลอ้มการ
ผลิตท่ีมีความตอ้งการสูงเป็นเวลาหลายปี แมว้า่ภายใตก้ารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง MySQL Server ใน
ปัจจุบนัมีชุดฟังกช์นัท่ีหลากหลายและมีประโยชน์ การเช่ือมต่อความเร็วและความปลอดภยัท าให้ 
MySQL Server เหมาะส าหรับการเขา้ถึงฐานขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต 

- MySQL Server ท างานใน client / server หรือ embedded systems 
ซอฟตแ์วร์ฐานขอ้มูล MySQL เป็นระบบไคลเอ็นต ์ / เซิร์ฟเวอร์ท่ีประกอบดว้ย

เซิร์ฟเวอร์ SQL แบบมลัติเธรดท่ีสนบัสนุนส่วนหลงัท่ีแตกต่างกนัโปรแกรมไคลเอน็ตแ์ละไลบรารี
หลายโปรแกรมเคร่ืองมือการดูแลระบบและแอพ็พลิเคชนัอินเทอร์เฟซ (API) ท่ีหลากหลาย  
นอกจากน้ียงัมี MySQL Server เป็นไลบรารีแบบมลัติเธรดท่ีฝังตวัอยูซ่ึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยงัแอป๊
พลิเคชนัของคุณเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑแ์บบสแตนด์อะโลนขนาดเล็กท่ีเร็วและง่ายต่อการจดัการ มี
ซอฟทแ์วร์ MySQL จ านวนมากใหบ้ริการ MySQL Server มีชุดของคุณลกัษณะท่ีพฒันาข้ึนโดย
ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัผูใ้ชข้องเรา มีโอกาสมากท่ีแอพพลิเคชนัหรือภาษาท่ีคุณช่ืนชอบสนบัสนุน 
MySQL Database Server 
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2.5. PHP 

ภาษาพีเอชพี (PHP) ซ่ึงใชเ้ป็นค ายอ่แบบกล่าวซ ้ า จากค าวา่ PHP Hypertext 
Preprocessor หรือช่ือเดิม Personal Home Page ภาษาพีเอชพีคือ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะ
เซิร์ฟเวอร์-ไซด ์ สคริปต ์ โดยลิขสิทธ์ิอยูใ่นลกัษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท า
เวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี 
ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือ
ใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็เพจ็ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว พีเอชพีรุ่นล่าสุดคือ PHP 
7.0.10 ส่วนรุ่นพฒันาคือ PHP 7.1.0  

- การรับรอง PHP 
ค าสั่งของ PHP สามารถสร้างผา่นโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความทัว่ไป เช่น Notepad หรือ vi 

ซ่ึงท าใหก้ารท างานพีเอชพี สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบทั้งหมด โดยเม่ือเขียน
ค าสั่งแลว้น ามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web 
Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, 
OmniHTTPd, และอ่ืนๆ ส าหรับส่วนหลกัของ PHP ยงัมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซ่ึง 
PHP สามารถท างานเป็นตวัประมวลผล CGI ดว้ย และดว้ย PHP, มีอิสรภาพในการเลือก 
ระบบปฏิบติัการ และ เวบ็เซิร์ฟเวอร์ นอกจากน้ียงัสามารถใชส้ร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้าง
โปรแกรมเชิงวตัถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมท่ีรวมทั้งสองอยา่งเขา้ดว้ยกนั แมว้า่ความสามารถ
ของค าสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชนัน้ียงัไม่สมบูรณ์ แต่ตวัไลบรารีทั้งหลายของโปรแกรม และตวั
โปรแกรมประยกุต ์ (รวมถึง PEAR library) ไดถู้กเขียนข้ึนโดยใชรู้ปแบบการเขียนแบบ OOP 
เท่านั้น ซ่ึงฐานขอ้มูลส่วนหน่ึงท่ีรองรับไดแ้ก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL 
Informix ODBC โครงสร้างของฐานขอ้มูลแบบ DBX ซ่ึงท าใหพ้ีเอชพีใชก้บัฐานขอ้มูลอะไรก็ไดท่ี้
รองรับรูปแบบน้ี และ PHP ยงัรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการ
เช่ือมต่อฐานขอ้มูลท่ีใชก้นัแพร่หลายอีกดว้ย สามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีรองรับ
มาตรฐานโลกน้ีได ้

PHP ยงัสามารถรองรับการส่ือสารกบัการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP 
IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวนิโดวส์) และอ่ืนๆ อีกมากมาย สามารถเปิด Socket 
บนเครือข่ายโดยตรง และ ตอบโตโ้ดยใช ้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได ้ PHP มีการรองรับส าหรับการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลแบบ WDDX Complex กบั Web Programming อ่ืนๆ ทัว่ไปได ้ พดูถึงในส่วน 
Interconnection, PHP มีการรองรับส าหรับ Java objects ใหเ้ปล่ียนมนัเป็น PHP Object แลว้ใชง้าน 
คุณยงัสามารถใชรู้ปแบบ CORBA เพื่อเขา้สู่ Remote Object ไดเ้ช่นกนั 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
บทน้ีเป็นส่วนของรายละเอียดในการออกปฏิบติังาน ขั้นตอนการด าเนินงานและการ

ออกแบบระบบโครงงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ีต่อไปน้ี 

 
3.1. ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ที เค แวก็ซ จ ากดั 
ทีต่ั้งสถานประกอบการ ตั้งอยูท่ี่ ส านกังาน 26/43 อาคารอรกานต ์ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนน

เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 เบอร์โทรศพัท ์02-2541490 ถึง  

เวบ็ไซต ์
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 
 
 



9 
 

3.2. ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
3.2.1. ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากน ้ามนัละหุ่ง 
3.2.2. ผลิต ขาย สั่งเขา้และส่งออกไปยงัต่างประเทศ ผลิตภณัฑต่์อเน่ืองจากน ้ามนัละหุ่ง 

ประเภทไฮโดรจิเนเตด็, กรด 12- ไฮดรอกซิล เดียริค, กลีเซอลีน, ผลซกัฟอก น ้ามนัและ
ไขมนั รวมตลอดถึงผลิตภณัฑเ์คมีอ่ืน ๆ 

 
3.3. รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร 

 
3.4. ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

3.4.1. ต าแหน่งงาน 
ผูช่้วยวศิวกรซอร์ฟแวร์และผูช่้วยผูดู้แลระบบ 

3.4.2. ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
3.4.2.1. จดัท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 
3.4.2.2. ดูแลระบบและปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายในองคก์ร 
3.4.2.3. ออกแบบและทดสอบระบบเครือข่ายไร้สาย 
3.4.2.4. ใหบ้ริการแกไ้ขปัญหาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแกผู้ใ้ชง้านภายในสถาน

ประกอบการ 
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3.4.3. หวัขอ้โครงงานสหกิจศึกษา 
เวบ็แอป๊พลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ (Web Application for 

Information Asset Control) 
 

3.5. พนักงานทีป่รึกษาและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
3.5.1. คุณคมสันต ์สรเดช  ผูช่้วยดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
3.6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

เร่ิมปฏิบติังานใน วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และส้ินสุดการปฏิบติังาน วนัท่ี 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
3.7. ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน  

ขั้นตอนการด าเนนิการ พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1. ศึกษาคุณสมบติัของ Asset Management                   

2. ติดตั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์                   

3. ติดตั้ง Snipe-IT                   

4. จดัเก็บขอ้มูล                   

5. เพ่ิมขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล และท าการท าการ
ทดสอบ 

                  

6. ดูแลระบบ                   

7. จดัท ารายงาน                   

 
3.8. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

3.8.1. ฮาร์ดแวร์ 
- คอมพิวเตอร์  Intel core i5 7400 ram 4G    1 ชุด 

3.8.2. ซอร์ฟแวร์ 
- ระบบปฏิบติัการ Windows 7 Professional  
- Apache 2 web server 
- Mysql version 5.7 
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- PHP version 7.0.10 
- Composer 1.6.5  
- Snipe-IT Web Application  



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
บทน้ีเป็นการกล่าวถึงการปฏิบติังานสหกิจของนกัศึกษาสหกิจ และผลการทดลอง

เวบ็แอป๊พลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยการท างานบน
คอมพิวเตอร์ 

 
4.1 การด าเนินงาน 

เม่ือเขา้สู่เวบ็แอป๊พลิเคชัน่ ในหนา้แรก แสดงหนา้ Dashborad แสดงจ านวนของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และ Menu Bar ดงัรูปท่ี 4.1 

 

 
รูปท่ี 4.1 หนา้แรกหลงัจากล็อคอินเขา้ระบบ  
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เม่ือท าการกดปุ่ม Hamburger bar ท่ีแถบดา้นซา้ย  ก็จะปรากฏ แถบเมนูข้ึนมา ดงัรูป
ท่ี 4.2 

 
 

 
รูปท่ี 4.2 แถบเมนู 

 
เม่ือท าการเปิดแถบ Menu Bar แลว้  จะสามารถท าการเพิ่มอุปกรณ์เขา้ไปในระบบ

ได ้โดยการเลือกไปท่ีอุปกรณ์ และ แสดงปรากฏหนา้จอใหท้ าการใส่รายละเอียดดงัรูป 4.3 
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้ต่างเพิ่มอุปกรณ์ 
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และเม่ือท าการเพิ่มอุปกรณ์แลว้รายการจะมาปรากฏท่ีหนา้หลกัของอุปกรณ์ ดงัรูป
ท่ี 4.4 

 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้ต่างแสดงรายช่ืออุปกรณ์ท่ีถูกเพิ่ม 

 
เม่ือท าการเลือก “ส่วนประกอบ” เวบ็แอป๊พลิเคชัน่จะส่งค่าไปเรียกขอ้มูลมาแสดง 

ดงัรูปท่ี 4.5 
 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้ต่างแสดงรายช่ือส่วนประกอบท่ีถูกเพิ่ม 
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เม่ือท าการเลือก “User” เวบ็แอป๊พลิเคชัน่จะส่งค่าไปเรียกขอ้มูล ท่ีเป็นบุคคลท่ีมีอยู่
ในระบบมาแสดง ดงัรูปท่ี 4.6 

 

 
รูปท่ี 4.6 แสดง User ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

 
เม่ือท าการเลือก “รายงาน” เวบ็แอป๊พลิเคชัน่จะส่งค่าไปเรียกขอ้มูล กิจกรรมท่ีท าในระบบ

ทั้งการเพิ่ม ลบ และการแกไ้ขต่างๆ ดงัรูปท่ี 4.7 
 

  
รูปท่ี 4.7 หนา้ต่างแสดงการรายงานกิจกรรม 
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เม่ือท าการเลือก “ทรัพยสิ์น” เวบ็แอป๊พลิเคชัน่จะส่งค่าไปเรียกอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นระบบมา

แสดง ดงัรูปท่ี 4.8 
 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้ต่างแสดงอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

 
 
 
 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1. ผลสรุปโครงงาน 
จากการท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ส าหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นสารสนเทศ สามารถสรุปผลการ

ด าเนินไดด้งัน้ี 
5.1.1. ผลการสรุปโครงงาน 

5.1.1.1. สามารถจดัเก็บขอ้มูลทรัพย์สินทางสารสนเทศและสามารถเรียกดูขอ้มูลต่าง ๆ  
ตามท่ีไดเ้พิ่มลงในฐานขอ้มูล  

5.1.1.2.  สามารถแกไ้ข ้ลบ เพิ่ม ขอ้มูลทรัพยสิ์นสารสนเทศได ้
5.1.1.3. สามารถแสดงการรายงานกิจกรรม  
5.1.1.4. สามารถแสดงอุปกรณ์ท่ีมีอยูใ่นระบบ 

5.1.2. ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
ต้องใช้เวลาในการศึกษาความต้องการของโปรแกรม เพื่อออกแบบระบบให้เข้ากับ

ระบบงานของบริษทั เน่ืองจากระบบ Snipe-it เป็น Opensoure ซ่ึงต้องมีความเขา้ใจในตวั
โปรแกรม จึงสามารถปรับแต่งไดต้ามตอ้งการ หากไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของตวัโปรแกรม
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโปรแกรมจะใชง้านไม่ได ้
5.1.3. ขอ้เสนอแนะ 

เพื่อให้การท างานเป็นไปอยา่งเร็วมากข้ึน ควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั Database ,Network 
และการตั้งค่าผา่น Command  

 
5.2. สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาใน บริษทั ที เค แวก็ซ จ ากดั ซ่ึงมีผลการปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

5.2.1. ขอ้ดีในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
5.2.1.1. ไดป้ฏิบติังานจริง เรียนรู้การท างานกบัผูท่ี้ท  างานจริง 
5.2.1.2. ไดพ้ฒันาความรู้ เพิ่มเติมจากท่ีไดเ้รียน 
5.2.1.3. ไดมี้ความเขา้ใจในการน าความรู้ในการเรียนมาใช ้
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5.2.1.4. ไดท้  าส่ิงใหม่ ไดท้ดลองแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
5.2.2. ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

5.2.2.1. ไม่สามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.2.2.2. มีความรู้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C และ PHP ไม่ลึกซ้ึง 

5.2.3. ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
5.2.3.1. ควรศึกษาการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม 
5.2.3.2. ควรฝึกทกัษะในการแกปั้ญหาในเวลาท่ีจ ากดั 
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ภาคผนวก ก 

การติดตั้งโปรแกรมทีถู่กต้อง 

 

 



21 
 

ท ำกำรติดตั้งเวบ็เซิร์ฟเวอร์บนเคร่ืองท่ีจะท่ีอยูใ่นเครือข่ำยท่ีจะใชง้ำน 

 

 
รูปท่ี ก.1 แสดงหนำ้ต่ำงติดตั้งไฟล ์WampServer 

 
เม่ือท ำกำรติดตั้งเสร็จแลว้ จะแสดงหนำ้ต่ำงข้ึนดงัรูป ก.2 

 

 
รูปท่ี ก.2 หนำ้ต่ำง Server Configuration แสดงหลงัจำกติดตั้งเสร็จ 
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เม่ือท ำกำรติดตั้ง wamp server เสร็จแลว้ กจ็ะลง Composer ต่อไปดงัรูป ก.3 
 

 
รูปท่ี ก.3 แสดงหนำ้ต่ำงติดตั้ง Composer 

 
ต่อมำใหท้ ำกำรเลือกเวอร์ชัน่ PHP ท่ีระบบตอ้งกำร ดงัรูปภำพ ก.4   
 

 
รูปท่ี ก.4 แสดงกำรเลือก PHP version 
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ขั้นตอนต่อไปท ำกำรตั้งค่ำในส่วนของDatabase โดยกำรเขำ้สู่ Consol ดงัรูปท่ี ก.5 
 

 
รูปท่ี ก.5 แสดงขั้นตอนกำรตั้งค่ำ Database 

 

เม่ือท ำกำรเขำ้สู่ Consol จะมีกำรใหใ้ส่ Password เพื่อเป็นกำรยนืยนัตวัตน ดงัรูป ก.6 
 

 
รูปท่ี ก.6 ยนืยนัเขำ้ Database 
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ต่อมำสร้ำงDatabase เพื่อรองรับกบักำรติดตั้งเวป็แอป๊พิลเคชัน่ ดงัรูปท่ี ก.7 
 

 
รูปท่ี ก.7 สร้ำง Database ช่ือ snipeit 

 
สร้ำงUser และใหสิ้ทธิกำรเขำ้ถึงส ำหรับDatabases เพื่อใชใ้นกำรติดตั้งเวป็แอป๊พิลเคชัน่ ดงัรูปท่ี ก.8 
 

 
รูปท่ี ก.8 สร้ำง user และ grant access 
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ต่อมำจึงท ำกำรRestart Serviceเพื่อให้ระบบพร้อมใชง้ำน ดงัรูปท่ี ก.9 
 

 
รูปท่ี ก.9 รีสตำร์ท Services หลงัจำกท ำกำรตั้งค่ำต่ำง ๆ เสร็จส้ิน 
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ติดตั้ง snipe-it  
 เม่ือเตรียมเคร่ืองพร้อมท่ีจะใชง้ำนระบบแลว้ เม่ือเขำ้สู่IP ท่ีตั้งค่ำไว ้จะปรำกฏและให้
ท ำกำรเช็คขอ้มูลวำ่มีกำรติดตั้ง ส่ิงท่ีระบบตอ้งเรียบร้อยแลว้ ถำ้ครบกจ็ะใหท้ ำกำรกดยนืยนั 
ดงัรูปท่ี ก.10 
 

 
รูปท่ี ก.10 หนำ้ต่ำงขั้นตอนท่ี 1  

 

ต่อมำเม่ือกดยนืยนัแลว้ระบบจะใหท้ ำกำรเตรียม  Database แต่เน่ืองจำกไดท้ ำกำรสร้ำงไว้
แลว้พร้อมใชง้ำน    จึงท ำกำรกดยนืยนัเพื่อไปขั้นตอนต่อไปดงัรูป ก.11 
 

 
รูปท่ี ก.11 หนำ้ต่ำงขั้นตอนท่ี 2  
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ต่อมำระบบจะใหท้ ำกำรกรอกขอ้มูลของAdmin และระบบดงัรูปท่ี ก.12 
 

 
รูปท่ี ก.12 หนำ้ต่ำงขั้นตอนท่ี 3 ก่อนกรอกขอ้มูล 

 

เม่ือท ำกำรกรอกขอ้มูลเสร็จส้ิน กใ็หท้ ำกำรกดปุ่ม “ถดัไปและบนัทึกผูใ้ชง้ำน”เพื่อบนัทึก
ขอ้มูลเขำ้สู่ระบบดงัรูปท่ี ก.13 
 

 
 

รูปท่ี ก.13 หนำ้ต่ำงขั้นตอนท่ี 3 หลงักรอกขอ้มูล 
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เม่ือท ำกำรบนัทึกขอ้มูลเสร็จส้ิน ต่อมำกจ็ะปรำกฏหนำ้ต่ำง Dashborad แสดงขอ้มูลต่ำงใน
ระบบ และพร้อมใชง้ำน ดงัรูปท่ี ก.14 
 

 
รูปท่ี ก.14 หนำ้ต่ำง Dashboard โชวห์ลงัจำกกรอกขอ้มูล 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
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รูปท่ี ข.1 เขำ้สหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำรวนัแรก  
 

 
รูปท่ี ข.2 กำรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนของแผนกเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล    : นางสาวคาเซีย เบน ดว้งเจริญ 

รหสันกัศึกษา    : 5804000001 

คณะ     : วศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิา    : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ท่ีอยู ่     : 20 หมู่บา้นรางบวัครัน ซอยเทอดไท 77 

: แขวง บางหวา้ เขตภาษีเจริญ จงัหวดั 

: กรุงเทพมหานครฯ 10160 

ประวติัการศึกษา 

2555-2557 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ : วทิยาลยัเทคโนโลยไีออาร์พีซี (ปวช.)  

     : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 

2558-2561 ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม 

: วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.)  

: คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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ช่ือ – นามสกุล    : นายประวณี บุญมี 

รหสันกัศึกษา    : 5804000019 

คณะ     : วศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิา    : วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ท่ีอยู ่     : 1615 ซอย เพชรเกษม 63/2 

: แขวง หลกัสอง เขตบางแค จงัหวดั 

: กรุงเทพมหานครฯ 10160 

ประวติัการศึกษา 

2555-2557 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน  

2558-2561 ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี : มหาวทิยาลยัสยาม 

: วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วศ.บ.)  

: คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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