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ภาคผนวก ก 
คูมือใชงาน 

 

1. กอนใชงาน 
          ระบบงานนี้เปนระบบงานที่จัดทําขึ้นเฉพาะกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูใชงานหรือ

พนักงานของโรงแรม เจาหนาที่แผนกไอที ผูจัดการแผนกไอที แตละกลุมไดมีการกําหนดสิทธิ์การ
ใชงานที่แตกตางกันไปในแตละสวนของระบบ โดยผูใชจะตองรับ Username และ Password จาก
ผูจัดการแผนกไอทีกอนการเขาใชงาน โดยผูใชงานสามารถแกไข Password ของตนเองไดดวย
ตนเองในภายหลัง 

 
2. เร่ิมตนใชงาน 

           เมื่อผูใชงานไดรับ Username และ Password จากผูจัดการแผนกไอทีแลว สามารถเขาใช
งานระบบดังกลาวไดโดย 

2.1 เปดใชงานโปรแกรม Web Browser เชน Internet Explorer เปนตน 

2.2 พิมพ URL ในชอง Address ดังนี้   
2.3 จะปรากฏหนาจอหลักของระบบซอมบํารุงฮารดแวรและซอฟตแวรดังนี ้

 

 
 

รูปที่ ก.1 หนาหลัก 
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3. Sign In เขาสูระบบ 
       ผูใชงานจะตองทําการ Sign In เขาสูระบบทุกครั้งกอนใชงาน 
 

 
รูปที่ ก.2 กอน Sign In 

 
 หลังจาก Sign In เขาสูระบบแลวระบบจะแสดงชื่อจริงของผูใชงานดานบนของโปรแกรม 
และภายหลังเมื่อเลิกใชงาน ผูใชงานควรจะทําการ Sign Out ออกจากระบบเพื่อความปลอดภัย และ
ไมใหผูอ่ืนเขามาใชงานระบบ โดยแอบอางสิทธิ์การใชงานของทาน 
 

 
รูปที่ ก.3 หลัง Sign Out 

 

4. เมนูหลัก 
         แสดงรายการหลักของระบบ โดยจะแบงผูใชงานเปน 4 กลุม แตละกลุมจะสามารถเขาไป

ใชงานไดแตกตางกันตามสิทธิ์ของแตกลุม ดังนี้ 
 

 
รูปที่ ก.4 แสดงรายการหลัก 
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 4.1 ผูใชกลุมผูใชงาน สามารถเขาใชงาน 
• รายการแจงซอม (Request Form) 

 4.2 ผูใชกลุมเจาหนาที่แผนกไอที สามารถเขาใชงาน 
• รายการแจงซอม (Request Form) 
• รายการซอมบํารุง (Repair Form) 
• ประวัติการซอมบํารุง (History Repair) 

 4.3 ผูใชกลุมผูจัดการแผนกไอที สามารถเขาใชงาน 
• รายการแจงซอม (Request Form) 
• รายการซอมบํารุง (Repair Form) 
• รายการขอมูลโรงแรม (Hotel Information) 
• รายการขอมูลประเภทหองพกั (Guestroom Type, Guestroom Information) 
• รายการขอมูลผูใชงาน (User Information) 
• รายการรานคาจําหนาย (Distributor Information) 
• รายการประเภทการแจงซอม (Problem Type) 
• รายการประเภทการซอมบํารุง (Repair Type) 
• รายการประเภทของอุปกรณ (Equipment Type) 
• รายการขอมูลอุปกรณ (Equipment Information) 
• ประวัติการซอมบํารุง (History Repair) 
• การคนหา (Search) 

4.4 ผูบริหาร สามารถเขาใชงาน 
• ขอมูลสารสนเทศรายงานตางๆ (Report) 

 
5. การกําหนดคาตางๆใหกับระบบ (โดยผูจัดการแผนกไอที) 

        กอนการเขาใชงานระบบ ผูจัดการแผนกไอทีจะตองทําการปอนขอมูลเบื้องตนใหกับระบบ 
เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเกิดความคลองตัวในการใชงานของ
ผูใชงาน ซ่ึงไดแก ขอมูลโรงแรม ขอมูลหองพัก ขอมูลแผนก ขอมูลผูใชงานในระบบทั้งหมด ขอมูล
รานคาตัวแทนจําหนาย ขอมูลแยกประเภทของปญหา ขอมูลแยกประเภทการซอมบํารุง และขอมูล
อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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รูปที่ ก.5 แสดงหนาจอหลังจากผูจัดการแผนกไอทีเขาสูระบบ 

 

 
รูปที่ ก.6 แสดงรายการหลัก สําหรับผูจัดการแผนกไอท ี
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5.1  ขอมูลโรงแรม (Hotel Information)  
         ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลของโรงแรม ดังนี้  

การเพิ่มขอมูลโรงแรม 
• ปอนขอมูลลงในชองโรงแรม (Hotel) ระบุเปนชื่อโรงแรม 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลโรงแรมตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.7 แสดงการเพิ่มขอมลูโรงแรม 

 
การแกไขและการลบขอมูลโรงแรม 
• คลิกปุม Edit ดานหลังรายชือ่โรงแรมนั้นๆ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรม 
• หากตองการแกไขสามารถทําการแกไขไดในชอง 
• การลบขอมูลโรงแรมจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ เชน 
ตารางขอมูลหองพัก แผนก ผูใชงาน ขอมูลอุปกรณ เปนตน ดังนัน้ควรจะ
พิจารณาอยางรอบในการลบ 

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
รูปที่ ก.8 แสดงการแกไข/ลบขอมูลโรงแรม 
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5.2  ขอมูลประเภทของหองพัก (Guest Room Type) 
         ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลประเภทของหองพัก ดงันี้  

การเพิ่มขอมูลประเภทหองพัก 
• ปอนขอมูลลงในชองอักษรยอ (Abbreviation) และ ประเภทของหองพกั (Guest 

Room Type) 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลโรงแรมตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.9 แสดงการเพิ่มขอมลูประเภทหองพัก 

 

การแกไขและการลบขอมูลประเภทหองพัก 
• คลิกปุม Edit ดานหลังรายชือ่ของหองพักนั้นๆ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรม 
• หากตองการแกไขสามารถทําการแกไขไดในชองตามความตองการ (ตวัอักษรยอ
ของประเภทหองพักนั้นสามารถกําหนดไดโดยใชพยัญชนะตวัแรกของคําศัพท) 

• การลบขอมูลประเภทหองพกัจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ 
เชน ตารางขอมูลหองพัก ขอมูลอุปกรณ เปนตน ดังนั้นควรจะพิจารณาอยางรอบ 

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
รูปที่ ก.10 แสดงการแกไข/ลบขอมูลประเภทหองพัก 
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5.3  ขอมูลหองพัก (Guest Room Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลของหองพัก ดังนี้  

การเพิ่มขอมูลหองพัก 
• เลือกขอมูลลงในชองโรงแรม (Hotel) วาอยูโรงแรมอะไร และเลือกประเภทของ
หองพัก (Guest Room Type) วาเปนหองแบบใด 

• ปอนขอมูลช้ัน (Floor) 
• ปอนขอมูลหมายเลขหอง (Room No) ซ่ึงระบบจะสามารถทําการจัดเรียง
หมายเลขหองใหอัตโนมัติ เพียงแคใสหมายเลขหองเริ่มตนและหมายเลขหอง
ส้ินสุด 

• คลิกเลือกอุปกรณ (Accessories) ภายในหองที่เกี่ยวของ คลิกปุม More เพื่อให
ระบบทําการเพิ่มขอมูลอุปกรณไปไดเร่ือยๆตามความตองการ 

• ระบบจะทําการเพิ่มรายชื่ออุปกรณเขาไปในหมายเลขหองพักแบบอัตโนมัติ 
ตามที่ไดระบหุมายเลขหองเริ่มตน จนถึงสิ้นสุด 

• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลโรงแรมตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.11 แสดงการเพิ่มขอมูลหองพัก 

 
 

การแกไขและการลบขอมูลประเภทหองพัก 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชัน้ที่ตองการ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรม 
• หากตองการแกไขสามารถทําการแกไขไดในชองตามความตองการ โดยปกติ
แลวแตละชั้นจะมีอุปกรณภายในหองพักที่เหมือนกนัหมด ฉะนัน้ระบบนี้จะมี
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ความยืดหยุนสําหรับในอนาคตกรณีที่ตองการเปลี่ยนอปุกรณภายในหองใดหอง
หนึ่ง หรือตองการเพิ่มเติมเขาพรอมกันทีเดยีวทั้งชัน้ 

• การลบขอมูลหองพักจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ เชน 
ตารางขอมูลหองพัก ขอมูลอุปกรณ เปนตน ดังนั้นสังเกตวาบางขอมูลจะไม
ปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูลอ่ืนๆ  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 
 

 
รูปที่ ก.12 แสดงการแกไขขอมูลหองพัก 

 

การคนหาขอมูลหองพัก 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา เชน Hotel, Room Type, Floor 
• ปอนขอมูลที่ละเอียดลงไปในชองคนหาอกีครั้ง 
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลแสดงออกมา 
 

 
 

รูปที่ ก.13 แสดงการคนหาขอมูลหองพัก 
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5.4  ขอมูลแผนก (Department Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลของแผนก ดังนี้  
                การเพิ่มขอมูลแผนก 

• เลือกขอมูลลงในชองโรงแรม (Hotel) วาอยูโรงแรมอะไร  
• ปอนขอมูลตัวอักษรยอของแผนก (โดยปกติจะใชตามตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
แผนกนัน้ๆ เชน Front Office ใช FO เปนตน) 

• ปอนขอมูลช่ือแผนก 
• ปอนขอมูลหมายเลขโทรศัพท 
• ปอนขอมูลช้ัน 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลแผนกตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.14 แสดงการเพิ่มขอมูแผนก 

 
การแกไขและการลบขอมูลแผนก 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชือ่แผนกที่ตองการ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรม 
• หากตองการแกไขสามารถทําการแกไขไดในชองตามความ 
• การลบขอมูลแผนกอาจจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ เชน 
ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางขอมูลผูใชงาน เปนตน ดังนัน้สังเกตวาบางขอมูลจะ
ไมปรากฏปุม Del ใหเหน็ เนือ่งจากมีการเชือ่มโยงไปยังฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อ
ความปลอดภยั  
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• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
 

 
รูปที่ ก.15 แสดงการแกไขขอมูลแผนก 

 
การคนหาขอมูลแผนก 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา โดยจะแสดงรายชื่อโรงแรมออกมา 
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลแผนกภายในโรงแรมที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 

 

 
รูปที่ ก.16 แสดงการคนหาขอมูลแผนก 
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5.5  ขอมูลผูใชงาน (User Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลของผูใชงาน ดังนี้  

การเพิ่มขอมูลผูใชงาน 
• เลือกขอมูลลงในชองโรงแรม (Hotel) วาอยูโรงแรมอะไร  
• ปอนขอมูลบัญชีผูใชงาน (Username) และพาสเวิรด (Password) 
• ปอนขอมูลพาสเวิรดอีกครั้ง เพื่อยืนยัน 
• ปอนขอมูลช่ือ (Name) 
• เลือกแผนก (Department) 
• ปอนหมายเลขโทรศัพท (Tel) และอีเมล (E-Mail) 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลแผนกตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.17 แสดงการเพิ่มขอมูลผูใชงาน 

 
การแกไขและการลบขอมูลผูใชงาน 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชือ่ผูใชงาน 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.17 (b) 
• หากตองการแกไขสามารถทําการแกไขไดในชองตามความ 
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• ขอมูลพาสเวิรดสามารถที่จะทําการแกไขได 
• ขอมูลสถานะของผูใชงาน (User Status) เปนการกําหนดสิทธิ์ เพื่อระบุสิทธิ๋ใน
การเขาไปใชงานในระบบ ซ่ึงมีการแบงออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ ผูใชงาน 
เจาหนาทีแ่ผนกไอที ผูจัดการแผนกไอที และผูบริหาร 

• ขอมูลสถานะการทํางานของผูใชงาน (Work Status) เปนการกําหนดสถานะ
ใหกับผูใชงาน ซ่ึงจะแบงออกเปนสถานะคอื สถานะใชงานปกติ และสถานะ
หมดอายกุารใชงาน  

• การลบขอมูลผูใชงานอาจจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ เชน 
ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางขอมูลผูใชงาน ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนั้น
สังเกตวาบางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภัย  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
 

 
รูปที่ ก.18 แสดงการแกไขขอมูลผูใชงาน 
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การคนหาขอมูลผูใชงาน 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา จากในภาพ ก.18 เลือกขอมูล Name เพื่อคนหาชื่อ 
• ปอนขอมูลที่ตองการคนหาในชองใหตรงตามกับรายการที่เลือกไว 
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลผูใชงานที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 

 

 
รูปที่ ก.19 แสดงการคนหาขอมูลผูใชงาน 

 
5.6  ขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย (Distributor Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลของรานคา ตัวแทนจําหนาย ดังนี้  
              การเพิ่มขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 

• ปอนขอมูลช่ือรานคา ช่ือตัวแทนจําหนาย (Company Name) 
• ปอนขอมูลที่อยู (Address) 
• ปอนขอมูลเบอรโทรศัพท แฟกซ (Tel, Fax) 
• ปอนขอมูลอีเมล (E-Mail) 
• ปอนขอมูลช่ือผูติดตอ (Contact Name) 
• ปอนขอมูลการอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรานคา ตัวแทนจําหนาย (Comment) 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 

 

 
รูปที่ ก.20 แสดงการเพิ่มขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 
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การแกไขและการลบขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชือ่รานคา 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.20 
• หากตองการแกไขขอมูลสามารถทําการแกไขไดในแตละชอง 
• การลบขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย อาจจะสงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวย
ในระบบ เชน ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนั้นสังเกตวา
บางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยังฐานขอมูล
อ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภยั  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
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รูปที่ ก.21 แสดงการแกไขขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 

 
การคนหาขอมูลผูใชงาน 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา จากในภาพ ก.18 เลือกขอมูล Name เพื่อตองการ
คนหาชื่อ 

• ปอนขอมูลที่ตองการคนหาในชองใหตรงตามกับรายการที่เลือกไว 
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลรานคาที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 

 

 
รูปที่ ก.22 แสดงการคนหาขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 

 
5.7  ขอมูลประเภทของปญหา (Problem Type) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลประเภทของปญหา ดังนี้  
              การเพิ่มขอมูลรานคา ตัวแทนจําหนาย 

• ปอนขอมูลช่ือรานคา ช่ือตัวแทนจําหนาย (Company Name) 
• ปอนขอมูลที่อยู เบอรโทรศัพท แฟกซ อีเมล (Tel, Fax, E-Mail) 
• ปอนขอมูลช่ือผูติดตอ (Contact Name)  
• ปอนขอมูลการอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรานคา ตัวแทนจําหนาย (Comment) 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
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รูปที่ ก.23 แสดงการเพิ่มขอมูลประเภทของปญหา 

 
การแกไขและการลบขอมูลประเภทของปญหา 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชือ่ปญหา 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.23  
• ทําการปอนขอมูลหรือแกไขขอมูล 
• การลบขอมูลประเภทของปญหา สงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ 
เชน ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางการแจงซอม ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนัน้
สังเกตวาบางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภัย  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
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รูปที่ ก.24 แสดงการแกไขขอมูลประเภทของปญหา 

 
การคนหาขอมูลผูใชงาน 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา เชน Hardware, Software, Network เปนตน 
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลประเภทของอุปกรณที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 

 

 
รูปที่ ก.25 แสดงการคนหาขอมูลประเภทปญหา 

 
5.8  ขอมูลประเภทของการซอมบํารุง (Repair Type) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลประเภทของการซอมบํารุงดังนี้  
              การเพิ่มขอมูลการซอมบํารุง 

• เลือกชนิดของการซอมบํารุง 
• ปอนขอมูลการซอมบํารุง 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลแผนกตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.26 แสดงการเพิ่มขอมูลประเภทของการซอมบํารุง 
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การแกไขและการลบขอมูลประเภทของการซอมบํารุง 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของชือ่การซอมบํารุง 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.26  
• หากตองการแกไขขอมูลสามารถทําการแกไขไดในแตละชอง 
• การลบขอมูลประเภทของปญหา สงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ 
เชน ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางการแจงซอม ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนัน้
สังเกตวาบางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภัย  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
 
 

 
รูปที่ ก.27 แสดงการแกไขขอมูลประเภทของการซอมบํารุง 

 
การคนหาขอมูลผูใชงาน 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา  
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลประเภทของอุปกรณที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 
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รูปที่ ก.28 แสดงการคนหาขอมูลประเภทการซอมบํารุง 

 
5.9  ขอมูลประเภทของอุปกรณ (Accessories Type) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลประเภทอุปกรณดังนี้  
              การเพิ่มขอมูลประเภทอุปกรณ 

• เลือกชนิดของการซอมบํารุง 
• ปอนขอมูลการซอมบํารุง 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลแผนกตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.29 แสดงการเพิ่มขอมูลชนิดของอุปกรณ 

 
การแกไขและการลบขอมูลประเภทของการซอมบํารุง 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของอปุกรณที่ตองการ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.29  
• หากตองการแกไขขอมูลสามารถทําการแกไขไดในแตละชอง 
• การลบขอมูลชนิดของอุปกรณ สงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ 
เชน ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางการแจงซอม ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนัน้
สังเกตวาบางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภัย  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
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รูปที่ ก.30 ภาพแสดงการแกไขประเภทของอุปกรณ 

 
การคนหาขอมูลประเภทอุปกรณ 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา  
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลประเภทของอุปกรณที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 
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รูปที่ ก.31 แสดงการคนหาขอมูลประเภทอปุกรณ 

 
5.10 ขอมูลอุปกรณ (Accessories Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลอุปกรณดังนี้  
              การเพิ่มขอมูลประเภทอุปกรณ 

• เลือกประเภทของอุปกรณ 
• ปอนขอมูลอุปกรณนัน้ๆ 
• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลแผนกตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.32 แสดงการเพิ่มขอมูลอุปกรณ 

 
การแกไขและการลบขอมูลอุปกรณ 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของอปุกรณที่ตองการ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.30 
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• หากตองการแกไขขอมูลสามารถทําการแกไขไดในแตละชอง 
• การลบขอมูลชนิดของอุปกรณ สงผลกระทบตอฐานขอมูลอ่ืนๆดวยในระบบ 
เชน ตารางขอมูลอุปกรณ ตารางการแจงซอม ตารางการซอมบํารุงเปนตน ดังนัน้
สังเกตวาบางขอมูลจะไมปรากฏปุม Del ใหเห็น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงไปยัง
ฐานขอมูลอ่ืนๆ และเพื่อความปลอดภัย  

• คลิกปุม Save เมื่อตองการบันทึกขอมูลที่ไดทําการแกไขไปแลว 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ ก.33 ภาพแสดงการแกไขประเภทของอุปกรณ 
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การคนหาขอมูลอุปกรณ 
• เลือกขอมูลที่ตองการคนหา  
• คลิกปุม Search  
• รอซักครูจะปรากฏขอมูลประเภทของอุปกรณที่ไดเลือกไวแสดงออกมา 

 

 
รูปที่ ก.34 แสดงการคนหาขอมูลอุปกรณ 

 
5.11 ขอมูลอุปกรณท่ีสัมพันธกับผูใชงานและสถานที่ (Equipment Information) 
        ผูจัดการแผนกไอทจีะทําการกําหนดขอมูลอุปกรณดังนี้  
                การเพิ่มขอมูลประเภทอุปกรณ 

• เลือกวันเดือนปที่ไดรับอุปกรณ 
• เลือกโรงแรม 
• เลือกประเภทของอุปกรณ และขอมูลอุปกรณตามลําดับ 
• ปอนขอมูลรานคา ราคา และจํานวน 
• เลือกวันเดือนปที่หมดประกนัของอุปกรณ 
• เลือกสถานะของอุปกรณซ่ึงจะแบงออกเปน 3 สถานะคือ  

- ใชงานได (Available)  หมายถึง อุปกรณนัน้สามารถนําไปใชงาน 
- ใชงานไมได (Unavailable)  หมายถึง อุปกรณนั้นไมสามารถนําไปใชงาน

ไดแตยังคงมีอยู 
- คลังอุปกรณ (Stock) หมายถงึ อุปกรณนั้นอยูในสตอกอปุกรณที่มีการซื้อ

มาเพื่อเปลี่ยน ถาเลือกรายการนี้ ไมจําเปนตองเลือกสถานที่และผูใชงาน 
เนื่องจากเปนการจัดเก็บอุปกรณลงในฐานขอมลู 

• กรณีตองการเพิ่มขอมูลอุปกรณใหกับผูใชงานใหทําการเลือก สถานที่ 
(Location) ซ่ึงระบบจะทําการแสดงผูใชงาน (User) ใหอัตโนมัติ 

• กรณีที่อุปกรณนั้นมีสวนประกอบที่เกีย่วของดวยใหทําการเลือก Component 
และวนัสิ้นสุดการรับประกัน (Expire Date) 
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• คลิกปุม Save ระบบจะทําการเพิ่มขอมูลลงไปในฐานขอมูล 
• ระบบจะแสดงขอมูลตามลําดับ 

 

 
รูปที่ ก.35 แสดงการเพิ่มขอมูลอุปกรณที่สัมพันธกับผูใชงานและสถานที่ 

 
การแกไขและการลบขอมูลอุปกรณ 
• คลิกปุม Edit ดานหลังของอปุกรณที่ตองการ 
• ขอมูลจะปรากฏในฟอรมดังรูป ก.33 
• หากตองการแกไขขอมูลสามารถทําการแกไขไดในแตละชอง หรือจะทําการเพิ่ม
ขอมูล Component เขาไปอีก 

• เมื่อทําการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอย ทําการคลิกที่ปุม Save เพื่อทําการบันทึก
ขอมูลลงฐานขอมูล 
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รูปที่ ก.36 แสดงการแกไขขอมูลอุปกรณ 
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การคนหาขอมูลอุปกรณ 
• สามารถเลือกหรือระบุคียทีใ่ชในการคนหา เชน โรงแรม อุปกรณหลัก หรือวา
สวนประกอบ รานคา ตัวแทนจําหนาย หรือสถานะ 

• หรือเลือกประเภทของสถานะที่ตองการคนหา เชน 
- Available หมายถึง อุปกรณที่มีอยูในฐานขอมูลที่สามารถใชงานได 
- Unavailable หมายถึง อุปกรณที่มีอยูในฐานขอมูลที่ไมสามารถใชงานได 
- Stock หมายถงึ อุปกรณที่มอียูในฐานขอมลู แตจัดเก็บเอาไวเปลี่ยนกรณีที่
มีอุปกรณเสียหรือชํารุด 

• คลิกปุม Search เพื่อเร่ิมทําการคนหาขอมูล 
 

 
รูปที่ ก.37 แสดงการคนหาขอมูล 

 
6. การใชงานระบบแจงซอม (Request Form) สําหรับผูใชงาน 
  ผูใชงานจะไดรับสิทธิ์ในการ Login เขาสูระบบการซอมบํารุงนี้ และจะมองเห็นเฉพาะ
หนาจอการแจงซอมบํารุงเทานั้น ดังนี ้
 

 
รูปที่ ก.38 แสดงหนาจอการแจงซอมบํารุง 
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  การเพิ่มขอมูลการแจงซอมบํารุง 
• โดยปกติเมื่อทาํการ Login เขาสูระบบแลว โปรแกรมจะทาํการแสดงขอมูล
โรงแรม และแผนกของผูใชงานใหอัตโนมตัิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วการแสดง
และติดตอกับฐานขอมูล 

• ในบรรทัดอุปกรณหลัก (Equipment) นั้น โปรแกรมจะแสดงขอมูลอุปกรณ
สารสนเทศที่ผูใชงานไดมกีารครอบครองเอาไวทั้งหมดโดยอัตโนมัต ิ

• หลังจากนัน้ทาํการเลือกประเภทของปญหาที่ตองการแจง เชน Hardware, 
Software, Network  

• โปรแกรมจะทาํการแสดงรายชื่อรายละเอียดของปญหานั้นออกมาดานขาง 
เพื่อใหผูใชงานงายตอการเลอืกวาปญหาทีต่องการแจงนัน้เกี่ยวของกับอะไร  

• ปอนขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของปญหานั้นลงไปในชอง Detail 
• โปรแกรมจะทาํการระบุใหผูใชงานสามารถแจงปญหาพรอมๆกันได 3 ปญหา 
• เมื่อทําการปอนขอมูลเรียบรอยแลวทําการคลิกปุม Save เพื่อทําการบันทึกขอมูล
ลงในฐานขอมลู ขอมูลสวนหนึ่งจะถูกระบบแจงผานไปยังระบบ SMS ของ
เจาหนาทีแ่ผนกไอที และอกีสวนหนึ่งจะถกูสงเขาไปยังอีเมลของเจาหนาที่แผนก
ไอทีทันท ี

 

 
รูปที่ ก.39 แสดงการปอนขอมูลการแจงซอมบํารุง 

 

 
รูปที่ ก.40 แสดงหนาจอคิวการแจงซอมบํารุง 
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• หลังจากที่ผูใชงานคลิกปุม Save แลวระบบจะทําการแสดงคิวขอมูลการแจงซอม
บํารุงทันที และจะปรากฏสถานะ wait เพื่อยืนยนัการไดทาํการแจงซอมบํารุงไป
ยังเจาหนาที่แผนกไอทีเรียบรอยแลว 

• ผูใชงานทุกคนจะสามารถทําการ Login เขาสูระบบเพื่อทําการตรวจสอบ
สถานะการซอมบํารุงของเจาหนาที่แผนกไอทีไดดวยตนเอง รวมไปถึงแสดงวนั
เวลาที่ทําการแจงซอมดวย 

 
7. การใชงานระบบซอมบํารุง (Repair Form) สําหรับเจาหนาท่ีแผนกไอที 

        สําหรับเจาหนาที่แผนกไอทีที่มีหนาทีรั่บเรื่องแจงซอมบํารุงนั้น เมื่อทําการ Login เขามาสู
ระบบแลวจะปรากฏหนาจอดังนี ้

 

 
รูปที่ ก.41 แสดงคิวและสถานะของการแจงซอม 

 
 ขั้นตอนของการซอมบํารุง (สําหรับเจาหนาท่ีแผนกไอที) 

1. กรณีที่ปญหานั้นเจาหนาที่สามารถแกไขหรือตอบกลับไดโดยทันที จะตองคลิกเลือกปุม
ตอบกลับ จะปรากฏหนาจอดงันี้ 

 

 
รูปที่ ก.42 แสดงแบบฟอรมตอบกลับสําหรับเจาหนาที ่
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• หลังจากนัน้เจาหนาที่จะทําการปอนขอมูลเพื่อตอบกลับไปยังผูแจง 
• คลิกที่ปุม Save เพื่อทําการบนัทึกขอมูล 
• จะปรากฏขอความสีเขียวที่เจาหนาที่ไดทําการตอบกลับไป ซ่ึงขอความนี้ทางผู

แจงหรือผูใชงานจะสามารถมองเห็นไดเหมือนกัน ดังรูป 
 

 
รูปที่ ก.43 แสดงขอความการตอบกลับของเจาหนาที ่

 
2. กรณีที่ปญหานั้นเกีย่วของโดยตรงกับฮารดแวรหรือซอฟตแวรที่มีความจําเปนจะตองสง

ซอมแซมมายังแผนกไอทหีรือสงซอมเครมไปยังรานคา สามารถคลิกไดที่ปุม “ซอมบํารุง” 
 

 
รูปที่ ก.44 แสดงแบบฟอรมการซอมบํารุง 



  

86 

• โปรแกรมจะทาํการแสดงวนัเดือนปปจจุบนัใหอัตโนมัติ เพื่อทําการบันทึกวันที่ที่
ทําการซอมบํารุง 

• ปอนขอมูลรายละเอียดการวเิคราะหสาเหตขุองปญหา เมื่อมีการนําเอาอปุกรณมา
ตรวจสอบหรอืซอมแซมแลว 

• ทําการเลือกประเภทของการซอมบํารุง ซ่ึงจะมีการแบงหัวขอที่สําคัญดังนี ้
- รอการจัดซื้อใหม หมายถึง ถาอุปกรณนั้นไมสามารถทําการซอมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล หรือหาอุปกรณมาทดแทน 

- สงเครมแลวนาํอุปกรณสํารองใน stock มาเปลี่ยนใชงานชั่วคราว หมายถึง ถา
อุปกรณนั้นชํารุดและยังอยูในระยะเวลารับประกัน ทําการสงอุปกรณเครมจไป
ใหรานคา และรอการสงตัวใหมกลับมา 

- สงเครมและรอการสงกลบั หมายถึง ถาอุปกรณนัน้ชํารุดและยังอยูใน
ระยะเวลารับประกัน จะทําการสงอุปกรณเครมไปใหรานคา และรอการสงตัว
ใหมกลับมา 

- สงอุปกรณซอมแซมแลวนําอุปกรณสํารองใน stock มาเปลี่ยนใชงานชัว่คราว 
หมายถึง ถาอุปกรณนัน้ชํารุดและหมดระยะเวลาประกนัไปแลว ทําการสง
อุปกรณไปซอมแซมจากรานคา ซ่ึงอาจจะไมใชรานเดิมที่เคยซ้ือมา และมีการ
นําอุปกรณสํารองใน stock มาใหใชงานแทน 

- ซอมแซมอาการทั่วไป หมายถึง เจาหนาทีน่ําเอาอุปกรณมาทําการซอมแซมเอง 
และตรวจเช็คอาการทั่วไป แลวสงอุปกรณกลับไปยังผูแจง 

- นําอุปกรณสํารองที่อยูใน stock มาเปลี่ยนทดแทน หมายถึง ถาอุปกรณนั้น
ชํารุด และไมสามารถซอมแซมได เจาหนาที่จะนําอุปกรณที่มีอยูใน stock มา
เปลี่ยนทดแทน 

 

 
รูปที่ ก.45 แสดงประเภทของการซอมบํารุง 
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• จากกรณีตัวอยางเปนการนําเอาอุปกรณใน stock มาเปลี่ยนทดแทน ดังรูป 
 

 
รูปที่ ก.46 แสดงการปอนขอมูลการนําอุปกรณใน Stock มาเปลี่ยนทดแทน 

 
• เมื่อทําการคลิกปุม Submit แลว ถือวาเปนการสิ้นสุดการซอมบํารุงแบบนําอุปกรณ

ใน Stock มาเปลี่ยนทดแทน 
• กรณีที่สงอุปกรณเครมไปที่รานคา และมีการนําเอาอุปกรณมาทดแทนชัว่คราว  ให

ทําการเลือกอุปกรณใหม และปอนรายละเอียด หลังจากนั้นคลิกปุม Submit  
• จะปรากฏหนาจอดังรูปที่ ก.47 
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รูปที่ ก.47 แสดงขอมูลเมื่อทําการนําอุปกรณมาทดแทน กรณีสงเครมรานคา 

 
• เมื่อไดรับอุปกรณคืนจากรานคาแลว ใหกลับมาคลิกเลือกที่ชองสี่เหล่ียม (รับคืน

วันที่) และเลือกวันที่ทีไ่ดรับอุปกรณคืน หลังจากนั้นคลกิปุม Submit เพื่อทําการ
บันทึกขอมูลและปดกระบวนการซอมบํารุง 

 
8. รายงาน 

              เปนการสรุปผลการแจงซอมของอุปกรณแตละประเภท การแจงซอมตามผูใชงานแตละ
โรงแรม โดยแสดงจํานวนครั้งในแตละครั้งที่แจงซอม และซอมบํารุง โดยแสดงผลทั้งหมด
ออกมาในทั้งในรูปแบบของกราฟแทงและตาราง ซ่ึงสามารถเขาไปคลิกรายละเอยีดเพื่อดู
รายงานตางๆได 
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8.1. รายงานประวตัิการแจงซอมบํารุง (History Repair) 
 

 
รูปที่ ก.48 แสดงรายการประวัตกิารซอมบํารุงทั้งหมดในระบบ 

 
8.2. รายงานประวตัิอุปกรณ (Equipment Report) จะแบงไดเปนหัวขอยอยดังนี ้

- ภาพรวมทั้งหมดของจํานวนอุปกรณแตละโรงแรม 
- จํานวนของอุปกรณแยกตามประเภทในแตละโรงแรม 
- จํานวนของคํารองขอซอมแซมในแตละโรงแรม 
- จํานวนรานคาที่จําหนายอุปกรณใหแตละโรงแรม 
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รูปที่ ก.49 แสดงกราฟขอมูลของอุปกรณ 

 
8.3. รายงานประวตัิผูใชงาน (User Report) จะสามารถแบงหัวขอยอยไดดังนี้ 

- รายงานจํานวนผูใชงานที่แจงซอมบํารุงแตละโรงแรม 
- รายงานจํานวนสถิติผูใชงานที่แจงซอมบาํรุงโดยแบงตามเดือน 

 

 
รูปที่ ก.50 แสดงกราฟขอมูลผูใชงาน 
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8.4. รายงานประวตัิปญหาการแจงซอม (Problem Report) มีการแยกประเภทของปญหา
ออกเปน 3 ขอหลักๆคือ Hardware, Software, Network 

 

 
รูปที่ ก.51 แสดงกราฟขอมูลการแจงซอมบาํรุง 

 
8.5. รายงานการซอมบํารุงของเจาหนาที่แผนกไอที (Administrator Report) 

 

 
รูปที่ ก.52 แสดงกราฟขอมูลสถิติการซอมบํารุงของเจาหนาที่ 



ภาคผนวก ข 
การติดตั้งระบบ 

 
     การศึกษาคนควาอิสระ “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ

ฮารดแวรและซอฟตแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม” เปน
การพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการ Unix โดยใชภาษา PHP และ HTML เปนภาษาหลักในการ
พัฒนาขึ้นมา และเชื่อมโยงฐานขอมูลดวย MySQL เนื่องจาก MySQL เปนระบบฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูง ขนาดเล็ก และงายในการจัดการขอมูล 
 
การเตรียมโปรแกรม 

    ในระบบ Unix นั้นสามารถทําการ Download โปรแกรม Apache, MySQL, PHP ได
จากอินเทอรเน็ต ซ่ึงจะอยูในรูปแบบของไฟลที่มีนามสกุล .tar.gz เมื่อสามารถดาวนโหลดมาได
แลว ใหนําไปเก็บไวใน /usr/ports/disfiles บนระบบ Unix แลวใชคําสั่งดังตอไปนี้ 
 

# cd /usr/ports/disfiles 
# gzip –cd FAMP62.tar.gz | tar xvf – 

รูปที่ ข.1 แสดงการแตกไฟล 
 
การติดตั้งฐานขอมูลดวย MySQL 

1. ทําการ Login เปน Root เขาไปในระบบ Unix เพื่อทําการแตกไฟล MySQL  
2. เขาไปยังไดเรก็ทอรี่ /usr/ports/database/mysql50-server/ แลวพิมพคําสัง่ make 

ตามดวย options ตางๆ แลวรอใหโปรแกรมทําการติดตั้งและคอมไพล 
 
# cd /usr/ports/database/mysql50-server 
# make \ 
? WITH_CHARSET=tis620 \ 
? WITH_XCHARSET=all \ 
? WITH_COLLATION=tis620_thai_ci install clean 

รูปที่ ข.2 แสดงการติดตั้งโปรแกรม MySQL 
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3. ทําการแกไขไฟล /etc/rc.conf เพื่อกําหนดให MySQL ทํางานทุกครั้งที่มกีารบูท
เครื่องใหม โดยการเพิ่มคําสัง่ mysql_enable=”YES” ลงไปในตวัอยาง 

 
# pico /etc/rc.conf 
(เพิ่มบรรทัดคาํสั่งนี้ลงไป mysql_enable=”YES”) 

รูปที่ ข.3 แสดงการแกไขไฟล เพื่อกําหนดให MySQL ทํางานทุกครั้ง 
 

4. ทําการรีบูทเครื่อง Server ใหมเพื่อให MySQL ทํางาน 
# reboot 

รูปที่ ข.4 แสดงการรีบูทเครื่อง 
 

5. ทําการ Login เปน root อีกครั้งหนึ่ง แลวส่ังคําสั่ง mysqladmin เพื่อกําหนด
รหัสผานใหกบัผูดูแลระบบฐานขอมูล ดังตัวอยาง 

 
# mysqladmin –u root password 123456 

รูปที่ ข.5 แสดงการกําหนดรหัสผานสําหรับผูดูแลระบบ 
 
การติดตั้งโปรแกรม PHP บน Unix  

         เปนการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใชในการพัฒนาโปรแกรมและเพื่อรองรับการทํางาน
รวมกันกับ MySQL ซ่ึงจะทาํการติดตั้งดังนี้  

1. เขาไปในไดเรก็ทอรี่ /usr/ports/lang/php5 แลวใชคําสั่ง make install 
# cd /usr/ports/lang/php5 
# make install 

รูปที่ ข.6 แสดงการติดตั้งโปรแกรม PHP 
 

2. รอซักครูจะปรากฏหนาจอใหเลือก Options ของ Apache และ MySQL ซ่ึงเปน
โมดุลที่จําเปนจะตองใชงานเพื่อให Apache รับรูภาษา PHP นี้ และให PHP 
สามารถทําการติดตอกับ MySQL ไดหลังจากนั้นกดเลื่อนมาที่ OK แลว Enter เพื่อ
ทํางานตอไป 
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3. เมื่อโปรแกรมภาษา PHP ไดทําการติดตั้งและคอมไพลเรียบรอยแลว สามารถทํา
การทดสอบวาไดติดตั้งโปรแกรม PHP สมบูรณหรือไม 

# cd /usr/local/www/data 
# pico test.php 
(เพิ่มคําสั่ง 1 บรรทัดดังนี้ <? phpinfo();?> ) 

รูปที่ ข.7 แสดงการใชคําสั่งเพื่อทดสอบ PHP 
 

4. หลังจากนัน้ใหทําการ Save ไฟลดังกลาว 
5. ทําการเปดโปรแกรม Internet Explorer แลวพิมพ หมายเลข IP Address ของ

เครื่อง คลายๆตัวอยางดังนี้ http://192.168.0.123/test.php หากทําไดถูกตองจะ
ปรากฏรายละเอียดของภาษา PHP ออกมาทั้งหมด 

 
การติดตั้ง Apache Web Server  

1. เขาไปยังไดเรก็ทอรี่ /usr/ports/www/apache2 แลวทําการติดตั้งดวยคําสัง่ make 
install 

2. โปรแกรมจะเริ่มดําเนินการติดตั้ง และใหเลือก Options ใหเหมาะสม หลังจากนัน้
กดเลื่อนมาที่ OK แลวกด Enter 

3. รอจนกวาจะดาํเนินการตดิตัง้และคอมไพลเสร็จ  
 

# pico /usr/local/etc/apache22/httpd.conf 
(เพิ่มคําสั่งเหลานี้เขาไปในไฟล)  
DirectoryIndex index.php index.html 
AddDefaultCharset tis-620 
AddType application/x-httpd-php .php 
AddType application/x-httpd:source .phps 

รูปที่ ข.8 แสดงการติดตั้งเว็บ 
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4. ทําการสั่งให Apache Web Server ทํางานทุกครั้งที่มีการบูทเครื่อง  
 

# pico /etc/rc.conf 
รูปที่ ข.9 แสดงการสั่งใหเว็บทํางานทุกครั้ง 

 
การติดตั้งและการสรางฐานขอมูล 

        เมื่อทําการติดตั้ง MySQL เรียบรอยแลว ผูดูแลระบบจะตองทําการสรางฐานขอมูล โดย
จะเลือกสรางฐานขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอรโดยใช MySQL โดยตรง หรือสรางฐานขอมูลจาก
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆบนเครื่องไคลเอนต ในเอกสารนีจ้ะแนะนําการสรางฐานขอมูลบนเครื่อง
ไคลเอนต โดยใชโปรแกรม PHPMyAdmin ซ่ึงมีวิธีการติดตั้งและใชงานดังนี ้
 

1. เขาไปยังไดเรก็ทอรี่ /usr/ports/databases/phpmyadmin แลวทําการติดตัง้ดวยคําสั่ง make 
install 

 
# cd /usr/ports/database/phpmyadmin 
# make install 

รูปที่ ข.10 แสดงการติดตั้งฐานขอมูล 
 

2. โปรแกรมจะเริ่มดําเนินการติดตั้ง และใหเลือก Options ใหเหมาะสม หลังจากนัน้กด
เล่ือนมาที่ OK แลวกด Enter 

3. รอจนกวาจะดาํเนินการตดิตัง้และคอมไพลเสร็จ  
4. เมื่อทําการติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว สามารถเขาสูโปรแกรมไดโดย 

http://www.itmaeping.com/phpmyadmin จะปรากฏหนาจอดังรูป 
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รูปที่ ข.11 แสดงการ Login เขาสูโปรแกรม 

 
รูปที่ ข.12 แสดงหนาจอโปรแกรม PHPMyAdmin 

 
5. สรางฐานขอมูล โดยกําหนดฐานขอมูลลงไปในชองการสรางฐานขอมูล แลวกดปุม 

Create เพื่อส่ังงานใหโปรแกรมทําการสรางฐานขอมูล 
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รูปที่ ข.13 แสดงการสรางฐานขอมูล 

 
6. สรางตารางขอมูล  โดยกําหนดชื่อตารางและกําหนดจํานวนฟลด 
 

 
รูปที่ ข.14 แสดงการสรางฐานขอมูล โดยกาํหนดกําหนดชื่อตาราง 

 
7. การกําหนดขอมูลของแตละฟลด 

 

 
รูปที่ ข.15 แสดงการกําหนดขอมูลของแตละฟลดขอมูล 

 
การติดตั้งโฮมเพจ 

        ในการตดิตั้งเว็บไซตลงบนเซิรฟเวอรนั้นจะตองมกีารติดตั้งโปรแกรมสําหรับการ
โอนยายไฟลเว็บเพจ ในเอกสารนี้จะใชโปรแกรม Ws_FTP Professional  ดังนี ้

1. หลังจากที่ทําการติดตั้งโปรแกรม Ws_FTP Professional เรียบรอยแลว จะปรากฏ
หนาจอเพื่อใหผูใชกําหนดคาตางๆเพื่อเชื่อมตอเขากับเซิรฟเวอร ดังนี ้
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รูปที่ ข.16 แสดงหนาจอโปรแกรม WS_FTP Professional เพื่อกําหนดคาเชื่อมตอกับเซิรฟเวอร 

 
2. เมื่อการเชื่อมตอสําเร็จ จะปรากฏดังรูปที่ ข.17 โดยมีการแบงหนาจอออกเปน 2 

สวน ซายและขวา โดยดานซายคือตําแหนงของไคลเอนต และดานขวาคือ
ตําแหนงของเซิรฟเวอร 

 

 
รูปที่ ข.17 แสดงหนาจอของโปรแกรมเมื่อทําการเชื่อมตอเรียบรอยแลว 
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3. ทางดานเซิรฟเวอร กําหนด /usr/local/www/data-dist ลงไปในชองแลว Enter เพื่อ

เปนการเขาถึงไดเรกทอรี่ของ Server 
 

 
รูปที่ ข.18 แสดงการกําหนดตําแหนงเพื่อทาํการคัดลอกขอมูลลงเซิรฟเวอร 

 
4. ทางดานไคลเอนต เลือกโฟลเดอรและไฟลขอมูลของระบบซอมบํารุง และคลิก -> 

เพื่อทําการโอนไฟลและโฟลเดอรเขาไปในเซิรฟเวอร 
 
 



ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
การใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถาม มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบ ประสิทธิภาพการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาระบบซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

2. ความคิดเห็นที่ทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบนี้จะไมสงผลกระทบตอ
ผูตอบแบบสอบถามใดๆทั้งสิ้น 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทําเครื่องหมายเช็คถูก ลงใน          หนาขอความทีก่ําหนดไว ซ่ึงตรงกับตําแหนงของ
ทานตามความเปนจริง 

       ผูใชงาน 
       เจาหนาทีแ่ผนกไอท ี
       ผูบริหาร 
 

ตอนที่ 2 ดานประสิทธิภาพของการใชงานระบบ 
 ระดับประสิทธิภาพและความหมาย 
       5  หมายถึง  มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
       4  หมายถึง  มีประสิทธิภาพมาก 
       3  หมายถึง  มีประสิทธิภาพปานกลาง 
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       2  หมายถึง  มีประสิทธิภาพนอย 
       1  หมายถึง  ไมมีประสิทธิภาพ 
โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเครื่องหมายเช็คถูกในชองที่ทานเห็นวาเปนจริงที่สุด 
 

ระดับประสิทธิภาพ 
ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

5 4 3 2 1 
1. การจัดวางเครื่องมือการใชงานบนจอภาพ ความเหมาะสม      
2. ความงายในการใชงาน      
3. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช      
4. ความถูกตองในการประมวลผลของระบบ      
5. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงานที่แสดงอยูบนหนาจอ      
6. การคนหาไดขอมูลตรงกับความตองการ      
7. สามารถประสานงานระหวางผูใชงานกบัเจาหนาทีไ่อทีได      
8. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง      
9. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติการอยูเปนประจาํ      
10. คูมือการใชงาน มีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน      
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาระบบ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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