
 
 

 

ภาคผนวก ก 
คูมือการติดต้ัง 

 
ในการใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีทําหนาท่ี
ใหบริการระบบน้ีจําเปนตองมีการติดต้ังโปรแกรมประยุกต เพื่อเปนพื้นฐานในการใหบริการแก
เคร่ืองลูกขายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบไปดวย 

ก.1 โปรแกรมอะพาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server) 
ก.2 โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
ก.3 โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 

 ผูคนควาเลือกใชโปรแกรม appserv-win32-2.5.10.exe ในการติดต้ัง ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ี
ครอบคลุมการติดต้ังท้ัง 3 โปรแกรมขางตนในคราวเดียว ทําใหมีความสะดวกรวดเร็ว โดยมีวิธีการ
ติดต้ังดังนี้ 

1) ดับเบ้ิลคลิกไฟล appserv-win32-2.5.10.exe เพื่อติดต้ังโปรแกรม ซ่ึงจะแสดงหนาตาง 
AppServ 2.5.10 - Welcome to the AppServ 2.5.10 Setup Wizard เปนขอความตอนรับเขาสูการ
ติดต้ัง ใหคลิกปุม Next 

 
รูป ก.1 แสดงหนาตางยินดีตอนรับการติดต้ัง Appserv (1) 



 
 

 

ภาคผนวก ข 
คูมือการใชงานระบบ 

 
 เพื่อใหการใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
จัดทําคูมือการใชงานระบบใหแกผูใชงานเพื่อทราบถึงข้ันตอนและวิธีการใชงานตางๆ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

 
ข.1 สวนตรวจสอบตัวตนและสิทธิการใชงาน 

ผูใชงานทุกคนจะตองผานการตรวจสอบตัวตนและสิทธิกอนเขาสูระบบโดยการกรอกช่ือผูใช 
(Username) และรหัสผาน (Password) แสดงดังรูป ข.1 

 
รูป ข.1 แสดงหนาจอหลักสําหรับตรวจสอบตัวตนและสิทธิในการเขาใชงานระบบ 

 
 จากรูป ข.1 เม่ือผูใชงานกรอกช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) แลวกดปุม 

 ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธิ ในกรณีท่ีขอมูลไมถูกตองระบบจะแสดง
ขอความเตือนดังรูป ข.2 
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รูป ข.2 แสดงขอความแจงเตือนกรณกีรอกขอมูลไมถูกตอง 

 เม่ือผูใชงานกรอกขอมูลถูกตอง ระบบจะแสดงหนาจอติดตอกับผูใชแตกตางกันไปตาม
สิทธิการใชงาน 
 
ข.2 สวนแกไขขอมูลสวนตัว 

ผูใชงานสามารถเปล่ียนรหัสผานหลังจากผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานจากระบบโดย
คลิกท่ีช่ือของผูใชงาน  ระบบจะแสดงหนาจอขอมูล
สวนตัวของผูใชงาน แสดงดังรูป ข.3 

 
รูป ข.3 แสดงหนาจอขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

 

 จากรูป ข.3 เม่ือผูใชงานทําการแกไขรหัสผานเรียบรอย ใหกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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ข.3 สวนการใชงานของผูดูแลระบบ 
เม่ือผูดูแลระบบผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานแลวระบบจะนําผูดูแลระบบเขาสูหนาจอ

หลักแสดงดังรูป ข.4  ซ่ึงระบบจะแสดงแถบสีบริเวณดานลางของช่ือและสถานะของผูใช ใหเห็น
ความตางระหวางผูใชกลุมตาง ๆ ไดแก สีแดง สําหรับผูดูแลระบบ, สีฟา สําหรับเจาหนาท่ีเทคนิค, สี
เขียว สําหรับผูใชงานท่ัวไป และสีสม สําหรับผูบริหาร 

 
 

รูป ข.4 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 จากรูป ข.4 ในสวนของเมนูหลักสําหรับผูดูแลระบบ จะดูแล 2 สวนคือ ขอมูลผูใช (User) 
และขอมูลประเภทผูใชงาน (User type) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผูใชงาน (Users) 
เพิ่มผูใชงาน 
ผูดูแลระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลผูใชงานโดยการเลือกเมนู  และทําการ

กรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.5 แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูป ข.5 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลผูใชงาน 

 

แกไขผูใชงาน 
ในกรณีท่ีผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูลผูใชงาน ตองกดปุม  เม่ือผูดูแลระบบ

แกไขขอมูลเรียบรอยแลว ตองกดปุม    เพื่อบันทึกขอมูล 
ระงับการใชงาน 
เม่ือผูดูแลระบบตองการระงับการใชงานของผูใชคนใด ตองกดปุม  ระบบจะ

แสดงหนาตางยืนยันการระงับการใชงาน และจะเปล่ียนสถานะเปนรูป  ท้ังนี้ผูดูแลระบบจะไม
สามารถระงับการใชงานของตนเองได 

เม่ือผูดูแลระบบตองการยกเลิกการระงับใชงานของผูใชคนใด ตองกดปุม  ระบบ
จะแสดงหนาตางยืนยันการยกเลิกระงับการใชงาน และจะเปล่ียนสถานะเปนรูป  

เม่ือผูดูแลตองการระงับการใชงานถาวรใหคลิกปุม  สถานะจะเปล่ียนเปน  

 
รูป ข.6 แสดงหนาจอแกไขขอมูลผูใชงาน 
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ข.4 สวนเจาหนาท่ีเทคนิค 
เม่ือเจาหนาท่ีเทคนิคผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานแลวระบบจะนําเขาสูหนาตางการ

ทํางานหลักของเจาหนาท่ีเทคนิค ดังแสดงในรูป ข.7 

 
 

รูป ข.7 แสดงหนาจอหลักสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิค และหนาจอปญหารอแกไข 
 
 จากรูป ข.7 ในสวนของเมนูหลักสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิคจะประกอบไปดวย 4 สวน คือ   
1) ปญหารอแกไข 2) ปญหาของฉัน 3) เคร่ืองแมขาย 4) ตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย (Ping) รายละเอียดมีดังนี้ 

ข.4.1 ปญหารอการแกไข 
เจาหนาท่ีเทคนิคจะเห็นรายการปญหาทุกปญหาท่ีไดรับแจงเขามาในระบบ ซ่ึง

สามารถเขาไปทําการจองปญหาเพื่อใหเขาไปอยูในความดูแลของตนเอง (ปญหาของฉัน) โดยการ
คลิกท่ีปุม  หากเจาหนาท่ีเทคนิคตองการเพิ่มหรือแกไขรายการรับแจงปญหาสามารถคลิกปุม  
แสดงดังรูป ข.7 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 
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 เม่ือมีการแจงปญหาเขามาใหมเจาหนาท่ีเทคนิคจะทําการเพิ่มขอมูลปญหาโดยการ
คลิกท่ีปุม  ซ่ึงจะปรากฎดังหนาตาง ข.8 ซ่ึงจะตองกรอกขอมูลใหครบถวนตามท่ี
ระบบตองการ เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวใหกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 

 

 
 

รูป ข.8 แสดงหนาตางรับแจงและแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ข.4.2 ปญหาของฉัน 
เม่ือผูใชคลิกแท็ปปญหาของฉัน จะมองเห็นรายการปญหาท่ีไดทําการจองแกไขไว ซ่ึง

จะปรากฎดังหนาตาง ข.9 
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รูป ข.9 แสดงหนาตางรายการปญหาท่ีผูใชทําการจองไว (ปญหาของฉัน) 
 

เม่ือเจาหนาท่ีเทคนิคทําการจองปญหาโดยคลิกรูป  แลวระบบจะทําการยายรายการ
ปญหาดังกลาวมาแสดงในแท็ปปญหาของฉัน ซ่ึงผูใชสามารถคลิกเขาไปทําการกรอกขอมูลการ
แกไขปญหาไดโดยคลิกท่ีปุม  ทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.10 แลวกดปุม  
เพื่อบันทึกขอมูลเขาสูระบบ 
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รูป ข.10 แสดงหนาตางการแกไขขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
ข.4.3 เคร่ืองแมขาย 

เม่ือผูใชคลิกแท็ปเครื่องแมขาย จะมองเห็นรายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมด
ท่ีมีสถานะใชงานอยู ณ ปจจุบัน ซ่ึงผูใชสามารถคนหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไดโดยใสเง่ือนไข
ตาง ๆ ท่ีระบบกําหนดไว ดังปรากฎดังหนาตาง ข.11 
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รูป ข.11 แสดงหนาตางรายการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ผูใชสามารถคลิกเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายโดยคลิกท่ีปุม เพิ่ม เพื่อทําการ
กรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.12 แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
เขาสูระบบ 
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รูป ข.12 แสดงหนาตางการเพิ่มขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 เ ม่ือบันทึกขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสร็จส้ินระบบจะนําเขาสูหนาจอ
รายละเอียดของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายมีท้ังหมด 5 สวน ไดแก 1) ขอมูลอุปกรณ 2) ขอมูล
ชุดคําส่ัง 3) ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ 4) ขอมูลประวัติการซอมบํารุง 5) ขอมูลประวัติการตรวจสอบ
สถานะการคงอยู (ping) ดังแสดงรูป ข.13 
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รูป ข.13 แสดงหนาตางรายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
 ในสวนของ “อุปกรณ” จะแสดงรายการอุปกรณท่ีติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายท่ีผูใชกําลังเขาถึงขอมูล ณ ปจจุบัน ดังแสดงรูป ข.14 
 

 
รูป ข.14 แสดงตารางรายการอุปกรณท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ผูใชสามารถคลิกปุม เพิ่มขอมูลใหม เพื่อทําการกรอกขอมูลอุปกรณเพิ่ม ดังรูป ข.15 
แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลอุปกรณเขาสูระบบ 

หากผูใชตองการกรอกขอมูลการถอนการติดต้ังอุปกรณ ใหใสวันท่ีถอนการติดต้ัง
และผูถอนการติดต้ังแลวบันทึกขอมูล ระบบจะแสดงสถานะถอนการติดต้ังใน ดังรูปท่ี ข.14 

 
รูป ข.15 แสดงหนาตางการเพิ่มขอมูลอุปกรณ 

 
 ในสวนของ “ชุดคําส่ัง” จะแสดงรายการชุดคําส่ังท่ีติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายท่ีผูใชกําลังเขาถึงขอมูล ณ ปจจุบัน ดังแสดงรูป ข.16 
 

รูป ข.16 แสดงตารางรายการชุดคําส่ังท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ผูใชสามารถคลิกปุม เพิ่มขอมูลใหม เพื่อทําการกรอกขอมูลชุดคําส่ังเพิ่ม แสดงดังในรูป 

ข.17 แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูลชุดคําส่ังเขาสูระบบ 
หากผูใชตองการกรอกขอมูลการถอนการติดต้ังชุดคําส่ัง ใหใสวันท่ีถอนการติดต้ัง

และผูถอนการติดต้ังแลวบันทึกขอมูล ระบบจะแสดงสถานะถอนการติดต้ังใน รูปท่ี ข.16 

 
รูป ข.17 แสดงหนาตางการเพิ่มขอมูลชุดคําส่ัง 

 ในสวนของ “เอกสารท่ีเกี่ยวของ” จะแสดงรายการเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีผูใชกําลังเขาถึงขอมูล ณ ปจจุบัน ดังแสดงรูป ข.18 
 

รูป ข.18 แสดงตารางรายการเอกสารท่ีเกี่ยวของของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ผูใชสามารถคลิกปุม เพิ่มเอกสาร เพื่อทําการเพ่ิมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงผูใชจะตองเลือก

ไฟลเอกสารท่ีจะทําการจัดเก็บไวในระบบท่ีปุม  จากนั้นทําการคลิกปุม  แสดง
ดังรูป ข.19  

 
รูป ข.19 แสดงหนาตางการเพิ่มขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
หากผูใชตองการลบขอมูลเอกสารท่ีเกี่ยวของ ใหคลิกปุม  (ในรูป ข.18) ในแถว

ของเอกสารน้ัน ๆ ระบบจะแสดงหนาตางใหยืนยันการลบ หากผูใชยืนยันการลบ ระบบจะทําการ
ลบเอกสารดังกลาวออกจากระบบทันที 
 
 ในสวนของ “ประวัติการซอมบํารุง” จะแสดงรายการประวัติการซอมบํารุงของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายท่ีผูใชกําลังเขาถึงขอมูล ณ ปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงขอมูลการซอมบํารุง ดัง
แสดงรูป ข.20 

 
รูป ข.20 แสดงตารางรายการประวัติการซอมบํารุงของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
 ในสวนของ “ประวัติการตรวจสอบสถานะ” จะแสดงรายการประวัติการการ
ตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (ping) ท่ีผูใชกําลังเขาถึงขอมูล ณ 
ปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงขอมูลประวัติการตรวจสอบสถานะ ดังแสดงรูป ข.21 
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รูป ข.21 แสดงตารางรายการประวัติการตรวจสอบสถานะของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
ข.4.4 ตรวจสอบสถานะการคงอยู 

เม่ือผูใชคลิกแท็ปตรวจสอบสถานะการคงอยู ระบบจะแสดงหนาตางยอย 2 หนาตาง 
คือ 1) ตรวจสอบ 2) ประวัติยอนหลัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

1) ตรวจสอบ 
หนาตางยอย “ตรวจสอบ” มีไวสําหรับตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงจะแสดงรายการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมดท่ีมีสถานะใชงานอยู ณ 
ปจจุบัน พรอมท้ัง IP Address ของเคร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงผูใชสามารถเลือกตรวจสอบสถานะการคงอยู
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเปนรายตัวไดโดยการคลิกเลือกท่ี  หนาช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ี
ตองการ หรือหากตองการเลือกท้ังหมดใหคลิกท่ี  หนาขอความ “เลือกท้ังหมด” จากนั้นคลิกปุม 
เพื่อเร่ิมตนตรวจสอบสถานะ (ping) แสดงดังรูป ข.22  
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รูป ข.22 แสดงหนาตางรายการตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 
 จะนั้นระบบจะทําการแสดงผลลัพธของการตรวจสอบใหทราบ แสดงดังรูป ข.23 
หากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเคร่ืองใดมีสถานะ “ไมตอบกลับ” แสดงวาเกิดปญหาไมอยูสถานะ
ใหบริการได ระบบจะทําการนํารายการดังกลาวไปเพ่ิมใน “ปญหารอแกไข” เพื่อดําเนินการแกไข
ใหกลับมามีสถานะ “ตอบกลับ” ตอไป 
 

 
รูป ข.23 แสดงหนาตางรายการผลลัพธของสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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2) ประวัติยอนหลัง 
หนาตางยอย “ประวัติยอนหลัง” มีไวสําหรับดูผลลัพธของการตรวจสอบสถานะการ

คงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายยอนหลัง ซ่ึงจะแสดงรายการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท้ังหมด
พรอมท้ังผลลัพธ ตามเง่ือนไขท่ีอยูในตําแหนงคนหา แสดงดังรูป ข.24  

 
รูป ข.24 แสดงหนาตางรายการผลลัพธยอนหลังของสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
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ข.5 ผูใชท่ัวไป 
เม่ือผูใชท่ัวไปผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานแลวระบบจะนําเขาสูหนาตางการทํางาน

หลักของผูใชท่ัวไป ดังแสดงในรูป ข.25 

 

รูป ข.25 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูใชท่ัวไป 
 
 จากรูป ข.25 ในสวนของเมนูหลักสําหรับผูใชท่ัวไป สามารถคนหาปญหาท่ีเคยแจงไวกับ
ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะตามเงื่อนไขท่ีกําหนด นอกจากน้ันยังสามารถแจงปญหาเขาสูระบบได
เทานั้น โดยสามารถเพิ่มปญหาไดท่ี  จะปรากฎหนาตางใหกรอกขอมูลปญหาและ
รายละเอียดของปญหา ดังรูป ข.26 

 
รูป ข.26 แสดงหนาตางแจงปญหาสําหรับผูใชท่ัวไป 

 



 
 

112

 
ข.6 การจัดการขอมูลพื้นฐาน 

เจาหนาท่ีเทคนิคจะเปนผูดําเนินการจัดการกับขอมูลพื้นฐานโดยสามารถเขาถึงหนาตางเพิ่ม

และแกไขจากปุม ในกลองเลือกขอมูล ท่ีอยูตามจุดตาง ๆ 
ของโปรแกรม เพื่อเขาถึงหนาตางขอมูลพื้นฐานและใชในการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลพื้นฐานนั้น 

 
ข.7 ผูบริหาร 

เม่ือผูบริหารผานการตรวจสอบสิทธิการใชงานแลวระบบจะนําเขาสูหนาตางการทํางาน
หลักของผูบริหาร ดังแสดงในรูป ข.27 

 

รูป ข.27 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูบริหาร 
 
        รายงานสถานะปจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนรายงานสรุปท่ีผูบริหารสามารถ
นําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย โดย ระบบจะแสดง
ผลลัพธตามเง่ือนไขท่ีระบุ ดังรูป ข.28 
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รูป ข.28 แสดงผลลัพธของรายงานสถานะปจจุบันของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
        รายงานจํานวนคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะถึงเวลาบํารุงรักษาตามจํานวนปท่ีผูบริหารระบุ เปนอีก
หนึ่งรายงานสรุปท่ีผูบริหารสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนทดแทนเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายได โดยผูบริหารตองกําหนดจํานวนปท่ีตองการ จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ
ตามเง่ือนไขท่ีระบุ ดังรูป ข.29 

 
รูป ข.29 แสดงผลลัพธของจํานวนคอมพวิเตอรแมขายท่ีจะถึงเวลาบํารุงรักษา 

 
        รายงาน 10 อันดับจํานวนคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณบอยคร้ังท่ีสุด โดย
ผูบริหารไมตองกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ระบบจะแสดงผลลัพธจากขอมูลท่ีอยูภายในระบบ ดังรูป ข.30 
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รูป ข.30 แสดงรายงาน 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณบอยท่ีสุด 

 
        รายงาน 10 อันดับจํานวนคอมพิวเตอรแมขายท่ีถูกใชงานนานท่ีสุด โดยผูบริหารไมตอง
กําหนดเง่ือนไขใด ๆ ระบบจะแสดงผลลัพธจากขอมูลท่ีอยูภายในระบบ ดังรูป ข.31 
 
        รายงาน 10 อันดับจํานวนคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนคร้ังของการติดขัด (Down) มากคร้ัง
ท่ีสุด รายงานนี้ผูบริหารไมตองกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ระบบจะแสดงผลลัพธจากขอมูลท่ีอยูภายใน
ระบบ ดังรูป ข.32 
 

 
รูป ข.31 แสดงรายงาน 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีถูกใชงานนานท่ีสุด 
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รูป ข.32 แสดงรายงาน 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนครั้งของการติดขัดมากท่ีสุด 

 

        รายงานจํานวนช่ัวโมงการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค รายงานนี้ผูบริหารตองกําหนด
วันท่ีเร่ิมตนและวันท่ีส้ินสุดของชวงเวลาท่ีตองการ จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
ดังรูป ข.33 
 

 
รูป ข.33 แสดงรายงานจํานวนช่ัวโมงการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิค 



 
 

88

2) ท่ีหนาตาง AppServ 2.5.10 - License Agreement เปนขอความแสดงลิขสิทธ์ิ 
GNULESSER เม่ืออานและเขาใจลิขสิทธ์ินี้แลว ใหคลิกปุม I Agree เพื่อไปยังหนาตางถัดไป 
 

 
 

รูป ก.2 แสดงหนาตางลิขสิทธ์ิของโปรแกรม Appserv (2) 
 

3) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Choose Install Location เปนการเลือกโฟลเดอรท่ีใชในการ
ติดต้ัง Appserv โดยคาเร่ิมตน จะเลือกติดต้ังไปท่ีโฟลเดอร C:\AppServ จากนั้นคลิกปุม Next 
 

 
 

รูป ก.3 แสดงหนาตางระบุโฟลเดอรท่ีใชติดต้ัง Appserv (3) 
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4) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Select Component เปนการเลือกสวนประกอบของ AppServ 
ใหทําการเลือกท้ังหมดจากนั้นคลิกปุม Next 
 

 
 

รูป ก.4 แสดงหนาตางในการเลือกติดต้ังสวนประกอบโปรแกรม Appserv (4) 
 

5) หนาตาง AppServ 2.5.10 - Apache HTTP Server Information เปนการระบุรายละเอียด
ของโปรแกรมอาพาเชเว็บเซิรฟเวอร ประกอบดวย 
 (1) Server Name - ช่ือของเซิรฟเวอร หรือช่ือโฮสต 
 (2)  Administrator's Email Address - อีเมลของผูดูแลระบบadmin@localhost.com 
 (3) Apache HTTP Port - ช่ือพอรต เปนทางออกของขอมูล โดย Apache จะมีกําหนดคา
พอรตเร่ิมตนคือ 80 เม่ือเรากรอกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม Next 
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รูป ก.5 แสดงหนาตางระบุรายละเอียดของ Apache (5) 
 

6) หนาจอ AppServ 2.5.10 - Apache HTTP Server Information เปนการกําหนดคาของ
โปรแกรมฐานขอมูล MySQL ประกอบดวย 
 (1) Enter root password -รหัสผานของผูดูแลระบบ  
 (2) Re-enter root password – กรอกรหัสผานอีกคร้ังเพื่อยืนยนั 
 (3) Character Sets and Collations – เลือกการเขารหัส 
 (4) Old Password Support – กําหนดเพ่ือใหรองรับกับการเขารหัสผานแบบเกา 
 (5) Enable InnoDB - เพื่อใหรองรับฐานขอมูลแบบ InnoDB เม่ือเรากรอกขอมูล
เรียบรอยแลว ก็คลิกปุม Install เพื่อติดต้ัง AppServ 
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รูป ก.6 แสดงหนาตางการกาํหนดคาโปรแกรม MySQL (6) 
 

7) จะปรากฎหนาจอแสดงความคืบของการติดต้ังโปรแกรม Appserv 
 

 
 

รูป ก.7 แสดงหนาตางแสดงความคืบหนาการติดต้ังโปรแกรม Appserv (7) 
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8) เม่ือการติดต้ังดําเนินไปจนส้ินสุดกระบวนการ จะแสดง AppServ 2.5.10 – Completing 
the AppServ 2.5.10 Setup Wizard ซ่ึงจะมีตัวเลือกดังนี้ 
 (1) Start Apache - เพื่อเร่ิมการทํางานโปรแกรม Apache web server 
 (2) Start MySQL – เพื่อเร่ิมการทํางานโปรแกรมฐานขอมูล MySQL 
 ซ่ึงโปรแกรมท้ังสองนี้ Apache และ MySQL จะทํางานเปนลักษณะ Service คือจะ
ทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือเราเปดวินโดวส หากคลิกตัวเลือกเรียบรอย ใหคลิกปุม Finish เพื่อเร่ิมตน
การทํางาน 

 
 

รูป ก.8 แสดงหนาตางส้ินสุดการติดต้ังโปรแกรม Appserv (8) 
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9) เพื่อใหแนใจวาไดทําการติดต้ังโปรแกรม AppServ อยางถูกตองเรียบรอย ใหทดสอบ
โดยการเปดเบราเซอร แลวเรียกไปท่ี http://localhost หรือ http://127.0.0.1 ซ่ึงเบราเซอรจะแสดง
หนาตาง The AppServ Open Project  
 

 
 

รูป ก.9 แสดงหนาตางทดสอบการทํางานของโปรแกรม Appserv (9) 



 
ภาคผนวก ค 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

แบบประเมินการใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

_________________________________________________ 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อตองการประมินผลการใชงานและประเมินความพึง

พอใจ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงระบบใหมีความสมบูรณตอไป 
2. ความคิดเหน็ของทานถือเปนเสียงสะทอน ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปเปน

ขอมูลประกอบการปรับปรุงระบบโดยจะไมสงผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม 
ใดๆ ท้ังส้ิน 

 
รายละเอียดของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1   ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 ตอนท่ี 2   ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
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ตอนท่ี 1 ดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 

  โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความเห็นของทาน  
 

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตางๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความสะดวกในการใชงาน      
2. การจัดวางเคร่ืองมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม      
3. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย      
4. มีฟงกช่ันครบถวนตรงตามความตองการใชงาน      
5. ความถูกตองของการประมวลผลของโปรแกรม      
6. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน      
7. ไดขอมูล/สารสนเทศตรงกับความตองการ      
8. ชวยลดข้ันตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา      
9. ชวยลดเวลาในการทํางานท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา      
10. ชวยลดปริมาณเอกสารท่ีเคยปฏิบัติการอยูเปนประจํา      
11. สามารถใชเปนแหลงใหขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ      
12. คูมือการใชโปรแกรมมีความชัดเจนและสะดวกตอการใชงาน      
 
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงระบบ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

*** ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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