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ภาคผนวก ก 

คูมือการติดต้ัง 

ในการการติดต้ังเพื่อใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทลานนา
ซอฟทเวิรค จํากัด จําเปนตองมีโปรแกรมประยุกตตางๆ เพื่อใหระบบสามารถทํางานได ซ่ึงแบงแยก
ดังตอไปนี้ 

1. ระบบปฏิบัติการเว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 
2. ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
3. โปรแกรมภาษาพีเอชพี 

 
1. ระบบปฏิบัติการเว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดพัฒนาระบบงานในรูปแบบของเว็บ ดังนั้นจึงตองอาศัยเว็บ
เซิรฟเวอร ในการใชงานระบบ ซ่ึงผูศึกษาไดทําการเลือกใชระบบปฏิบัติการเว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 
7.5 มีข้ันตอนการติดต้ังดังตอไปนี้ 

- ไปท่ีเมนู start  control panel  Programs and Features 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ก.1 แสดงการติดต้ังโปรแกรมไอไอเอส (1) 
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- คลิกเลือก Turn Windows features on or off  World Wide Web Services 

จากนั้นคลิกปุม OK เพื่อเร่ิมการติดต้ังโปรแกรม รอจนกระเสร็จส้ินกระบวนการ 
 

 
รูป ก.2 แสดงการติดตั้งโปรแกรมไอไอเอส (2) 

 
- จากนั้นทําการทดสอบการใชงานโดยไปทีโ่ปรแกรมเว็บบราวเซอร  ทําการพิมพ 

http://localhost/ และกด Enter หากสามารถติดต้ังไดสมบูรณจะแสดงดังรูป ก.3 
 

รูป ก.3 แสดงการติดตั้งโปรแกรมไอไอเอส (3) 
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2. ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 5.5 เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูล 

มีข้ันตอนการติดต้ังดังตอไปนี้ 
- คลิกเลือก mysql-5.5.8-win32.exe และกดปุม Next เพื่อเร่ิมข้ันตอนการติดต้ัง 

 
รูป ก.4 แสดงการติดตั้งฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (4) 

 
- คลิกปุม Typical และ ปุม Next เพื่อเขาสูการติดต้ังในหนาจอตอไป 

 
รูป ก.5 แสดงการติดตั้งฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (5) 



 

- 

- 
machines จา

 

คลิกเลือก Sta
 

รูป

ระบุรหัสผาน
กนั้นกดปุม N

รูป

andard Confi

ป ก.6 แสดงก

นเพื่อใชงานฐ
Next 

ป ก.7 แสดงก

65

iguration และ

ารติดต้ังฐานข
 

ฐานขอมูล แล

ารติดต้ังฐานข

ะคลิกปุม Nex

ขอมูลมายเอส

ละคลิกเลือก E

ขอมูลมายเอส

xt 

สคิวแอล (6) 

Enable root 

สคิวแอล (7) 

 

access from

 

m remote 



 

- 

- 

รอจนกระท้ัง
 

รูป

เม่ือการติดตั้ง
 

รูป

งโปรแกรมตร

ป ก.8 แสดงก

งดําเนินการจ

ป ก.9 แสดงก

66

รวจสอบการติ

ารติดต้ังฐานข
 

นเสร็จเรียบร

ารติดต้ังฐานข
 
 

ตดิต้ัง คลิกปุม

ขอมูลมายเอส

อยแลวจะแส

ขอมูลมายเอส

ม Execute  

สคิวแอล (8) 

สดงดงัรูป ก.9 
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3. โปรแกรมภาษาพีเอชพี 
สําหรับโปรแกรมภาษาท่ีผูศึกษาเลือกใชในการพัฒนาระบบ ผูศึกษาไดเลือกโปรแกรม

ภาษาพีเอชพี 5.2.6 มีข้ันตอนการติดต้ังดังตอไปนี้ 
- คลิกเลือก php-5.2.6-win32-installer.msi และกดปุม Next เพื่อเร่ิมข้ันตอนการติดต้ัง 

 

 
รูป ก.10 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (10) 

 
- คลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement และคลิกปุม Next 

 

 
รูป ก.11 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (11) 
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- คลิกปุม Next เพื่อเขาสูหนาจอตอไป  
 

 
รูป ก.12 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (12) 

 
- คลิกเลือก IIS FastCGI และคลิกปุม Next 

 

 
รูป ก.13 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (13) 
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- คลิกคลิกปุม Next เพื่อเขาสูหนาจอตอไป 
 

 
รูป ก.14 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (14) 

 
- คลิกคลิกปุม Install เพื่อเร่ิมการติดต้ัง 

 

 
รูป ก.15 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (15) 
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- เม่ือการติดต้ังดําเนินการจนเสร็จเรียบรอยแลวจะแสดงดงัรูป ก.16 
 

 
รูป ก.16 แสดงการติดต้ังโปรแกรมภาษาพเีอชพี (16) 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

คูมือการใชงานระบบ 

 ในการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรค 
จํากัด ผูใชงานจําเปนตองทราบถึงข้ันตอนการใชงานตางๆ ของระบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1. สวนสําหรับการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน 

ผูใชงานจะทําการเขาสูระบบโดยการกรอกช่ือผูใชและรหัสผาน แสดงดังรูป ข.1 
 

 
 

รูป ข.1 แสดงหนาจอหลักท่ีใชเขาสูระบบสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 จากรูป ข.1 เม่ือผูใชงานกรอกช่ือผูใชและรหัสผานแลวกดปุม  ระบบจะทํา
การตรวจสอบสิทธ์ิ ในกรณท่ีีขอมูลไมถูกตองระบบจะแสดงขอความเตือนดังรูป ข.2 
 

 
 

รูป ข.2 แสดงขอความแจงเตือนกรณีขอมูลไมถูกตอง 
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 เม่ือผูใชงานระบุขอมูลถูกตอง ระบบก็จะนําผูใชงานเขาสูระบบ ซ่ึงหนาจอแสดงผลจะ
แตกตางกันไปตามสิทธ์ิการใชงาน 
 
2. สวนสําหรับการแกไขขอมูลสวนตัว 

เม่ือผูใชงานผานการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานแลวระบบจะนําผูใชงานเขาสูหนาจอหลัก 
ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามสิทธ์ิการใชงาน และเม่ือผูใชงานตองการแกไขขอมูลสวนตัวจะคลิกจากช่ือ

ของผูใชงาน  ระบบจะแสดงหนาจอขอมูลสวนตัวของ
ผูใชงาน แสดงดังรูป ข.3 

 
รูป ข.3 แสดงหนาจอขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

 

 จากรูป ข.3 เม่ือผูใชงานทําการแกไขขอมูลสวนตัวเสร็จส้ินก็จะกดปุม  เพื่อ
บันทึกขอมูล 

 
3. สวนสําหรับผูดูแลระบบ 

เม่ือผูดูแลระบบผานการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานแลวระบบจะนําผูดูแลระบบเขาสูหนาจอ
หลักแสดงดังรูป ข.4 
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รูป ข.4 แสดงหนาจอหลักสําหรับผูดูแลระบบ 
 

 จากรูป ข.3 ในสวนของเมนูหลักสําหรับผูดูแลระบบจะประกอบไปดวย 3 สวน คือ ผูใช 
(User), กลุมประเภทเอกสาร (Document Type), กลุมประเภทผูใชงาน (Roles) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1. ผูใช(User) 

ผูดูแลระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลผูใชงานโดยการเลือกเมนู  

และทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.5 แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
 

 
 

รูป ข.5 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลผูใชงาน 
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เม่ือผูดูแลระบบตองการท่ีจะลบขอมูลก็จะกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอ
ยืนยันกอนท่ีจะทําการลบขอมูลออกจากระบบ ในกรณีท่ีผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูลผูใชงาน

จะกดปุม  ซ่ึงเม่ือผูดูแลระบบแกไขขอมูลแลวก็จะกดปุม    เพื่อบันทึกขอมูล 
2. กลุมประเภทเอกสาร (Document Type) 

ผู ดู แลระบบจะทําการ เ พ่ิมขอ มูลกลุมประ เภทเอกสารโดยการ เ ลือก เมนู 

 และทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.6 แลวกดปุม  เพื่อบันทึก
ขอมูล 

 

 
 

รูป ข.6 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลกลุมประเภทเอกสาร 
 

เม่ือผูดูแลระบบตองการท่ีจะลบขอมูลก็จะกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอ
ยืนยันกอนท่ีจะทําการลบขอมูลออกจากระบบ ในกรณีท่ีผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูลกลุม

ประเภทเอกสารจะกดปุม   ซ่ึงเม่ือผูดูแลระบบแกไขขอมูลแลวก็จะกดปุม    เพื่อ
บันทึกขอมูล 

3. กลุมประเภทผูใชงาน (Roles) 
ผูดูแลระบบจะทําการเพิ่มขอมูลกลุมประเภทผูใชงานโดยการเลือกเมนู   

และทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.7 แลวกดปุม   เพื่อบันทึกขอมูล 
 

 
 

รูป ข.7 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน 
 เม่ือผูดูแลระบบตองการท่ีจะลบขอมูลก็จะกดปุม   ระบบจะแสดงหนาจอ
ยืนยันกอนท่ีจะทําการลบขอมูลออกจากระบบ ในกรณีท่ีผูดูแลระบบตองการแกไขขอมูลกลุม

ประเภทจะกดปุม   ซ่ึงเม่ือผูดูแลระบบแกไขขอมูลแลวก็จะกดปุม    เพ่ือบันทึก
ขอมูล 
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4. สวนสําหรับหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ 
เม่ือหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการผานการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานแลวระบบจะนํา

หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการเขาสูหนาจอหลักแสดงดังรูป ข.8 
 

 
 

รูป ข.8 แสดงหนาจอหลักสําหรับหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ 
 
 จากรูป ข.8 ในสวนของเมนูหลักสําหรับหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการจะประกอบไปดวย 
3 สวน คือ ลูกคา (Customer), โครงการ (Project), โครงการท่ีเกี่ยวของ (My Project Document) ซ่ึง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ลูกคา (Customer) 

หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการจะทําการเพ่ิมขอมูลลูกคาโดยการเลือกเมนู  

และทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.9 แลวกดปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูป ข.9 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลลูกคา 
 

 เม่ือหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการตองการที่จะลบขอมูลก็จะกดปุม   ระบบ
จะแสดงหนาจอยืนยันกอนท่ีจะทําการลบขอมูลออกจากระบบ ในกรณีท่ีหัวหนาผูดูแลบริหาร
โครงการตองการแกไขขอมูลลูกคาจะกดปุม   ซ่ึงเม่ือหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการแกไข

ขอมูลแลวก็จะกดปุม    เพื่อบันทึกขอมูล 
2. โครงการ (project) 

หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการจะทําการเพิ่มขอมูลโครงการโดยการเลือกเมนู 

 และ  ทําการกรอกขอมูลแสดงดังรูป ข.10 แลวกดปุม 

 เพื่อบันทึกขอมูล 
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รูป ข.10 แสดงหนาจอเพิ่มขอมูลโครงการ 

 
 เม่ือบันทึกขอมูลโครงการเสร็จส้ินระบบจะนําเขาสูหนาจอ เพื่อกําหนดกลุมประเภท
เอกสารท่ีใชงานในโครงการ และกลุมประเภทผูใชงานในโครงการแสดงดังรูป ข.11 
 

 
 

รูป ข.11 แสดงหนาจอกําหนดกลุมประเภทเอกสารท่ีใชงานในโครงการ 
 และกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ 
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 จากรูป ข.11 หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการสามารถเพิ่มกลุมประเภทผูใชงานใน

โครงการโดยเลือก  และคลิก  เ ม่ือผูดูแล
บ ริหารโครงการต อ งการ เพิ่ มก ลุ มประ เภท เอกสาร ท่ี ใช ง านในโครงการโดย เ ลือก 

 และคลิก   
 นอกจากนี้หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการสามารถกําหนดสิทธ์ิกลุมประเภทผูใชงาน
ในโครงการ กลุมประเภทเอกสารที่ใชงานในโครงการ และผูใชงานในโครงการ แสดงดังรูป ข.12 
 

 
 

รูป ข.12 แสดงหนาจอกําหนดสิทธ์ิกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ  
กลุมประเภทเอกสารท่ีใชงานในโครงการ และผูใชงานในโครงการ 

 
 จากรูป ข.12 หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการสามารถกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร
ตามกลุมประเภทเอกสาร และกลุมประเภทผูใชงาน นอกจากน้ันยังสามารถเลือกผูใชเขามาใน
โครงการตามกลุมประเภทผูใชงาน 
  
5. สวนสําหรับการจัดการเอกสารในโครงการ 

เม่ือผูใชงานตองการเพ่ิมเอกสารเขาสูระบบ จะทําการคลิก ระบบ
จะแสดงหนาจอเพิ่มเอกสาร แสดงดังรูป ข.13 
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รูป ข.13 แสดงหนาจอเพิ่มเอกสาร 
 

 จากรูป ข.13 ผูใชงานจะเลือกเอกสาร และคลิก   ระบบจะทําการเพิ่มเอกสารเขาสู
ระบบ และสงอีเมลเพื่อแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

 เม่ือตองการแกไขเอกสารผูใชสามารถคลิกขวาเลือก   เพื่อนําเอกสาร
ออกมาดํ า เนินการแกไข  และเ ม่ือดํ า เนินการแกไขเอกสารเสร็จ ส้ินแลวคลิกขวาเ ลือก 

 ระบบจะแสดงหนาจอเพื่อนําเอกสารเขา แสดงดังรูป ข.14 
 

 
รูป ข.14 แสดงหนาจอนําเขาเอกสาร 

 
 จากรูป ข.14 ผูใชงานจะตองระบุการเปล่ียน และเลือกเอกสารท่ีนําออกไปแกไขกลับเขาสู

ระบบ หลังจากนั้นคลิก  ระบบจะสงอีเมลเพื่อแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

 เม่ือตองการยกเลิกเอกสารผูใชงานสามารถคลิกขวา  ระบบจะแสดง
หนาจอเพื่อยกเลิกเอกสาร แสดงดังรูป ข.15 
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รูป ข.15 แสดงหนาจอการยกเลิกเอกสาร 
 

จากรูป ข.15 ผูใชงานจะตองระบุเหตุผลในการยกเลิกเอกสาร หลังจากนั้นคลิก 

 ระบบจะสงอีเมลเพื่อแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

เม่ือตองการยอนคืนการยกเลิกเอกสารผูใชงานสามารถคลิก  
ระบบจะแสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารท่ีถูกยกเลิกภายในโครงการ แสดงดังรูป ข.16 
 

 
 

รูป ข.16 แสดงหนาจอรายละเอียดเอกสารท่ีถูกยกเลิกภายในโครงการ 
 
 จากรูป ข.16 ผูใชงานสามารยอนคืนการยกเลิกเอกสารโดยการคลิก  ระบบจะ
สงอีเมลเพื่อแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ นอกจากน้ันผูใชงานสามารถลบเอกสารออกจากโครงการได
โดยคลิก  ระบบจะสงอีเมลเพ่ือแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
 เม่ือตองการเรียกดู และยอนคืนการเปล่ียนแปลงเอกสารผูใชงานสามารถคลิกขวา 

 ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสาร แสดงดังรูป ข.17 
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รูป ข.17 แสดงหนาจอประวตัิการเปล่ียนแปลงเอกสาร 
 

จากรูป ข.17 ผูใชงานสามารยอนคืนการเปล่ียนแปลงเอกสารโดยการคลิก   ระบบ
จะสงอีเมลเพือ่แจงใหผูท่ีเกีย่วของทราบ 

เม่ือตองการสงขอความถึงผูท่ีเกี่ยวของ ผูใชงานสามารถคลิกขวาเลือก  
ระบบจะแสดงหนาจอสงขอความ แสดงดงัรูป ข.18 

 

 
 

รูป ข.18 แสดงหนาจอสงขอความ 



ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

ประเมินการใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร 
สําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด 

_________________________________________________ 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบ ผลการใชงานโปรแกรมระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด และเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพในโอกาส
ตอไป 

2. ความคิดเหน็ท่ีทานตอบนี้จะมีคุณคาเปนอยางยิ่ง และคําตอบนี้จะไมสงผลกระทบตอ
ผูตอบแบบสอบถามใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
 ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
 
 
ตอนท่ี 1 ดานประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรม 
  โปรดพิจารณาขอคําถามแลวทําเคร่ืองหมาย √ ในชองท่ีทานเห็นวาเปนจริงท่ีสุด  

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตางๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ระบบมีการออกแบบจดัวางหนาจออยางเหมาะสม      
2. ระบบชวยลดภาระงานในปจจุบันลง      
3. ระบบมีความปลอดภัยของขอมูล      
4. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา      
5. ระบบสามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง      



6. ระบบสามารถสืบคน เรียกดแูละจัดเก็บขอมูลได      
7. ระบบมีการเช่ือมโยงของขอมูลท่ีถูกตอง      
8. ระบบชวยใหการจัดการเอกสารใหเปนมาตรฐานมาก

ยิ่งข้ึน 
     

9. ระบบชวยลดขอผิดพลาดในการดําเนินงานปจจุบันลง      
10. ระบบมีประโยชนตอการดาํเนินงานในปจจุบัน      
 
 
ตอนท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
_________________________________ 
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