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FAQ - หากใช้งานโปรแกรม แล้วเกิดความชา้ สามารถตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร 

 เมื่อใช้งานโปรแกรมไปสักระยะ แล้วโปรแกรมมีความช้าผิดปกติ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบเบื้องต้นด้วยตัวเอง  โดย
สามารถเลือกด าเนินการดังนี้ 

1. Clear unnecessary information 
2. Clear Audit Trail 
3. Clear Image from timestamp Mobile. 
4. Rebuild Index 
5. Shrink Database 
หมายเหต ุ หากด าเนินการแล้วยังเกิดความช้าเหมือนเดิม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการหลังการขายเพ่ือประสานงานตรวจสอบ 

Performance การใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดการข้อมูล Compact Database  

- ไปที่ “Administrator” > “Database Tuning” > “Compact Database” 
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- ระบบจะให้ระบุ User Login และ Password (ของผู้ที่ Login)  เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้กด   

 
 

- ระบบจะแจ้งเตือนให้ Backup ฐานข้อมูลเก็บไว้หรือไม่ หากต้องการ Backup ให้กด  เพ่ือให้ระบบ

ด าเนินการ Backup ฐานข้อมูลก่อนด าเนินการ หากไม่ต้องการ Backup ให้กด  เพ่ือเข้าสู่หน้าหลัก 
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 ระบบจะด าเนินการ Process ค าสั่ง Backup ฐานข้อมูลดังภาพ 

 
 

 เมื่อด าเนินการ Backup ส าเรจ็ระบบจะแจ้งดังภาพ 

 
 

หมายเหตุ หาก Backup ไม่ส าเร็จ สามารถไป Backup ได้ที่ SQL Server ได้โดยตรง 
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1. Clear unnecessary information 
จะช่วยลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 

ยกตัวอย่างเช่น  
- ข้อมูลพนักงานที่เคยบันทึก แต่มีการลบออกจากหน้าจอโปรแกรมไปแล้ว 
- เอกสารต่าง  ๆ ที่บันทึกเสร็จแล้ว แต่มีการลบเอกสารออก เป็นต้น 
การด าเนินการ Clear unnecessary information จะด าเนินการโดย 

1.1. เลือก  จากนั้นกด  

 
 

1.2. ระบบจะแจ้งเตือนว่าระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้กด  เพ่ือด าเนินการต่อ 
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1.3. ระบบจะด าเนินการประมวลผล Clear ข้อมูลดังภาพ 

 
 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการด าเนินการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลในฐานข้อมูล  

1.4. หากด าเนินการส าเร็จจะแจ้งผลการด าเนินการดังภาพ  
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2. Clear Audit Trail 
Audit Trail คือประวัติการด าเนินการต่าง ๆ ในแต่ละเมนู ซึ่งจะเห็บประวัติการ สร้าง, แก้ไข, ลบ, Export 

ข้อมูลหน้า List และการแก้ไข View by management หน้า List โดยสามารถด าเนินการระบบ HRMI, ESS และ 

HCM ตาม License การใช้งาน 

วิธีการด าเนินการได้ดังนี้ 

2.1. เลือก  จากนั้นเลือกระบบที่ต้องการ Clear Audit Trail  โดยสามารถเลือก HRMI, ESS, 
HCM, Administrator (ระบบ HRMI) และสามารถเลือกทั้งหมดได้ เมื่อเลือกระบบแล้ว ให้ระบุ Date Before 

จากนั้นกด  
หมายเหตุ Date Before คือวันที่ ที่ต้องการให้เคลียร์ข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เลือกเป็นต้นไป 
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2.2. ระบบจะแจ้งเตือนว่าระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้กด  เพ่ือด าเนินการต่อ 

 
 

2.3. ระบบจะด าเนินการประมวลผล Clear ข้อมูลดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ  ระยะเวลาในการด าเนินการอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลในฐานข้อมูล  

  

http://www.prosofthcm.com/
mailto:support@prosofthcm.com
http://www.prosofthcm.com/


 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท ์08-1359-7687                                                                      www.prosofthcm.com 
            FR-GN-019 Rev.02 

บริษัท โปรซอฟท ์เอชซีเอ็ม จ ากัด 

287 หมู่ที ่5  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท:์ 0-2402-6560 ,081-359-7687 Email: support@prosofthcm.com Website: www.prosofthcm.com  

2.4. หากด าเนินการส าเร็จจะแจ้งผลการด าเนินการดังภาพ  
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3. Clear Image from timestamp Mobile. 
เมื่อมีการใช้งาน Check-In, Check Out ผ่าน ESS Mobile และมีการก าหนดให้ถ่ายรูปเพ่ือเป็นหลักฐานการลงเวลา

ด้วย เมื่อผ่านไปสักระยะ สามารถลบข้อมูลรูปภาพดังกล่าวออกได้โดยด าเนินการดังนี้ 

3.1. เลือก  จากนั้นให้ระบุ Date Before จากนั้นกด  
หมายเหตุ Date Before คือวันที่ ที่ต้องการให้เคลียร์ข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เลือกเป็นต้นไป 

 

3.2. ระบบจะแจ้งเตือนว่าระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้กด  เพ่ือด าเนินการต่อ 
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3.3. ระบบจะด าเนินการประมวลผล Clear ข้อมูลดังภาพ 

 
 

3.4. หากด าเนินการส าเร็จจะแจ้งผลการด าเนินการดังภาพ  
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4. Rebuild Index 
Rebuild Index เป็นตัวช่วยในการจัดเรียงข้อมูลในฐานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ ให้จัดเรียงข้อมูลใหม่ เมื่อ

ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ การเรียกใช้งานข้อมูลก็จะท าได้เร็วมากยิ่งขึ้น 
 

4.1.  ระบบจะเปิดหน้าจอ Compact Database ให้กด  เพ่ือตรวจสอบค่า Index ว่าควรที่
จะ Rebuild Index แล้วหรือไม่  

 
 

 ระบบจะแจ้งเตือนก่อนว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาสักครู่ ต้องการด าเนินการต่อหรือไม่ ให้กด  
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เมื่อกด  ระบบจะด าเนินการตรวจสอบ Database Index ดังภาพ 

 
 
  

เมื่อระบบตรวจสอบแล้วจะแสดงผลการตรวจสอบการจัดเรียงของฐานข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ ดังภาพ 

 
 
  

http://www.prosofthcm.com/
mailto:support@prosofthcm.com
http://www.prosofthcm.com/


 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท ์08-1359-7687                                                                      www.prosofthcm.com 
            FR-GN-019 Rev.02 

บริษัท โปรซอฟท ์เอชซีเอ็ม จ ากัด 

287 หมู่ที ่5  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท:์ 0-2402-6560 ,081-359-7687 Email: support@prosofthcm.com Website: www.prosofthcm.com  

ให้กด OK เพ่ือกลับไปหน้า Compact Database  

 
 

โดยแบ่งการแสดง % ดังนี้ 

- 1-60 % แจ้งเตือน "Database Index is Well." และข้อความเป็นสีเขียว  
หมายถึง ไม่จ าเป็นต้อง Rebuild Index ก็ได้ เพราะ Database มีการจัดเรียง Index ดีอยู่แล้ว 

 

 
 

- 61 - 85 % แจ้งเตือน "You should Reorganize Index." และข้อความเป็นสีเหลือง พร้อมกับเลือก Checkbox 
ให้ หมายถึง ควร Rebuild Index 

 

 
 

- 86 - 100 %  แจ้งเตือน "You need Reorganize Index." และข้อความเป็นสีแดง ตามภาพ พร้อมกับเลือก 
Checkbox ให้ หมายถึง ต้อง Rebuild Index 
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4.2. เมื่อได้ผลการตรวจสอบการจัดเรียงของฐานข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ มากกว่า 60% ควรท า Rebuild Index 

เพ่ือจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ โดยการกด  

 
 

  

http://www.prosofthcm.com/
mailto:support@prosofthcm.com
http://www.prosofthcm.com/


 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท ์08-1359-7687                                                                      www.prosofthcm.com 
            FR-GN-019 Rev.02 

บริษัท โปรซอฟท ์เอชซีเอ็ม จ ากัด 

287 หมู่ที ่5  ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท:์ 0-2402-6560 ,081-359-7687 Email: support@prosofthcm.com Website: www.prosofthcm.com  

ระบบจะด าเนินการประมวลผล Rebuild Index ดังภาพ 

 
 

เมื่อ Rebuild Index ส าเร็จแล้วจะแสดงผลดังภาพ 
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5. Shrink Database 
เป็นการปรับให้ขนาดของฐานข้อมูลเล็กลง โดยปกติเม่ือเราใช้งาน Database SQL จะมีการเก็บ LOG ข้อมูลการใช้งาน

ไว้ ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้อง Clear ข้อมูล LOG ทิ้งบ้างเพ่ือไม่ให้เปลืองเนื้อที่ Harddisk โดยด าเนินการดังนี้ 

5.1. เลือก  จากนั้นกด  

 
 

5.2. ระบบจะแจ้งเตือนว่าระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ 1-2 ชั่วโมง ให้กด  เพ่ือด าเนินการต่อ 
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5.3. ระบบจะด าเนินการประมวลผล Clear ข้อมูลดังภาพ 

 
 

5.4. หากด าเนินการส าเร็จจะแจ้งผลการด าเนินการดังภาพ  
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