Received: 22 ก.ย. 2564

Revised: 24 ธ.ค. 2564

Accepted: 27 ธ.ค. 2564

ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Maintenance system for Information Technology department,
Rajabhat Mahasarakham University
ภาณุพงศ มินทะนา และ ชเนตตี อินทรสิทธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Phanupong Mintsna and Chanettee Intarasit
Department of Information Technology
Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
Abstract
This research aim to development maintenance system for information
technology department in Rajabhat Mahasarakham university. It is developed by PHP
language, Visual studio code and Microsoft SQL Server database management. For
analysis and design system use the system development life cycle or SDLC, use case
diagram, activity diagram, sequence diagram and class diagram to design the
database and the site map of web application.
The results of the system found that the web application consists of 3 main
parts: 1) the front end part for lecturers and students to request for maintenance
2) the front end part for leader to read report and 3) the back end part for the
administrator who manage the content of the system, the database and web
appication. The user show in satisfaction with notify the maintenance system for
information technology department at a highest level.
Keywords: maintenance system, Information Technology department, Rajabhat
Mahasarakham university
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับใชงานในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒ นาโดยโปรแกรมภาษา PHP, Visual studio
code และฐานข อ มู ล MySQL วิ เคราะห แ ละออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช Use Case
Diagram ออกแบบผั ง การไหลของข อ มู ล ด ว ย Activity Diagram การปฏิ สั ม พั น ธ ข องข อ มู ล ด ว ย
Sequence Diagram และความสัมพันธของขอมูลดวย Class Diagram และศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชงานหลังจากทดลองใชงานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นนี้
ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร พบวา ประกอบดวยสวนใชงาน 3 สวนหลัก ไดแก
1) สวนการใชงานสําหรับอาจารยและนักศึกษา เพื่อทําการแจงซอมผานระบบ และดูสถานะการซอม
ได 2) สว นการใชง านของประธานหลั กสู ต ร เพื่ อเรียกดู รายงาน และเรีย กดู สถานะการแจง ซ อ ม
ทั้งหมดได และ 3) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดแู ลระบบ ที่ใชในการจัดการขอมูลสมาชิก ขอมูล
การแจงซอม แจงสถานการณซอม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบแจง
ซอมคอมพิวเตอร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคะแนนคาเฉลี่ยรวม 4.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
คําสําคัญ: ระบบแจงซอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. บทนํา
การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถนําเครื่องมือ
การบริหารจัดการการบริการตางๆ มาชวยในการจัดการกระบวนดําเนินงานเพื่อการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพ ใหสามารถทํางานอยูบนระบบที่มีเสถียรภาพและความยืดหยุน บนพื้นฐาน
การใหบริการที่ดีจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองการทํางานของผูใชงานและสรางความพึง
พอใจของผูรับบริการไดมากยิ่งขึ้น
โดยการดําเนินงานในการแจงซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานมา หากพบวาเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเกิดความชํารุด เสียหาย
หรื อใช ง านไม ได เบื้ อ งตน นั ก ศึ กษาจะทํ าแจ ง ป ญ หากั บ อาจารย ในสาขาวิ ชาให รับ ทราบ จากนั้ น
อาจารยผูดูแลงานดานซอมบํารุง จะประสานงานตอเจาหนาที่คอมพิวเตอรของทางคณะฯ ในการ
ดําเนินการ การบันทึกขอมูลการแจงซอมเปนการบันทึกลงในแบบฟอรมที่เปนกระดาษแลวทําการ
รวบรวมจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร และในการคนหาขอมูลหรือประวัติการแจงซอมก็ทําการคนจากแฟม
เอกสารที่มีจํานวนมาก สง ผลใหใชเวลาในการคน หาคอนขางมาก และเกิดความไมสะดวกในการ
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เรียกดูข อมูล บางครั้ง อาจเกิดความผิดพลาดในการจัด เก็บ ซึ่ง อาจทํ าให เอกสารสู ญ หายได อี กทั้ ง
ผูบริหารไมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที หากเกิดปญหาที่ซ้ําแบบเดิมหรือการ
หาวิธีการแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดความลาชา
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอรนี้ขึ้น เพื่อจัดเก็บประวัติขอมูล
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ รวมถึงเก็บประวัติการซอม ใหเปนไปอยางมีระบบและมี
ขั้นตอนมากขึ้น อาจารยและนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการแจงซอมผานทางหนาเว็บแอปพลิเคชัน
นี้ได และประธานสาขาสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานผานทางระบบออนไลนไดทันที ประโยชน
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิชาและงานดานการซอม
บํารุงเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ปองกันการผิดพลาดของขอมูล ลดเอกสารที่มีจํานวนมาก อํานวย
ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานและลดปริมาณงานใหนอยลง
2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิธดี ําเนินการ
3.1 ศึกษาระบบงานเดิมและปญหาจากการดําเนินงานที่มีอยูเดิม เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การพัฒ นาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษาความเปน
ไปได และความตองการระบบงานใหม
3.2 ศึกษาความตองการของผูใ ชงาน โดยการสอบถามจากอาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอกําหนดและแนวทางในการ
พัฒนาระบบใหมใหตรงกับความตองการของผูใชงานจริง จากนั้นทําการออกแบบภาพรวมของระบบ
แสดงดังภาพตอไปนี้

19

สวนปอนขอมูล
แสดงผลขอมูล

ระบบแจงซอม
คอมพิวเตอร

รายงานขอมูล

อาจารย/นักศึกษา

ประธานสาขา

จัดการขอมูล

Database
system

ผูดูแลระบบ

ภาพที่ 1 แสดงการทํางานของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร
3.3 ทํ า การพั ฒ นาระบบในรูป แบบของเว็บ แอปพลิ เคชั น โดยใช โปรแกรมภาษา PHP,
Visual studio code และฐานขอมูล MySQL ซึ่งระบบที่พัฒ นาขึ้น จะแบงการใชงานเปนสวนของ
Front End ที่สามารถทําการบัน ทึ กขอมูลการแจง ซอมคอมพิวเตอร ติด ตามสถานการณแ จงซอ ม
คอมพิวเตอร และเรียกดูรายงานตางๆ ได และสวนของ Back End เปนสวนที่ใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอม ซึ่ง
สวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator)
3.4 ทําการติดตั้งระบบใน Web Hosting ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 ทําการทดสอบและประเมินระบบ โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ปรับปรุงระบบใหมี
ความสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับ กลุมตัวอยาง เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ
3.6 ทดลองใชระบบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใหคะแนน
เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช ตามมาตรวั ด ของลิ เคิ รท (Likert Rating Scale) ของ
Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนนตามลําดับที่เลือกตอบตามรายขอ
ดังนี้
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2
1

=
=
=
=
=

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจนอย
มีความพึงพอใจนอยที่สุด

การวิเคราะห ส รุป ผลการประเมิน ด วยการแปลความหมาย ความพึ ง พอใจในการใช
บริการระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ใชสถิติคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ใช
คาเฉลี่ยกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉลี่ยกลางไว
ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.7 ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
4. ผลการดําเนินงาน
4.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยสวนของการใชงาน 3 สวน ไดแก สวนของอาจารยและ
นักศึกษาที่ตองการสงคํารองขอแจงซอมคอมพิวเตอร สวนของแอดมินหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอรผูที่
รับเรื่องแจงซอมและดําเนินการตามคํารองขอ และ สวนของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานตางๆ
แสดงดังภาพตอไปนี้
4.1.1 สวนผูใชงาน (Front end)
ผู ใ ช ง านสามารถทํ า การแจ ง ซ อ มคอมพิ ว เตอร ผ า นระบบ โดยการกรอก
ชื่อ-นามสกุล อาคาร/ชั้น/หอง ประเภทรายการ รายละเอียดปญหา/อาการ/สาเหตุ แลวกดปุม ยืนยัน
เพื่อทําการสงคํารองขอไปยังผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอร
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ภาพที่ 1 หนาจอหลักของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร

ภาพที่ 2 หนาจอแบบฟอรมการแจงซอมคอมพิวเตอร
4.1.2 สวนของประธานสาขา (Front end) สามารถเรียกดูรายงานผลการดําเนินงานได
4.1.3 สวนของประธานสาขาวิชา

ภาพที่ 3 หนาจอรายงาน
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4.1.4 สวนของผูดูแลระบบหรือเจาหนาที่คอมพิวเตอร (Back end)
ผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการ
ขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอมได

ภาพที่ 4 หนาจอแสดงสถานะการซอมคอมพิวเตอร

ภาพที่ 5 หนาจอรายงานการแจงซอม
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4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปลผล
x

รายงานประเมิน
1. สามารถสมัครสมาชิกได
2. สามารถลงชื่อเขาสูระบบได
3. แสดงขอมูลสวนตัวได
4. แสดงขอมูลแจงซอมได
5. แสดงขอมูลอุปกรณได
6. แสดงรายงานการแจงซอม
7. แสดงสถานะการแจงซอมได
8. มีความเขาใจในการใชงานระบบแจงซอม
9. ความงายในการใชงานระบบแจงซอม
10. การออกแบบหนาจอมีความสัดสวน
11. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร
12. สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย
13. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคลองกับตัวอักษร
14. ตัวอักษรมีขนาดชนิดที่เหมาะสม อานงาย
โดยรวม

4.97
4.97
4.70
4.77
4.77
4.50
4.33
4.77
4.97
4.77
4.67
4.70
4.60
4.62
4.72

0.18
0.18
0.47
0.43
0.43
0.51
0.55
0.43
0.18
0.43
0.55
0.47
0.50
0.49
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. สรุปผล
5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้น สามารถใชงาน
ไดจริงตามขอบเขตที่กําหนดไว โดยสวนของ Front end ประกอบดวยสวนการใชงานของอาจารย
และนักศึกษาที่ตองการทําการแจงซอม และสวนการใชงานของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานและ
ติดตามการดําเนินงานทั้งหมด สวนของ Back end เปนสวนการใชงานของผูดูแลระบบ ที่สามารถ
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จัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจง
ซอมได
5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบแจง ซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด ( = 4.72,
S.D. = 0.23)
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