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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.  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สําหรับใชงานในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาโดยโปรแกรมภาษา PHP, Visual studio 

code และฐานขอมูล MySQL วิเคราะหและออกแบบภาพรวมของระบบ โดยใช  Use Case 

Diagram ออกแบบผังการไหลของขอมูลดวย Activity Diagram การปฏิสัมพันธของขอมูลดวย 

Sequence Diagram และความสัมพันธของขอมูลดวย Class Diagram และศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชงานหลังจากทดลองใชงานระบบแจงซอมคอมพิวเตอรท่ีพัฒนาข้ึนนี้ 

 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร พบวา ประกอบดวยสวนใชงาน 3 สวนหลัก ไดแก 

1) สวนการใชงานสําหรับอาจารยและนักศึกษา เพื่อทําการแจงซอมผานระบบ และดูสถานะการซอม

ได 2) สวนการใชงานของประธานหลักสูตร เพื่อเรียกดูรายงาน และเรียกดูสถานะการแจงซอม

ท้ังหมดได และ 3) สวนการจัดการขอมูลสําหรับผูดูแลระบบ ท่ีใชในการจัดการขอมูลสมาชิก  ขอมูล

การแจงซอม แจงสถานการณซอม และแสดงรายงาน ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชระบบแจง

ซอมคอมพิวเตอร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคะแนนคาเฉล่ียรวม 4.72 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.23  

 

คําสําคัญ: ระบบแจงซอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

  

1. บทนํา 

  การจัดการระบบสารสนเทศขององคกรใหไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น สามารถนําเครื่องมือ

การบริหารจัดการการบริการตางๆ มาชวยในการจัดการกระบวนดําเนินงานเพื่อการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใหสามารถทํางานอยูบนระบบท่ีมีเสถียรภาพและความยืดหยุน บนพื้นฐาน

การใหบริการท่ีดีจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองการทํางานของผูใชงานและสรางความพึง

พอใจของผูรับบริการไดมากยิ่งข้ึน   

โดยการดําเนินงานในการแจงซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ของสาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานมา หากพบวาเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเกิดความชํารุด เสียหาย 

หรือใชงานไมได เบ้ืองตนนักศึกษาจะทําแจงปญหากับอาจารยในสาขาวิชาใหรับทราบ จากนั้น

อาจารยผูดูแลงานดานซอมบํารุง จะประสานงานตอเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรของทางคณะฯ ในการ

ดําเนินการ การบันทึกขอมูลการแจงซอมเปนการบันทึกลงในแบบฟอรมท่ีเปนกระดาษแลวทําการ

รวบรวมจัดเก็บเขาแฟมเอกสาร และในการคนหาขอมูลหรือประวัติการแจงซอมก็ทําการคนจากแฟม

เอกสารท่ีมีจํานวนมาก สงผลใหใชเวลาในการคนหาคอนขางมาก และเกิดความไมสะดวกในการ
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เรียกดูขอมูล บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บซึ่งอาจทําใหเอกสารสูญหายได อีกท้ัง

ผูบริหารไมสามารถตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางทันทวงที หากเกิดปญหาท่ีซ้ําแบบเดิมหรือการ

หาวิธีการแกไขปญหาเพื่อไมใหเกิดความลาชา 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอรนี้ข้ึน เพื่อจัดเก็บประวัติขอมูล

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ รวมถึงเก็บประวัติการซอม ใหเปนไปอยางมีระบบและมี

ข้ันตอนมากข้ึน อาจารยและนักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการแจงซอมผานทางหนาเว็บแอปพลิเคชัน

นี้ได และประธานสาขาสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานผานทางระบบออนไลนไดทันที ประโยชน

เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยสินทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสาขาวิชาและงานดานการซอม

บํารุงเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว ปองกันการผิดพลาดของขอมูล ลดเอกสารท่ีมีจํานวนมาก อํานวย

ความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงานและลดปริมาณงานใหนอยลง  

 

2. วัตถุประสงคของการดําเนินการ 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. วิธดํีาเนินการ 

3.1 ศึกษาระบบงานเดิมและปญหาจากการดําเนินงานท่ีมีอยูเดิม เพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศึกษาความเปน     

ไปได และความตองการระบบงานใหม  

3.2 ศึกษาความตองการของผูใชงาน โดยการสอบถามจากอาจารยและนักศึกษาใน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปเปนขอกําหนดและแนวทางในการ

พัฒนาระบบใหมใหตรงกับความตองการของผูใชงานจริง จากนั้นทําการออกแบบภาพรวมของระบบ 

แสดงดังภาพตอไปนี ้
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       ภาพท่ี 1 แสดงการทํางานของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 3.3  ทําการพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใชโปรแกรมภาษา PHP, 

Visual studio code และฐานขอมูล MySQL ซึ่งระบบท่ีพัฒนาข้ึน จะแบงการใชงานเปนสวนของ 

Front End ท่ีสามารถทําการบันทึกขอมูลการแจงซอมคอมพิวเตอร ติดตามสถานการณแจงซอม

คอมพิวเตอร และเรียกดูรายงานตางๆ ได และสวนของ Back End เปนสวนท่ีใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลสมาชิก  จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอม ซึ่ง

สวนนี้ใชสําหรับผูดูแลระบบ (Administrator) 

3.4  ทําการติดต้ังระบบใน Web Hosting ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5  ทําการทดสอบและประเมินระบบ   โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน   ปรับปรุงระบบใหมี 

ความสมบูรณตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ  

3.6  ทดลองใชระบบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน   จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจ 

ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใหคะแนน

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการใช ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Rating Scale) ของ 

Likert (1932 อางถึง ใน บุญชม ศรีสะอาด 2535: 100) ใหคะแนนตามลําดับท่ีเลือกตอบตามรายขอ 

ดังนี้ 

 

 

 

ระบบแจงซอม

คอมพิวเตอร 

สวนปอนขอมูล 
รายงานขอมูล 

จัดการขอมูล 

แสดงผลขอมูล 

อาจารย/นักศึกษา ประธานสาขา 

ผูดูแลระบบ 

Database  

system 
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5  =  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4  =  มีความพึงพอใจมาก 

3  =  มีความพึงพอใจปานกลาง  

2  =  มีความพึงพอใจนอย 

1  =  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 การวิเคราะหสรุปผลการประเมินดวยการแปลความหมาย ความพึงพอใจในการใช

บริการระบบแจงซอมคอมพิวเตอร  ใชสถิติคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําคะแนนคาเฉล่ียความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานท่ีใช

คาเฉล่ียกลาง (Mid -point) เปนเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 100) โดยกําหนดคาเฉล่ียกลางไว 

ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 - 4.49  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.50 - 5.00  แปลความวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

3.7 ทําการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย 

 

4.  ผลการดําเนินงาน 

 4.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ระบบท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวยสวนของการใชงาน 3 สวน ไดแก สวนของอาจารยและ

นักศึกษาท่ีตองการสงคํารองขอแจงซอมคอมพิวเตอร สวนของแอดมินหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอรผูท่ี

รับเรื่องแจงซอมและดําเนินการตามคํารองขอ และ สวนของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานตางๆ 

แสดงดังภาพตอไปนี ้

 4.1.1 สวนผูใชงาน (Front end) 

  ผู ใช งานสามารถทําการแจงซอมคอมพิวเตอรผ านระบบ  โดยการกรอก          

ช่ือ-นามสกุล อาคาร/ช้ัน/หอง ประเภทรายการ รายละเอียดปญหา/อาการ/สาเหตุ แลวกดปุม ยืนยัน 

เพื่อทําการสงคํารองขอไปยังผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
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   ภาพท่ี 1 หนาจอหลักของระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   ภาพท่ี 2  หนาจอแบบฟอรมการแจงซอมคอมพิวเตอร 

 

 4.1.2  สวนของประธานสาขา (Front end) สามารถเรยีกดูรายงานผลการดําเนินงานได  

 4.1.3  สวนของประธานสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3  หนาจอรายงาน 
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 4.1.4   สวนของผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร (Back end) 

                 ผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการ

ขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจงซอมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  หนาจอแสดงสถานะการซอมคอมพวิเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  หนาจอรายงานการแจงซอม 
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 4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

รายงานประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1. สามารถสมัครสมาชิกได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

2. สามารถลงช่ือเขาสูระบบได 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

3. แสดงขอมูลสวนตัวได 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

4. แสดงขอมูลแจงซอมได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

5. แสดงขอมูลอุปกรณได 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

6. แสดงรายงานการแจงซอม 4.50 0.51 มาก 

7. แสดงสถานะการแจงซอมได 4.33 0.55 มาก 

8. มีความเขาใจในการใชงานระบบแจงซอม 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

9. ความงายในการใชงานระบบแจงซอม 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

10. การออกแบบหนาจอมีความสัดสวน 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

11. ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

12. สีของตัวอักษรมีความชัดเจนอานงาย 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

13. สีพื้นหลังมีความเหมาะสมสอดคลองกับตัวอักษร 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

14. ตัวอักษรมีขนาดชนิดท่ีเหมาะสม อานงาย 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.72 0.23 มากท่ีสุด 

 

5.  สรุปผล 

5.1 ผลการพัฒนาระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถใชงาน

ไดจริงตามขอบเขตท่ีกําหนดไว โดยสวนของ Front end ประกอบดวยสวนการใชงานของอาจารย

และนักศึกษาท่ีตองการทําการแจงซอม และสวนการใชงานของประธานสาขาเพื่อเรียกดูรายงานและ

ติดตามการดําเนินงานท้ังหมด สวนของ Back end เปนสวนการใชงานของผูดูแลระบบ ท่ีสามารถ
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จัดการขอมูลของสมาชิก จัดการขอมูลอุปกรณ จัดการขอมูลการแจงซอม และแสดงรายงานการแจง

ซอมได 

 5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบแจงซอมคอมพิวเตอร สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด ( = 4.72, 

S.D. = 0.23) 
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