
รายงานการวจิัย 

เร่ือง 

โปรแกรมระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ ์

Computer Maintennance Management System  

of The Information Technology Center, Ratchaphruek College 

 

 

 

 

โดย 

นายภาสกร  ปาละกลู 

 

 

 

 

 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากวิทยาลยัราพฤกษ ์

ปีการศึกษา 2552 



รายงานการวจิัย 

เร่ือง 

โปรแกรมระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ ์

Computer Maintennance Management System  

of The Information Technology Center, Ratchaphruek College 

 

 

 

 

โดย 

นายภาสกร  ปาละกลู 

 

 

 

 

 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากวิทยาลยัราพฤกษ ์

ปีการศึกษา 2552 

ปีท่ีท  าการวิจยัแลว้เสร็จ 2554 



 

ก 
 

 
ช่ือโครงการวจิยั  โปรแกรมระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของ
   ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์  
ช่ือผูว้จิยั   นายภาสกร ปาละกูล 
   Mr. Phasakorn Palakul  
ปีที่ท  าการวจิยั  2552 
 
 

บทคดัย่อ 
 

  งานวิจยัเร่ืองระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เว็บ 

แอพลิเคชนั (Web Application)  เพือ่ช่วยแกปั้ญหาการด าเนินงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็ว 

ใช้งานง่าย ตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้  ซ่ึงพฒันาระบบด้วยภาษา  PHP และใชร้ะบบจดัการ

ฐานขอ้มูล MySQL สามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้แบบทันทีทันใด  จากการพฒันาระบบได้แบ่งการ

ท างานของระบบออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของผูใ้ช้งานที่สามารถท าการแจ้งซ่อมอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และส่วนของเจา้หน้าที่ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถ

เฝ้าติดตามการแจง้ซ่อมไดท้นัทีทนัใด และสามารถตรวจสอบการซ่อมไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบการยอมรับระบบโดยกลุ่มตวัอย่างและท าการประเมินความพึงพอใจ

จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน และ

กลุ่มผูใ้ช้งานทัว่ไป จ านวน 130 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ

พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 (ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24) กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไปประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัดี 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ระบบ

บริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษท์ี่

พฒันาขึ้นมีการประเมินความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 

ค าส าคญั : ซ่อมบ ารุง, เวบ็แอพลิเคชนั 
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Abstract 

 

  The Objective of this research is to apply web application for computer maintainnace 

management system of The Information Technolog Center, Ratchaphruek College . The system 

was developed by using PHP language with MySQL database, can interact with user as realtime 

style. It will be a two user system namely, user can easy and fast to inform to repair their 

computer component and computer technician can track to user inform and check their repair 

computer component.  

  The system was proved by acception test and satisfaction by 2 groups of sample, 6 

specialist and 130 user. The result was specialist good satisfies average 4.45 (s.d. 0.24) and user 

good satisfies average 4.45 (s.d. 0.16). The summary was the Computer Maintennance 

Management System of The Information Technology Center, Ratchaphruek College has good 

satisfied. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 งานซ่อมบ ารุงเป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นตลอดอายกุารใช้งานของทรัพยสิ์นอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ซ่ึงการบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดการเสียหาย และช่วย

ประหยดัค่าใชจ่้ายโดยไม่จ าเป็นไดอ้ยา่งมาก วทิยาลยัราชพฤกษมี์หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์อยู่หลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานอาคารสถานที่ หน่วยงานยานพาหนะ และศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งติดตามการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ

ท าใหอุ้ปกรณ์เหล่านั้นสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นหน่วยงานที่ มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศดงัน้ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 320 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ  านวน 

70 เคร่ือง อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ จ านวน 80 เคร่ือง และมีระบบเครือข่ายภายในวิทยาลยัซ่ึงเป็น

ระบบเครือข่ายแบบทอ้งถ่ิน (Local Area Network : LAN) ที่เช่ือมโยงทุกหน่วยงานของวิทยาลยัเขา้

ดว้ยกนั ท าใหบุ้คลากรภายในสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

 ปัจจุบนัระบบการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นระบบการ

รับแจง้งานซ่อมบ ารุงผา่นทางเจา้หนา้ที่ โดยผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทแ์จง้มายงัเจา้หน้าที่ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ และเจา้หนา้ที่ก็จะไปด าเนินการซ่อมบ ารุง มีการจดบนัทึกในสมุดซ่อมบ ารุง ซ่ึงระบบที่

เป็นอยูน้ี่ยงัไม่เป็นระเบียบ มีการหลงลืมถา้มีการแจง้ซ่อมอุปกรณ์เป็นจ านวนมากหรือตอ้งใชเ้วลา

ในการซ่อมบ ารุงเป็นเวลานาน ท าใหก้ารวางแผนจดัเจา้หนา้ที่ซ่อมบ ารุงไม่มีประสิทธิภาพพอ 

 ดงันั้นการเพิม่สมรรถนะทางดา้นบริหารจดัการ ดว้ยการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจึง

เป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพให้กบัระบบงานซ่อมบ ารุงของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยโปรแกรมระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการวิจยัคร้ังน้ี ด าเนินการ

เพื่อแกปั้ญหาระบบงานแจง้ซ่อมบ ารุงที่มีอยูเ่ดิม โดยผูใ้ช้บริการสามารถแจง้งานซ่อมบ ารุงผ่าน
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ระบบเครือข่ายท้องถ่ินภายในของวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อจัดล าดับงานซ่อมบ ารุง ติดตามผล

ด าเนินการซ่อม วิธีการซ่อมบ ารุง รายงานการซ่อมบ ารุง การประเมินผลการปฏิบติัของเจา้หน้าที่

ซ่อมบ ารุง ประวติัการซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในการซ่อม

บ ารุงไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือโปรแกรมของวทิยาลยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1 เพือ่พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

 1.2.2 เพือ่ประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจดัการงานซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1 ใช้วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีกรอบการท างานที่เป็น

โครงสร้างที่ชดัเจนเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงระบบงานใหม่ สามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด ตรงความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.3.2 พฒันาโปรแกรมให้เป็นลกัษณะของ Web-Based Application โดยใชภ้าษาพีเอชพี (PHP) 

ซ่ึงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท Open Source Computer Language   ส าหรับพฒันาเวบ็เพจแบบ

ไดนามิก ในการสร้างระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ช้บริการ

สามารถแจง้งานซ่อมบ ารุงผ่านระบบเครือข่ายทอ้งถ่ินภายในของวิทยาลยัราชพฤกษ ์เพื่อจดัล าดบั

งานซ่อมบ ารุง ติดตามผลด าเนินการซ่อม วิธีการซ่อมบ ารุง รายงานการซ่อมบ ารุง การประเมินผล

การปฏิบติัของเจา้หน้าที่ซ่อมบ ารุง ประวติัการซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

วเิคราะห์ปัญหาในการซ่อมบ ารุงไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือโปรแกรม

ของวทิยาลยัได ้
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 1.3.3 ใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูล MySQL   ในการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลระบบบริหารจดัการ

งานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ซ่ึงโปรแกรมสามารถท างานกบัฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ได ้รองรับ

ชนิดขอ้มูลที่หลากหลาย  และสามารถใชง้านร่วมกบัภาษาในการเขียนโปรแกรมไดห้ลายภาษา  

1.4 ค าจ ากัดความค าศัพท์เฉพาะ 

 1.4.1 ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง การแจ้งซ่อม การ

มอบหมายงานใหก้บัผูป้ฏิบติังาน และการรายงานผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน 

 1.4.2  ผูดู้แลระบบ หมายถึง พนกังานที่มีความเช่ียวชาญดา้นการดูแลระบบ 

 1.4.3  ผูป้ฏิบตัิงาน หมายถึง พนกังานที่มีหนา้ที่ปฏิบตัิงานตามที่ไดรั้บการมอบหมาย 

 1.4.4  ผูม้อบหมายงาน หมายถึง หวัหนา้งาน หรือผูมี้อ  านาจหนา้ที่ในการมอบหมายงาน 

 1.4.5 ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้ชง้านทัว่ไป  

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 วิทยาลัยราชพฤกษ์มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 

 

 



 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การพฒันาระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู ้วิจัยได้ท  าการค้นควา้ข้อมูล ศึกษาหลักการทฤษฎีต่าง ๆ 

เทคโนโลยทีี่เก่ียวขอ้ง และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ที่สามารถน าประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบน้ี โดย

แบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1.1 วงจรการพฒันาระบบ (SDLC) 

 1.2 เทคโนโลยเีวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

 1.3 เทคโนโลยเีวบ็แอพพลิเคชนั 

 1.4 ระบบฐานขอ้มูล 

 1.5 ภาษา PHP 

 1.6 ภาษา SQL (Structured Query Language) 

 1.7 ระบบจดัการฐานขอ้มูล  MySQL 
 

1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 

 วิธีการด าเนินงานวิจยัในการพฒันาโปรแกรมระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ จะใชว้งจรการพฒันาระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) (Whitten : 

2001)   ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงระบบงานใหม่ ให้สามารถใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  ขั้นตอนของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี   

1.1.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition)  

1.1.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  

1.1.3 วเิคราะห์ระบบ (System Analysis)  

1.1.4 ออกแบบระบบ (System Design)  

1.1.5 สร้างหรือพฒันาระบบ (Construction)  
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1.1.6 การปรับเปล่ียน (Conversion)  

1.1.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) 

 

1.1.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition)  

ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือผูบ้ริหารหรือผูใ้ชต้ระหนักว่าระบบสารสนเทศหรือ

ระบบจดัการเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพยีงพอที่ตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนั ท าให้จะตอ้ง

มีการพฒันาระบบสารสนเทศมาใช ้

การที่จะแกไ้ขระบบเดิมที่มีอยูแ่ลว้ไม่ใช่เร่ืองที่ง่ายนกั หรือแมแ้ต่การสร้างระบบใหม่ 

ดงันั้นควรจะมีการศึกษาเสียก่อนวา่มีความตอ้งการเพยีงพอที่เป็นไปไดห้รือไม่ ไดแ้ก่ "การศึกษา

ความเป็นไปได"้ (Feasibility Study)  

 

สรุป ขั้นตอนที่ 1: เขา้ใจปัญหา  

หนา้ที่ : ตระหนกัวา่มีปัญหาในระบบ  

ผลลพัธ ์: อนุมตัิการศึกษาความเป็นไปได ้ 

เคร่ืองมือ : ไม่มี  

บุคลากรและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ : ผูใ้ชห้รือผูบ้ริหารช้ีแจงปัญหาต่อนกัวเิคราะห์ระบบ  

 

1.1.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  

จุดประสงคข์องการศึกษาความเป็นไปไดก้็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตดัสินใจ

วา่การพฒันาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแกไ้ขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปไดห้รือไม่

โดยเสียค่าใชจ่้ายและเวลานอ้ยที่สุด และไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ 

ปัญหาต่อไปคือ นกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งก าหนดใหไ้ดว้่าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมีความ

เป็นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปัญหาทางเทคนิคก็จะเก่ียวขอ้งกับเร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

เคร่ืองมือเก่าๆถ้ามี  รวมทั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ด้วย ความเป็นไปได้ทางด้านบุคลากร 

นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผูใ้ชร้ะบบมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการเปล่ียนแปลง รวมทั้ง

ความเห็นของผูบ้ริหารดว้ย  
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สุดทา้ยนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งวิเคราะห์ไดว้่า ความเป็นไปไดเ้ร่ืองค่าใชจ่้าย รวมทั้งเวลาที่ 

ใชใ้นการพฒันาระบบ และที่ส าคญัคือ ผลประโยชน์ที่จะไดรั้บ  

 

สรุปขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study)  

หนา้ที่ : ก าหนดปัญหา และศึกษาวา่เป็นไปไดห้รือไม่ที่จะเปล่ียนแปลงระบบ  

ผลลพัธ ์: รายงานความเป็นไปได ้ 

เคร่ืองมือ : เก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบและคาดคะเนความตอ้งการของระบบ  

บุคลากรและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ : ผูใ้ชจ้ะมีบทบาทส าคญัในการศึกษา  

1. นกัวเิคราะห์ระบบจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดที่จ  าเป็นทั้งหมดเก่ียวกบัปัญหา  

2. นกัวเิคราะห์ระบบคาดคะเนความตอ้งการของระบบและแนวทางการแกปั้ญหา  

3. นกัวเิคราะห์ระบบ ก าหนดความตอ้งการที่แน่ชดัซ่ึงจะใชส้ าหรับขั้นตอนการ

วเิคราะห์ต่อไป  

4. ผูบ้ริหารตดัสินใจวา่จะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่  

 

1.1.3 การวเิคราะห์ระบบ (System Analysis)  

การวเิคราะห์ระบบเร่ิมตั้งแต่การศึกษาระบบการท างานนั้นวา่มีการด าเนินการ หลงัจากนั้น

ก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ ซ่ึงนกัวเิคราะห์ระบบจะตอ้งใชเ้ทคนิคในการเก็บขอ้มูล (Fact-

Gathering Techniques) ไดแ้ก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู ่ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบนั สัมภาษณ์

ผูใ้ชแ้ละผูจ้ดัการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบ เอกสารที่มีอยูไ่ดแ้ก่ คู่มือการใชง้าน แผนผงัใชง้านของ

องคก์ร รายงานต่างๆที่หมุนเวยีนในระบบ  

เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะน ามาเขียนรวมเป็นรายงานการท างานของระบบโดยแสดง

เป็นแผนภาพจะท าให้เขา้ใจได้ดีและง่ายขึ้น หลงัจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบ อาจจะน าขอ้มูลที่

รวบรวมไดน้ ามาเขียนเป็น "แบบทดลอง" (Prototype) หรือตวัตน้แบบ ซ่ึงจะช่วยลดขอ้ผิดพลาดที่

อาจจะเกิดขึ้นได ้

เม่ือจบขั้นตอนการวิเคราะห์แลว้ นักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งเขียนรายงานสรุปออกมาเป็น 

ขอ้มูลเฉพาะของปัญหา (Problem Specification) ซ่ึงมีรายละเอียดของระบบเดิม ควรจะเขียนมาเป็น
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รูปภาพแสดงการท างานของระบบ พร้อมค าบรรยาย, ก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่รวมทั้ง

รูปภาพแสดงการท างานพร้อมค าบรรยาย, ขอ้มูลและไฟลท์ี่จ  าเป็น, ค าอธิบายวิธีการท างาน และส่ิง

ที่จะตอ้งแกไ้ข  

 

สรุป ขั้นตอนที่3 : การวเิคราะห์ระบบ ( System Analysis)  

หนา้ที่ : ก าหนดความตอ้งการของระบบใหม่ (ระบบใหม่ทั้งหมดหรือแกไ้ขระบบ

เดิม)  

ผลลพัธ ์: รายงานขอ้มูลเฉพาะของปัญหา  

เคร่ืองมือ : เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล, Data Dictionary, Data Flow Diagram, 

Process Specification, Data Model, System Model, Prototype, system Flowcharts  

บุคลากรและหนา้ที่รับผดิชอบ : ผูใ้ชจ้ะตอ้งใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  

1. วเิคราะห์ระบบ ศึกษาเอกสารที่มีอยู ่และศึกษาระบบเดิมเพือ่ใหเ้ขา้ใจถึงขั้นตอน

การท างานและทราบวา่จุดส าคญัของระบบอยูท่ี่ไหน  

2. นกัวเิคราะห์ระบบ เตรียมรายงานความตอ้งการของระบบใหม่  

3. นกัวเิคราะห์ระบบ เขียนแผนภาพการท างาน (Diagram) ของระบบใหม่โดยไม่

ตอ้งบอกวา่หนา้ที่ใหม่ในระบบจะพฒันาขึ้นมาไดอ้ยา่งไร  

4. นกัวเิคราะห์ระบบ เขียนสรุปรายงานขอ้มูลเฉพาะของปัญหา  

5. ถา้เป็นไปไดน้กัวเิคราะห์ระบบอาจจะเตรียมแบบทดลองดว้ย  

 

1.1.4 การออกแบบระบบ (System Design)  

นักวิเคราะห์ระบบจะตอ้งออกแบบฟอร์มส าหรับขอ้มูลขาเขา้ (Input Format) ออกแบบ

รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลกัการการออกแบบ

ฟอร์มขอ้มูลขาเขา้คือ ง่ายต่อการใชง้าน และป้องกนัขอ้ผดิพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

การออกแบบวิธีการใช้งาน เช่น ก าหนดว่าการป้อนขอ้มูลจะตอ้งท าอย่างไร จ านวน

บุคลากรที่ตอ้งการในหนา้ที่ต่างๆ ส่ิงที่นกัวเิคราะห์ระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนน้ี ทั้งหมด
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จะน ามาเขียนรวมเป็นเอกสารชุดหน่ึงเรียกว่า "ขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบระบบ " (System 

Design Specification)  

 

สรุปขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบระบบ (System Design)  

หนา้ที : ออกแบบระบบใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละฝ่าย

บริหาร  

ผลลพัธ ์: ขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ(System Design Specification)  

เคร่ืองมือ : พจนานุกรมขอ้มูล Data Dictionary, แผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data 

Flow Diagram), ขอ้มูลเฉพาะการประมวลผล (Process Specification ), รูปแบบขอ้มูล 

(Data Model), รูปแบบระบบ (System Model), ผงังานระบบ (System Flow Charts), ผงั

งานโครงสร้าง (Structure Charts), ผงังาน HIPO (HIPO Chart), แบบฟอร์มขอ้มูลขาเขา้

และรายงาน  

บุคลากรและหนา้ที่ :  

1. นกัวเิคราะห์ระบบ ตดัสินใจเลือกคอมพวิเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ (ถา้ใช)้  

2. นกัวเิคราะห์ระบบ เปล่ียนแผนภาพทั้งหลายที่ไดจ้ากขั้นตอนการวเิคราะห์มา

เป็นแผนภาพล าดบัขั้น  

3. นกัวเิคราะห์ระบบ ออกแบบความปลอดภยัของระบบ  

4. นกัวเิคราะห์ระบบ ออกแบบฟอร์มขอ้มูลขาเขา้ รายงาน และการแสดงภาพบน

จอ  

5. นกัวเิคราะห์ระบบ ก าหนดจ านวนบุคลากรในหนา้ที่ต่างๆและการท างานของ

ระบบ  

6. ผูใ้ช ้ฝ่ายบริหาร และนกัวเิคราะห์ระบบ ทบทวน เอกสารขอ้มูลเฉพาะของการ

ออกแบบเพือ่ความถูกตอ้งและสมบูรณ์แบบของระบบ  
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1.1.5 การพฒันาระบบ (Construction)  

ในขั้นตอนน้ีจะเร่ิมเขียนและทดสอบโปรแกรมวา่ ท  างานถูกตอ้งหรือไม่ ตอ้งมีการทดสอบ

กบัขอ้มูลจริงที่เลือกแลว้ ถา้ทุกอยา่งเรียบร้อย จะไดโ้ปรแกรมที่พร้อมที่จะน าไปใชง้านจริงต่อไป 

หลงัจากนั้นตอ้งเตรียมคู่มือการใชแ้ละการฝึกอบรมผูใ้ชง้านจริงของระบบ 

ระยะแรกในขั้นตอนน้ีนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งเตรียมสถานที่ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้

จะตอ้งตรวจสอบวา่คอมพวิเตอร์ท างานเรียบร้อยดี 

โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสารขอ้มูลเฉพาะของการออกแบบ  

(Design Specification) ปกติแลว้นักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เก่ียวขอ้งในการเขียนโปรแกรม แต่

ถา้โปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอยา่งอ่ืนดีกว่าจะตอ้งปรึกษานักวิเคราะห์ระบบเสียก่อน เพื่อที่ว่า

นักวิ เคราะห์จะบอกได้ว่าโปรแกรมที่จะแก้ไขนั้ นมีผลกระทบกับระบบทั้ งหมดหรือไม่ 

โปรแกรมเมอร์เขียนเสร็จแล้วตอ้งมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผูใ้ชง้าน เพื่อคน้หา

ขอ้ผิดพลาด วิธีการน้ีเรียกว่า "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะตอ้งทดสอบกบั

ขอ้มูลที่เลือกแล้วชุดหน่ึง ซ่ึงอาจจะเลือกโดยผูใ้ช้ การทดสอบเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่

นกัวเิคราะห์ระบบตอ้งแน่ใจวา่ โปรแกรมทั้งหมดจะตอ้งไม่มีขอ้ผดิพลาด  

หลงัจากนั้นตอ้งควบคุมดูแลการเขียนคู่มือซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลการใชง้านสารบญัการ

อา้งอิง นอกจากขอ้มูลการใชง้านแลว้ ตอ้งมีการฝึกอบรมพนักงานที่จะเป็นผูใ้ชง้านจริงของระบบ

เพือ่ใหเ้ขา้ใจและท างานไดโ้ดยไม่มีปัญหาอาจจะอบรมตวัต่อตวัหรือเป็นกลุ่มก็ได ้

 

สรุปขั้นตอนที่ 5 : การพฒันาระบบ (Construction)  

หนา้ที่ : เขียนและทดสอบโปรแกรม  

ผลลพัธ ์: โปรแกรมที่ทดสอบเรียบร้อยแลว้ เอกสารคู่มือการใช ้และการฝึกอบรม  

เคร่ืองมือ : เคร่ืองมือของโปรแกรมเมอร์ทั้งหลาย Editor, compiler,Structure 

Walkthrough, วธีิการทดสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารประกอบการใชง้าน  

บุคลากรและหนา้ที่ :  

1. นกัวเิคราะห์ระบบ ดูแลการเตรียมสถานที่และติดตั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ถา้ซ้ือ

ใหม่)  
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2. นกัวเิคราะห์ระบบ วางแผนและดูแลการเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม  

3. โปรแกรมเมอร์เขียนและทดสอบโปรแกรม หรือแกไ้ขโปรแกรม ถา้ซ้ือ

โปรแกรมส าเร็จรูป  

4. นกัวเิคราะห์ระบบ วางแผนทดสอบโปรแกรม  

5. ทีมที่ท  างานร่วมกนัทดสอบโปรแกรม  

6. ผูใ้ชต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่ โปรแกรมท างานตามตอ้งการ  

7. นกัวเิคราะห์ระบบ ดูแลการเขียนคู่มือการใชง้านและการฝึกอบรม  

 

1.1.6 การปรับเปล่ียน (Conversion)  

ขั้นตอนน้ีเป็นการน าระบบใหม่มาใชแ้ทนของเก่าภายใตก้ารดูแลของนกัวเิคราะห์ระบบ 

การป้อนขอ้มูลตอ้งท าใหเ้รียบร้อย และในที่สุดกเ็ร่ิมตน้ใชง้านระบบใหม่น้ีได ้

การน าระบบเขา้มาควรจะท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไปทีละนอ้ย ที่ดีที่สุดคือ ใชร้ะบบใหม่

ควบคู่ไปกบัระบบเก่าไปสกัระยะหน่ึง โดยใชข้อ้มูลชุดเดียวกนัแลว้เปรียบเทียบผลลพัธว์า่ตรงกนั

หรือไม่ ถา้เรียบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได ้แลว้ใชร้ะบบใหม่ต่อไป  

 

1.1.7 บ ารุงรักษา (Maintenance)  

การบ ารุงรักษาได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ตอ้งแก้ไข

โปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต้องแก้ไขระบบส่วนใหญ่มี 2 ขอ้ คือ 1. มีปัญหาใน

โปรแกรม (Bug) และ 2. การด าเนินงานในองคก์รหรือธุรกิจเปล่ียนไป จากสถิติของระบบที่พฒันา

แล้วทั้งหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เน่ืองจากมี "Bug" ดังนั้ น

นกัวเิคราะห์ระบบควรใหค้วามส าคญักบัการบ ารุงรักษา ซ่ึงปกติจะคิดวา่ไม่มีความส าคญัมากนกั  

การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของนกัวเิคราะห์ระบบ เม่ือผูบ้ริหารตอ้งการ

แกไ้ขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบตอ้งเตรียมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้

ผูบ้ริหารตดัสินใจต่อไปวา่ควรจะแกไ้ขหรือไม่  
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1.2 เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 เว็บเซิร์ฟเวอร์   คือ   แอพพลิเคชันที่ท  าหน้าที่รับ และประมวลผลเอกสาร ที่ถูกร้องขอจาก
ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะส่งเอกสารจะส่งเอกสารกลบัไปแสดงผลให้ผูใ้ชบ้ริการ
ผา่นบราวเซอร์ นอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะถูกน ามาใหบ้ริการในอินเทอร์เน็ตแลว้ อาจมีการประยกุต์
ให้น ามาใชก้บัเครือข่ายภายในองคก์ร หรือ อินทราเน็ต ไดเ้ช่นกนั (สัจจะและสมพร, 2542)   ดัง
แสดงในภาพที่ 2-3 
 

 
ภาพที่ 2-1 สถาปัตยกรรมการใหบ้ริการของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

 

1.3 เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน 

 เวบ็แอพพลิเคชัน่  (Web-Based Application)   คือ   เทคโนโลยใีนการกระจายข่าวสารขอ้มูล

ทาง Internet ในปัจจุบนัก็คือ เวบ็เพจ    แต่จากการที่มนัมีความสามารถที่จะท างานไดด้ว้ยการรวม

ภาษาทั้ง Client และ Server Side Script    ไวใ้นตวัเองเช่นภาษา  VBScript,  Java  Script , ASP, 

PHP, JSP   ท  าใหเ้วบ็เพจมีลกัษณะคลา้ย Application จึงถูกเรียกรวมกนัวา่  แวบ็แอ็พพลิเคชัน่  

 เวบ็แอพพลิเคชัน่  สามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ไดใ้นระดบัหน่ึงซ่ึงก็

คือ การแบ่งการประมวลผลไวท้ี่ฝ่ัง ไคลเอนท ์และฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ และมกัจะมีการใชด้าตา้เบส ควบคู่

กบัการท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ไปด้วยตามความตอ้งการในการท า E-Business และ E-Commerce ที่

ก  าลงัเป็นที่นิยมในปัจจุบนั  
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        1.3.1 ขอ้ดีของเวบ็แอพพลิเคชัน่  คือ 

    ก)  ขอ้มูลต่าง ๆ   ในระบบมีการไหลเวยีนในแบบออนไลน ์     ทั้งแบบ   Local  

(ภายในวง LAN)   และ   Global  (ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)   จึงเหมาะส าหรับงานที่ตอ้งการ

ขอ้มูลแบบ Real Time 

    ข)  ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใชง้านง่ายเหมือนกบัก าลงัท่องเวบ็ 

    ค)  ระบบงานที่พฒันาขึ้นมาจะตรงกับความตอ้งการกบัหน่วยงานมากที่สุด     

ไม่เหมือนกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทัว่ไป     ที่มกัจะจดัท าระบบในแบบกวา้ง ๆ     ซ่ึงมกัจะไม่ตรงกบั

ความตอ้งการที่แทจ้ริง 

    ง)  ระบบสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชแ้บบ Real Time ท าใหเ้กิดความประทบัใจ 

    จ)  เคร่ืองที่ใชง้านไม่จ าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิม่เติมทั้งส้ิน 

 

1.4 ระบบฐานข้อมูล 

 ฐานขอ้มูล(Database) หมายถึง การเก็บขอ้มูลที่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไวใ้นที่เดียวกัน

อยา่งมีระบบ ขอ้มูลที่จดัเก็บสามารถอยูใ่นรูปแบบตวัอกัษร รูปภาพ ตวัเลข และเสียง เป็นตน้ และ

เป็นที่รวบรวมของขอ้มูลที่ใชง้าน ที่ถูกใชโ้ดยในแต่ละระบบงานต่างๆ ขององคก์ร (กิตติและจ าลอง

, 2541) 

   1.4.1 ลกัษณะส าคญัของฐานขอ้มูล     ซ่ึงจะเป็นการแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากการท างาน 

แบบเดิมคือ Conventional File System โดยมีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

              ก)  ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล (Redundancy can be reduced) 

            ข)  ลดความไม่สมัพนัธข์องขอ้มูล (Inconsistency) 

            ค)  ระบบต่างๆ สามารถใชง้านร่วมกนัได ้

            ง)   มีมาตรฐานในระบบงานขอ้มูล 

           จ)  มีระบบความปลอดภยัของขอ้มูล 

           ฉ)  สามารถควบคุมความคงสภาพของขอ้มูล 

           ช)  ตอ้งการเรียกใชข้อ้มูลไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงต าแหน่งที่เก็บขอ้มูล 
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   1.4.2 แบบจ าลองความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูล 

  การจ าลองขอ้มูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ  พร้อมทั้งจ  าลองความสมัพนัธร์ะหวา่ง     ขอ้มูลที่

เกิดขึ้น โดยใช ้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล เรียกว่า “E-R Diagram” เป็น   แผนภาพที่

ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับจ าลองขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย Entity ใช้แทนกลุ่มของขอ้มูลที่เป็นเร่ือง

เดียวกนั เก่ียวขอ้งกนั และความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้มูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ 

   1.4.3 การก าหนด Key Rule 

  คีย ์ คือ  ส่ิงที่ใชใ้นการก าหนดความเป็นเอกลกัษณ์ของแถวในความสัมพนัธ์ท  าให้     การ

เขา้ถึงขอ้มูลบนฐานขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ สามารถจดัการแบ่งแยกขอ้มูลในฐานขอ้มูลให้

เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  

  คีย ์หลัก (Primary Key) คือ คีย ์ที่สามารถก าหนดได้จาก Attribute ที่สามารถระบุค่า

ความสมัพนัธก์บั Attribute อ่ืน ๆ ในตาราง (Table) นั้นได ้ 

 คียร์อง (Secondary Key)   คือ  คียท์ี่สามารถก าหนดไดจ้าก Attribute 1 ค่า หรือเกิดจากการ

ประกอบกนัของ Attribute มากกวา่ 1 ค่าได ้ 

  คียน์อก (Foreign Key) คือ คียท์ี่สามารถก าหนดได้จาก Attribute 1 ค่า หรือเกิดจากการ

ประกอบกนัของ Attribute มากกว่า 1 ค่าได ้เพื่อใชอ้้างอิงกับ Attribute ที่เป็น คียห์ลักของ Table     

อ่ืน ๆ 

  ซุปเปอร์คีย ์(Super Key) คือ   Attribute  ที่มีคุณสมบติัเป็นคียห์ลกั เม่ือรวมกลุ่มกบั  Attribute 

อ่ืน ๆ แลว้ สามารถน าไปคน้หาขอ้มูลที่เป็นเอกลกัษณ์ได ้

  คียแ์ข่งขนั (Candidate Key) คือ คียท์ี่เกิดจากการรวมกนัของ Attribute ที่ไม่ใช่คียห์ลกั ตั้งแต่ 2 

Attribute ขึ้นไป แลว้สามารถระบุค่าความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในตารางอ่ืน ๆ ไดม้ากกว่า  1 ตาราง 

   1.4.4 การจดัการฐานขอ้มูลใหอ้ยูใ่นบรรทดัฐาน (Normalization) 

  เป็นแนวคิดในการท าให้ตารางขอ้มูล (Table) มีมาตรฐานในการก าหนดรูปแบบ       การ

จดัเก็บขอ้มูลของ Attribute ต่าง ๆ ใน ตารางให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อช่วยลดปัญหาความ

ซ ้ าซอ้นของขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล การจดัการปรับปรุง เพิม่ขอ้มูล ลบขอ้มูล  ประหยดัเน้ือที่    ในการ

จดัเก็บขอ้มูล  การจดัการบรรทดัฐานของขอ้มูล แบ่งออกไดเ้ป็น 6 ระดบั ดงัน้ี 

    ก)  First Normal Form (1 NF)  คือ จดัการใหค้่าใน Attribute ใด ๆ  ในตารางจะ 
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ไม่มีคา่ของขอ้มูลหลาย ๆ ค่า (No Repeating Group) ซ่ึงค่าขอ้มูลในแต่ละ Attribute จะตอ้งมีค่า

เพยีง ค่าเดียว (Atomic Value) 

     ข)  Second Normal Form (2 NF) คือ จดัการให้ค่าของ Attribute ที่ไม่ใช่คีย ์

หลกัของตารางจะสามารถระบุค่าโดย Attribute ที่เป็นคียห์ลกั หรือ Attribute ทั้งหมดที่ประกอบกนั

เป็น    คียห์ลกัในกรณีที่คียห์ลกัเป็นคียผ์สม 

    ค)  Third Normal Form (3 NF) คือ จดัการให้ค่าของ Attribute ที่ไม่ใช่คียห์ลกั

จะตอ้งไม่มีคุณสมบติัในการก าหนดค่าของ Attribute อ่ืน ที่ไม่ใช่คียห์ลกั 

    ง)  Boyce-Codd Normal Form (BCNF) คือ ไม่มี Attribute ใด ๆ ในตารางที่

สามารถระบุค่าของ Attribute ที่เป็นคียห์ลกั หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของคียห์ลกัที่เป็นคียผ์สมได ้

    จ)  Forth Normal Form (4 NF)  คือ จดัการให้  Attribute ใน 1  ตารางไม่มี

ความสมัพนัธใ์นการระบุค่า Attribute อ่ืน ๆ ในตารางเดียวกนั แบบ หลาย ๆ ค่า โดยที่ Attribute ที่

ถูกระบุค่าหลายค่าเหล่าน้ีไม่มีความสมัพนัธก์นั (ในตารางตอ้งมี Attribute อยา่งนอ้ย 3 Attribute ขึ้น

ไป) 

     ฉ)  Fifth Normal Form (5 NF) คือ จดัการให้ Attribute ใน 1 ตารางไม่มี

ความสมัพนัธใ์นการระบุค่า Attribute อ่ืน ๆ ในตารางเดียวกนั แบบ หลาย ๆ ค่า โดยที่ Attribute ที่

ถูกระบุค่าหลายค่าเหล่าน้ีไม่มีความสมัพนัธก์นั (ในตารางตอ้งมี Attribute อยา่งนอ้ย 3 Attribute ขึ้น

ไป) 

 

1.5 ภาษา PHP 

 PHP  เป็นภาษาจ าพวก Scripting Language ค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต ์

(script) และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปลชุดค าสั่ง ตวัอยา่งของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl 

เป็นตน้ (ไพศาล, 2544) 

 ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอ่ืน ๆ คือ PHP ได้รับการพฒันาและ

ออกแบบมา เพือ่ใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา

ไดโ้ดยอตัโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า Server-Side หรือ HTML-Embedded 
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Scripting Language เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัชนิดหน่ึงที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ 

Dynamic HTML ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น (เกริก, 2544) 

 อาจจะกล่าวได้ว่า PHP ไดรั้บการพฒันาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI (Server-Side Include) รูป 

แบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเช่ือมต่อกบัเคร่ืองมือชนิดอ่ืนมากขึ้น เช่น ติดต่อกับ

คลงัขอ้มูลหรือ database เป็นตน้  PHP ไดรั้บการเผยแพร่เป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการ

พฒันาต่อมาตามล าดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั่น 2 (ตอนนั้นใช้ช่ือว่า PHP/FI)ในช่วง

ระหวา่ง 1995-1997 และเวอร์ชัน่ 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชัน่ 4 และเวอร์ชนั 5 ในปัจจุบนั  

  PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพฒันาในเชิงเปิดเผยรหัสตน้ฉบบั หรือ Open 

Source ดงันั้น PHP จึงมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือใชร่้วมกบั 

Apache Web server ระบบปฏิบติัอยา่งเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นตน้ ในปัจจุบนั PHP สามารถ

ใชร่้วมกบั Web Server หลายๆตวับนระบบปฏิบติัการอยา่งเช่น Windows 95/98/NT (สุพิน,2545:4)       

ถึงแมจ้ะรู้จกัและน ามาใชง้านไดไ้ม่นานนกั  แต่  PHP กลบัไดรั้บความนิยมในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

เพือ่พฒันาเวบ็เพจ เน่ืองจาก PHP มีจุดเด่นดงัน้ี 

                    ก)  Free  เน่ืองจากส่ิงที่ตอ้งการสูงสุดของโปรแกรมเมอร์ในการพฒันาเวบ็  คือ 

ของฟรี  PHP  ได้ตอบสนองโปรแกรมเมอร์เป็นอย่างดีเพราะเคร่ืองมือที่ใช้เพื่อพฒันาทุกอยา่ง

สามารถหาไดฟ้รี ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบติัการ  (Windows, Linux)   โปรแกรมเวบ็เซิร์ฟเวอร์  

(IIS, PWS, Apache, OmniHTPd)  โปรแกรมระบบฐานขอ้มูล  (MySQL, mSQL)  และ  Server Site  

Script  อยา่ง  PHP 

                    ข)  Speed    เน่ืองจาก  PHP    น าขอ้ดีของภาษาสคริปตท์ี่เคยมีในภาษา  C , Pert  

และ  Java  รวมกบัความเร็วของ  CGI  น ามาพฒันาอยูใ่น  PHP 

                    ค)  Open  Source    เน่ืองจากการพฒันาของ   PHP    ไม่ไดย้ดึติดกบับุคคลหรือ

กลุ่มคนเลก็ๆ แต่เปิดโอกาสใหโ้ปรแกรมเมอร์ทัว่ไปไดเ้ขา้มาช่วยพฒันา    ท  าใหมี้คนใชง้านจ านวน

มาก  และพฒันาไดเ้ร็วขึ้น 

                    ง)  Crossable  Platform  เน่ืองจาก  PHP  ใชไ้ดก้บัหลาย ๆ  ระบบปฏิบติัการไม่

วา่บน Windows, Unix, Linux  หรืออ่ืนๆ โดยแทบจะไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงโคด้ค  าสัง่เลย 
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                   จ)  Database  Access     เน่ืองจาก      PHP      สามารถติดต่อกบัฐานขอ้มูลอยา่ง  

Dbase, Acces,  SQL Server, Oracle, Sybase,  Informix,  PostgreSQL,  MySQL, Empress,  FilePro, 

mSQL, PostgreSQL  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

                    ฉ)  Protocol  Support    เน่ืองจาก    PHP    สามารถสนบัสนุนโปรโตคอลหลาย

แบบ  ทั้ง IMAP , SNMP , NNTP , POP3 , HTTP 

                    ช)  Library   เน่ืองจาก PHP  มีไลบารีส าหรับการติดต่อกบัแอพพลิเคชนัไดม้าก 

มาย 

                   ซ)  Flexible   ดว้ยสาเหตุที่  PHP   มีความยดืหยุน่ตวัสูง      ท  าให้สามารถน าไป

สร้าง   แอพพลิเคชัน่ไดห้ลากหลายประเภท 

                   ฌ)  Easy   เน่ืองจาก   PHP  เป็นภาษาสคริปตภ์าษาหน่ึง     ท  าใหส้ามารถแทรก

ต าแหน่ง ใดก็ไดใ้นแทก็ของ HTML 

 

1.6 ภาษา SQL (Structured Query Language) 

 SQL   ยอ่มาจากค าวา่   Structured   Query   Language   คือ  ภาษามาตรฐานกลางที่ใชส้ าหรับ

จดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลดา้นต่าง  ๆ   โดยที่เราสามารถใช ้  SQL  ร่วมกบั  DBMS ชนิดต่าง ๆ  ได ้  

เช่น  Access,  MySQL, Oracle   เป็นตน้  โดยเฉพาะขอ้มูลประเภท   RDBMS   (Relation  Database  

Management System)  จะรู้จกัภาษา  SQL  เป็นอยา่งดี  เราจะใช ้ SQL   เพือ่จดัการกบัขอ้มูลในฐาน 

ขอ้มูลไดห้ลายอยา่ง   เช่น  การแสดงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล   แบบมีเงือนไข,   การเพิม่,  การลบ  และ

การน าขอ้มูลจากตารางหลาย  ๆ   ตารางมาแสดงร่วมกนัไดเ้ป็นตน้ (ศิริลกัษณ์, 2542) 

 ภาษา  SQL  เป็นภาษาทางดา้นฐานขอ้มูลที่สามารถสร้าง    และปฏิบติัการกบัฐานขอ้มูลแบบ

สมัพนัธ ์(Relational Database) โดยเฉพาะและเป็นภาษาที่ลกัษณะคลา้ยกบัภาษาองักฤษ   ถูกพฒันา 

ขึ้นจากแนวคิด   Relation Calculus และ Relational Algebra เป็นหลกั (วฒิุพงศแ์ละสุมาลี, 2543 : 5) 

        ประเภทค าสั่งของภาษา   SQL  สามารถแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน ไดอ้อกเป็น 3   กลุ่ม    

ดงัน้ี 
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    ก)  ภาษาส าหรับการนิยามขอ้มูล (Data Definition Language : DDL)  เป็นกลุ่ม

ค าสัง่ที่ใชส้ าหรับสร้างฐานขอ้มูล   หรือใชก้ าหนดโครงสร้างใหก้บั Relation ภายในฐานขอ้มูล เช่น 

การเพิม่ เปล่ียนแปลง ลบ Attribute ของ Relation 

     ข)  ภาษาส าหรับการจดัการขอ้มูล  (Data Manipulation Language : DML) เป็น

กลุ่ม   ค าสัง่ที่พฒันาขึ้นตามแนวคิดของ Relational Calculus และRelational Algebra  โดยประกอบ 

ดว้ยค าสัง่ที่ใชส้ าหรับเรียกใชข้อ้มูล เพิม่ ลบ และเปล่ียนแปลงขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

     ค)  ภาษาควบคุม    (Data Control Language : DCL)     เป็นกลุ่มค าสั่งที่ใชใ้น

การควบคุม    การเกิดภาวะพร้อมกนั  หรือการป้องกนัการเกิดเหตุการณ์    ที่ผูใ้ชห้ลายคนเรียกใช้

ขอ้มูลพร้อมกนั และค าสัง่ที่เก่ียวขอ้งกบัการควบคุมความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ยการก าหนดสิทธิ

ของผูใ้ชง้าน 

           ส าหรับการใชง้านภาษา  SQL  เพือ่จดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูลเบื้องตน้  ส่วนใหญ่แลว้จะเป็น

กลุ่มค าสัง่  DML  เป็นหลกั  โดยที่ในบทความน้ี  จะเป็นการอธิบายการใชง้านกลุ่มค าสั่ง DML  ที่มี

ความส าคญั และใชก้นัอยูเ่สมอ ประกอบไปดว้ย 4 ค าสัง่คือ  

   DELETE  ใชส้ าหรับลบขอ้มูลหรือลบเรคคอร์ด ในฐานขอ้มูล  

   INSERT   ใชส้ าหรับเพิม่ขอ้มูลหรือเพิม่เรคคอร์ด เขา้ไปในฐานขอ้มูล  

   SELECT  ใชส้ าหรับเลือกขอ้มูลหรือเลือกเรคคอร์ด  ที่ตอ้งการจากฐานขอ้มูล  

   UPDATE ใชส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูลหรือแกไ้ขเรคคอร์ด  ในฐานขอ้มูล  

 

1.7 ระบบจัดการฐานข้อมูล  MySQL  

 MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์(RDBMS:Relational DatabaseManagement  

System)   ซ่ึงเป็นที่นิยมกนัมากในปัจจุบนั  MySQL  เป็นฟรีแวร์ดา้นฐานขอ้มูลที่มีประสิทธิภาพสูง  

รวดเร็วในการใชง้าน   รองรับจ านวนผูใ้ช ้และขนาดของขอ้มูลจ านวนมหาศาล     สนบัสนุนการใช้

งานบนระบบปฏิบติัการมากมายไดแ้ก่  Unix,  OS/2,  Mac OS และ Windows  MySQL  ยงัสามารถ

ใชร่้วมกบั Web   Development   Platform   เช่น    Java,  Perl,  PHP,  หรือ ASP (สงกรานต ์,2544)   

ความสามารถของ MySQL  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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    ก)  จดัเป็นฐานขอ้มูลผูใ้ชห้รือผูพ้ฒันาสามารถใชค้  าสัง่  SQL  ในการสัง่หรือใช้

งานกบั MySQL Server ได ้

    ข)  สนบัสนุนการใชง้านส าหรับตวัประมวลกลาง (CPU) หลายตวั 

    ค)  การท างานแบบ Multi-threaded                          

       ง)  สนบัสนุน API    เพือ่ใชง้านกบั  Development Platform     มากมายไม่ว่าจะ

เป็น C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python หรือ TCL  

       จ)  SQL  สามารถรันไดบ้นระบบปฏิบติัการไดห้ลายตวัเช่น    AIX,    BSD/OS, 

DEC Unix, FreeBSD, HP-UX, Linux, Mac OS X,  NetBSD,  OpenBSD,   OS/2, SGI Irix, Solaris, 

SunOS, SCO OpenServer, SCO Unixware, Tru64 Unix, Windows Platform รวมทั้ง BeOS  

       ฉ)  ประเภทของขอ้มูลที่สามารถใชไ้ดใ้น    MySQL   ไดแ้ก่   ตวัเลขขนาด 1, 2, 

3, 4 และ 8 ไบต ์FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, และBLOPเป็นตน้ 

       ช)  สนบัสนุน Group by และ Order by clauses และ group Functions 

       ซ)  สนบัสนุน LEFT OUTER JOIN และ RIGTH OUTER JOIN 

       ฌ)  การก าหนดสิทธิและรหสัผา่น  ใหมี้ความปลอดภยั      และความยดืหยุน่สูง

ท าใหผู้ใ้ชมี้ความมัน่ใจวา่ขอ้มูลมีความปลอดภยั         ไม่มีใครสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้หากไม่ไดรั้บ

อนุญาต 

    ญ)  สามารถท าดชันี (Index) ไดสู้งสุดถึง 32 ดชันีในแต่ละตารางขอ้มูล  

     ฎ)  สามารถรองรับขอ้มูลขนาดใหญ่     ซ่ึงปัจจุบนั  MySQL      สามารถรองรับ

จ านวนขอ้มูลไดใ้นระดบั 60,000 ตารางขอ้มูล และ 5 ลา้นระเบียน 

       ฏ)  สนบัสนุนรูปแบบภาษา    (Character  Set)     หลายท าให้สามารถท าการจดั 

เรียงขอ้มูล(Sort) หรือก าหนดการแสดงขอ้ผดิพลาด (Error message) ไดต้ามรูปแบบภาษาที่ตอ้งการ  

       ฐ)  เคร่ืองที่ท  าหนา้ที่เป็นผูใ้ชบ้ริการ    (Client)    สามารถเช่ือมเขา้สู่     MySQL  

Server โดยการใช ้TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรือ Names Pipes (NT) 
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1.8  สรุป 

 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยน้ี สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี  ประเด็นแรก

เก่ียวกบัเวบ็แอพพลิเคชัน่ ผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการท างานและขอ้ดีของเวบ็แอพพลิเคชัน่  มาใชใ้นการ

พฒันางานวจิยัคร้ังน้ี  ประเด็นที่สอง ภาษา PHP  ซ่ึงประกอบดว้ย  จุดเด่นของ PHP  ความสามารถ

ของ  PHP  หลกัการท างานของ PHP  และการเช่ือมต่อ PHP กบั MySQL มาใชใ้นการพฒันาระบบ

ในการจดัท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี ประเด็นที่สาม ภาษา  SQL และ MySQL ซ่ึงเป็นความรู้เบื้องตน้ 

เก่ียวกบัค  าสัง่ และความสามารถในการท างาน ในระบบฐานขอ้มูล  

 

  

  

 



 
บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 
 

 วิธีการดําเนินงานวิจัยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ผูวิจัยทําการกําหนดขั้นตอนวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยในการวิเคราะหและทําการออกแบบระบบตามรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) เพื่อใหไดมาซึ่งระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดย
ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1.1 เขาใจปญหา (Problem Recognition)  
1.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)  
1.3 การวิเคราะหระบบ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)  
1.4 การพัฒนาระบบ (Construction)  
1.5 การปรับเปลี่ยน (Conversion)  
1.6 บํารุงรักษา (Maintenance) 
1.7 การประเมินผล (Evaluation) 

 
 
1.1 เขาใจปญหา (Problem Recognition) 

ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูบริหารหรือผูใชตระหนักวาตองการระบบ
สารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม อาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความตองการใน
ปจจุบัน ทําใหจะตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชใน  

ปญหาของการแจงซอมอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัย 
ราชพฤกษ มีดังนี้ 

1.1.1 การแจงซอมใชวิธีการโทรศัพทแจงกับเจาหนาที่ซอมบํารุง ทําใหเกิดปญหาในการ
แจงซอม เชน โทรศํพทสายไมวาง เจาหนาที่ไมอยู  

1.1.2 ปญหาการทํางานของเจาหนาที่ ไมสามารถตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ได วา
มีงานซอมบํารุงมากเทาไร  

1.1.3 การติดตามงานซอมบํารุงไมสามารถทําได 
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1.2 ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study)  
 เนื่องจากหนวยงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ เปนหนวยงานที่
สนับสนุนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ทางหนวยงาน
มีหนาที่จัดหา จัดซื้ออุปกรณและกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณคอมพิวเตอร รวมทั้งดูแลซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆภายในวิทยาลัย โดยเจาหนาที่จะไดรับมอบหมายการทํางานจากหัวหนา
หนวยงาน  
 การวิเคราะหการทํางานของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ นําระบบเวบแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใชงานภายใน
หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในวิทยาลัยอยูแลว โดยใชภาษา PHP และ
ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL  
 
1.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)  

1.3.1 แผนภาพการไหลของขอมูลระบบระดับสูงสุด  (Context Level Data Flow Diagram) 
ผูวิจัยไดใชแผนภาพคอนเท็กซไดอะแกรม (Context Diagram) เปนการแสดงความสัมพันธ

ระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบ โดยจุดประสงคหลักของแผนภาพคอนเท็กซไดอะแกรม คือ มี
สามารถในการแสดงสิ่งแวดลอมของระบบ โดยสามารถแสดงใหเห็นไดวา มีการโตตอบกับผูที่
เกี่ยวของกับระบบในสวนใดบาง และสามารถแสดงรายละเอียดงานภายในระบบวามีกระบวนการ
ทํางานอยางไร (โอภาส, 2549) ซ่ึงแสดงดังภาพที่ 3-1 

จากภาพ 3-1 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมการทํางานของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถแสดงใหเห็นถึงผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับระบบ ดังนี้ 

 ผูใชงาน (User) ทําหนาที่เกี่ยวกับสงขอมูลการแจงซอมเขาสูระบบ เชน ช่ือ ขอมูลการติดตอ 
หัวขอการชวยเหลือ รายละเอียด 

เจาหนาที่ (Staff) ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับมอบหมายงาน การบันทึกขอมูลการซอมบํารุง  
ผูดูแลระบบ (Administrator) ทําหนาที่เกี่ยวกับ การจัดการขอมูลระบบตางๆ อันไดแก ขอมูล

เจาหนาที่ ขอมูลหัวขอการชวยเหลือ ขอมูลการซอม ขอมูลสิทธิ โดยสามารถทําการแกไขขอมูลของ
ระบบ ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 3-1 แผนภาพการไหลของขอมูลระบบระดับสูงสุด  (Context Level Data Flow Diagram) 
 

 1.3.2 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)   
ระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถแบงการทํางานหลัก ออกเปน  4 สวน ดังนี้ 
1.3.2.1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม  การทํางานของสวนจัดการขอมูลใบแจงซอม 

เกี่ยวของกับการรับขอมูลการแจงซอมจากผูใชงาน ซ่ึงเปนการเริ่มตนของระบบ และผูใชสามารถ
ตรวจสอบสถานะใบแจงซอมของตนเองได โดยใชอีเมลและเลขที่ใบแจงซอม  

1.3.2.2 สวนจัดการการซอม การทํางานของสวนจัดการขอมูลการซอมเกี่ยวของกับ 
การจัดการใบแจงซอม โดยเจาหนาที่ที่มีหนาที่ในการรับงานในใบแจงซอมแตละในจะทําการ
บันทึกขอมูลการซอม และปดงานซอมได หรือผูดูแลระบบจะสามารถแกไขขอมูลของใบแจงซอม
ได เชนมอบหมายการซอมนั้นใหกับเจาหนาที่อีกคนได 

1.3.2.3 สวนจัดการระบบ การทํางานของสวนจัดการระบบ จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
ผูดูแลระบบในการกําหนดคาที่จําเปนพื้นฐาน ในการใชงานระบบ เชน ขอมูลประเภทการซอม ขอมูล
เจาหนาที่ ขอมูลแผนกซอม ซ่ึงเปนขอมูลที่ตองมีการกําหนดในการบริหารและจัดการระบบ   
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ภาพที่ 3-2 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 



24 
 

 

1.3.2.4 สวนจัดการรายงาน การทํางานของสวนจัดการรายงาน เปนการจัดทํารายงาน 
เกี่ยวกับใบแจงซอม ทั้งใบแจงซอมที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และใบแจงซอมที่ยังดําเนินการไม
เรียบรอย เพื่อนําเสนอ ผูบริหาร 

รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-2 
1.3.3 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดบัที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)   

 สามารถแบงกระบวนการทํางาน ของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพวิเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลัยราชพฤกษ ออกเปน 4 สวน ดังนี ้

1.3.3.1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม  สามารถแบงกระบวนการทํางานภายใน
สวนจัดการขอมูลใบแจงซอมออกเปน 2 กระบวนการ ดังนี้ 

ก) กระบวนการเพิ่มใบแจงซอม คือ กระบวนการเพิ่มขอมูลใบแจงซอมเขาไปใน
ระบบผานผูใชงานระบบ ในกระบวนการนี้จะมีการสุมขอมูลเพื่อสรางเลขที่ใบแจงซอม ซ่ึงมีการ
ตรวจสอบความซ้ําซอนของเลขที่ใบแจงซอมกอนเพิ่มลงในฐานขอมูล 

ข) กระบวนการตรวจสอบสถานะใบแจงซอม คือ กระบวนการตรวจสอบสถานะ
ใบแจงซอมของผูใชงาน โดยใชอีเมลของผูใช และเลขที่ใบแจงซอมที่ระบบบันทึกไวในขั้นตอน
แรกเปนขอมูลในการตรวจสอบจากฐานขอมูล 
 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-3 
 

 
 

ภาพที่ 3-3 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที ่1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม 
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1.3.3.2 สวนจัดการการซอม สามารถแบงกระบวนการทํางานภายในสวนจัดการ
ขอมูลใบแจงซอมออกเปน 4 กระบวนการ ดังนี้ 

ก) กระบวนการตรวจสอบงานซอม คือ กระบวนการที่สามารถตรวจสอบใบแจง
ซอมใหมที่เขามาในระบบ โดยจะทําการตรวจสอบตามชวงระยะเวลาที่กําหนด แลวแจงให
เจาหนาที่ทราบผานโปรแกรม 

ข) กระบวนการบันทึกงานซอม คือ กระบวนการที่เจาหนาที่ฝายซอมบํารุง เมื่อทํา
การซอมรายการตามใบแจงซอมเสร็จแลว ทําการบันทึกขอมูลการซอม เชน สาเหตุของปญหา 
วิธีการแกไข หรืออ่ืนๆ แลวทําการปดงานใบแจงซอมนั้น 

ค) กระบวนการแกไขใบแจงซอม คือ กระบวนการที่ทําการแกไขใบแจงซอมโดย
ผูดูแลระบบ เชน การมอบหมายงานใหกับเจาหนาฝายซอมบํารุง หรือการปดใบแจงซอม 
 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-4 
 
 

 
 
 ภาพที่ 3-4 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 1 สวนจัดการการซอม 
 
 

1.3.3.3 สวนจัดการระบบ สามารถแบงกระบวนการทํางานภายในสวนจัดการ
ระบบออกเปน 3 กระบวนการ ดังนี้ 

ก) กระบวนการจัดการขอมูลประเภทการซอม คือ กระบวนการเพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลประเภทการซอมโดยผูดูแลระบบ และมีการตรวจสอบความถูกตอง และความซ้ําซอนของขอมูล
ประเภทการซอมกอนทําการพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลในฐานขอมูลระบบ 
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ข) กระบวนการจัดการขอมูลเจาหนาที่ คือ กระบวนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
เจาหนาที่โดยผูดูแลระบบ รวมทั้งการกําหนดแผนกใหกับเจาหนาที่ และมีการตรวจสอบความถูกตอง 
และความซ้ําซอนของขอมูลประเภทการซอมกอนทําการพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลในฐานขอมูลระบบ 

ค) กระบวนการจัดการขอมูลแผนกซอม คือ กระบวนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
แผนกซอมโดยผูดูแลระบบ และมีการตรวจสอบความถูกตอง และความซ้ําซอนของขอมูลประเภทการ
ซอมกอนทําการพิ่ม ลบ และแกไขขอมูลในฐานขอมูลระบบ 
 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-5 

 

 
 

 ภาพที่ 3-5 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 1 สวนจัดการระบบ 
 

 
1.3.3.4 สวนจัดการรายงาน สามารถแบงกระบวนการทํางานภายในสวนจัดการ

รายงานออกเปน 3 กระบวนการ ดังนี้ 
ก) กระบวนการเลือกรายงาน คือ กระบวนการที่ผูดูแลระบบทําการระบุความ

ตองการ หรือ การรองขอของผูบริหารในการจัดทํารายงานจากระบบ 
ข) กระบวนการจัดทํารายงานใบแจงซอมที่ปดงานแลว คือ กระบวนการนํา

ขอมูลจากแฟมขอมูลใบแจงซอม  แฟมขอมูลประเภทการซอม  แฟมขอมูลเจาหนาที่ แฟมขอมูลแผนก
ซอม มาดําเนินการหาขอมูลสรุปใบแจงซอมที่ปดงานแลว 

ค) กระบวนการจัดทํารายงานใบแจงซอมที่ยังไมปดงาน คือ กระบวนการนํา
ขอมูลจากแฟมขอมูลใบแจงซอม  แฟมขอมูลประเภทการซอม  แฟมขอมูลเจาหนาที่ แฟมขอมูลแผนก
ซอม มาดําเนินการหาขอมูลสรุปใบแจงซอมที่ยังไมปดงาน 

รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-6 
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ภาพที่ 3-6 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที ่1 สวนจัดการรายงาน 
 
 1.3.4 การออกแบบฐานขอมูล 
 ในการออกแบบโครงสรางความสัมพันธของขอมูล เปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษา
และวิเคราะหระบบงาน  มาทําการกําหนดโครงสรางของระบบฐานขอมูล เพื่อกําหนดตารางในการ
จัดเก็บขอมูล และความสัมพันธระหวางตารางขอมูล รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางฐานขอมูลให
ถูกตองตามทฤษฏีและขั้นตอนของการออกแบบระบบฐานขอมูล โดยครอบคลุมถึงความตองการของ
ระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย 
ราชพฤกษ 

จากนั้นจึงนําเสนอโครงสรางของระบบฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบโดยอาศัยแบบจําลอง
ขอมูล (Data Model) และแสดงโครงสรางของความสัมพันธระหวางตารางขอมูลดวยแผนภาพ
ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ (Entity–Relationship Diagram: E–R Diagram) ซ่ึงเปนการนําเสนอ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลในฐานขอมูลที่ทําการออกแบบ และแสดงความสัมพันธของ
ตารางขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-7 

 

4.2

รายงานใบแจงซอม
ท่ีปดงาน

4.3

รายงานใบแจงซอม
ท่ียังไมปดงาน

4.1

ระบุรายงาน
ใบแจงซอม

ผูดูแลระบบ

D1 ใบแจงซอม

D2 ประเภทการซอม

D3 เจาหนาท่ี

D4 แผนกซอม

ขอมูลใบแจงซอม

ขอมูลประเภทการซอม

ขอมูลแผนกซอม

ขอมูลเจาหนาที่

ขอมูลใบแจงซอม

ขอมูลประเภทการซอม

ขอมูลแผนกซอม

ขอมูลเจาหนาที่

ขอมูลระบุรายงานใบแจงซอม ขอมูลระบุรายงานใบแจงซอม

รายงานขอมูลใบแจงซอมที่เสร็จ รายงานขอมูลใบแจงซอมที่ไมเสร็จ

ขอมูลระบุรายงานใบแจงซอม
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ภาพที่ 3-7 ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ (Entity – Relationship Diagram: E – R Diagram) 

 
1.3.5 การกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูล 
การกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลมีจุดมุงหมายเพื่อนําเอาโครงสรางความสัมพันธของ

ขอมูลฐานขอมูลที่ไดมาดําเนินการกําหนดรูปแบบ และ รายละเอียดตาง ๆ  ใหอยูในรูปแบบของ
โครงสรางที่สามารถนําไปใชในการสรางฐานขอมูลของระบบได โดยตองคํานึงถึงโครงสรางและ
รูปแบบการทํางานของโปรแกรมฐานขอมูลที่เลือกใชดวย  

จากโครงสรางความสัมพันธของฐานขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบ ทําใหสามารถ
กําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลที่เกี่ยวของในฐานขอมูลของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ และเขียนเปนพจนานุกรมขอมูล 
(Data Dictionary) โดยสามารถแบงออกเปนตารางที่ใชในการการจัดเก็บขอมูลสวนตาง ๆ ไดดังตารางที่ 
3-1 ถึงตารางที่ 3-4 

Repair_Doc

repair_id
name

email

Repair_Topic

DepartmentStaff

IS

IS

IS

subject

phone

ext

duedate statusdetail

M 1

1

1

1M

topic_id

topic

isactive

staff_idusername

firstname

lastname

password

email
isadmin

status

dept_id
deptname

type

email

manager
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ตารางที่ 3-1  พจนานกุรมขอมูลใบแจงซอม 

 
ตารางที่ 3-2  พจนานกุรมขอมูลประเภทการซอม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
1 repair_id unsign integer 11 เลขที่ใบแจงซอม PK 
2 name varchar 32 ช่ือผูแจง  
3 email varchar 120 อีเมลผูแจง  
4 subject varchar 64 หัวเร่ือง  
5 phone varchar 16 เบอรโทรศัพท  
6 ext varchar 8 เบอรตอ  

 7 detail varchar 255 รายละเอียด  
8  duedate datetime  วันครบกําหนด  
9 status enum   สถานะใบแจงซอม (‘open’,’close’) 
10 topic_id unsign integer 11 รหัสการซอม FK  

(Repair_Topic) 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
1 topic_id unsign integer 11 รหัสการซอม PK 
2 topic varchar 32 ประเภทการซอม  
3 isactive tiny integer 1 สถานะใชงาน  
4 dept_id unsign integer 11 รหัสแผนก FK  

(Department) 
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ตารางที่ 3-3  พจนานกุรมขอมูลแผนก 

 
 
ตารางที่ 3-4  พจนานกุรมขอมูลเจาหนาที ่

 
 

1.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 
 จากขั้นตอนการศึกษาขอมูลในการพัฒนาระบบ ทําใหทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาง ๆ ในการพัฒนาระบบ ซ่ึงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษนั้น จะมีการดําเนินการพัฒนาตามแต
ละขั้นตอน โดยในขั้นตอนการศึกษาขอมูลนั้นจะเปนการศึกษาขอมูลที่มีสวนเกี่ยวของในการ
พัฒนาระบบ และนําขอมูลเหลานั้นมาทําการวิเคราะห เพื่อใหสามารถออกแบบกระบวนการทํางาน

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
1 dept_id unsign integer 11 รหัสแผนก PK 
2 deptname varchar 32 ช่ือแผนก  
3 type tiny integer 1 สถานะใชงาน  
4 email varchar 120 อีเมลแผนก  
5 manager varchar 64 ผูจัดการแผนก  

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด คําอธิบาย หมายเหต ุ
1 staff_id unsign integer 11 รหัสเจาหนาที ่ PK 
2 username varchar 32 รหัสเขาระบบ  
3 firstname varchar 32 ช่ือ  
4 lastname varchar 32 นามสกุล  
5 password varchar 128 รหัสผาน  
6 email varchar 120 อีเมล  

 7 isadmin tiny integer 1 สถานะดูแลระบบ  
8  status tiny integer 1 สถานะภาพในระบบ  
9 dept_id unsign integer 11 รหัสแผนก FK  

(Department) 
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ของระบบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบนี้เปน
ขั้นตอนที่นําขอมูลจากขั้นตอนการศึกษาขอมูลและขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลมา ทําการพัฒนา
ระบบ โดยขั้นตอนการพัฒนาระบบจะใชเครื่องมือในการพัฒนาระบบตามเครื่องมือที่ไดมี
การศึกษา โดยใชภาษา PHP เปนภาษาหลักในการพัฒนาระบบ รวมกับระบบฐานขอมูล MySQL 
ซ่ึงจะใชเปนระบบบริหารจัดการขอมูลของระบบ ประกอบกับการวิเคราะหออกแบบพัฒนาสวน
ติ ดต อกับ ผู ใ ช ง านระบบใหมี คว ามสอดคล องกับการวิ เ คร าะห ออกแบบระบบตาม
กระบวนการพัฒนาระบบ สามารถจําแนกการพัฒนาระบบเปน 4 สวน ดังนี้ 

1.4.1 สวนการพัฒนาระบบสวนฐานขอมูล การพัฒนาระบบสวนฐานขอมูล เปนการ
สรางฐานขอมูลภายในโปรแกรม MySQL Server ตามระบบฐานขอมูลที่ไดทําวิเคราะหและการ
ออกแบบไว โดยผูวิจัยทําการสรางฐานขอมูลระบบโดยใช โปรแกรม MySQL ตามรูปแบบที่ไดจาก
ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 

1.4.2 สวนการพัฒนาระบบสวนติดตอกับผูใชงานระบบในสวนของการสรางสวน
ติดตอกับผูใชงาน เปนการพัฒนาโปรแกรมในสวนของติดตอกับผูใชงาน (Graphic User Interface: GUI) 
โดยทําการออกแบบหนาจอใหเหมาะสมกับการใชงานผานทางเว็บเบราเซอรโดยใชโปรแกรมภาษา 
PHP  ผูวิจัยทําการสรางหนาจอที่ใชสําหรับติดตอกับผูใชงานระบบ ตามรูปแบบที่ไดทําการออกแบบ
เอาไวจากขั้นตอนการออกแบบระบบ 

1.4.3 สวนการพัฒนาระบบสวนโปรแกรมควบคุมการทํางาน ดําเนินการพัฒนาระบบ
สวนโปรแกรมควบคุมการทํางานในลักษณะ  Web-Based Application สําหรับบริหารจัดการขอมูล 
พัฒนาดวยภาษา PHP  ซ่ึงมีการรองรับรูปแบบการพัฒนาในลักษณะดังกลาวไดเปนอยาง 

1.4.4 การทดสอบระบบ หลังจากการพัฒนาระบบ ผูวิจยัไดทําการทดสอบระบบเปน
กระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้นในการพฒันาโปรแกรม โดยแบงการทดสอบระบบได 
ดังนี ้

1.4.4.1 การทดสอบในแตละสวน (Unit Testing) เปนการทดสอบโปรแกรมในแต
ละสวน ตามโมดูลตาง ๆ ที่พัฒนาไว ซ่ึงผูวิจัยจะเปนผูทดสอบเอง โดยจะทําการทดสอบโปรแกรมใน
แตละสวนเพื่อหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

1.4.4.2 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เปนกระบวนการทดสอบระบบ
ตั้งแตเร่ิมโปรแกรม จนกระทั่งไดผลลัพธออกมาโดยผูวิจัย เพื่อทําการตรวจสอบหาขอผิดพลาด และ
นําไปปรับปรุงแกไขระบบตอไป 

1.4.4.3 การทดสอบการยอมรับระบบ (Acceptance Test)  เปนการทดสอบโดยการ
ใหกลุมตัวอยางทําการทดสอบระบบโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญทางดาน
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คอมพิวเตอร และผูใชงานทั่วไป คือ บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ อันไดแก คณาจารยและเจาหนาที่ 
โดยมีการประเมินความพึงพอใจตอเอกสารระบบ คูมือระบบและโปรแกรม คูมือปฏิบัติงาน 
 
 
1.5  การปรับเปล่ียน (Conversion) 

ขั้นตอนนี้เปนการนําระบบใหมมาใชแทนของเกาภายใตการดูแลของนกัวิเคราะห
ระบบ การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย และในที่สุดก็เร่ิมตนใชงานระบบใหมนี้ได 

ผูวิจัยไดนําระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ มาใชในการแจงซอมของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้ง
ใชงานผานระบบเครือขายภายใน (Intranet) เพื่อเปนการกําหนดการแจงซอมตองมาจากภายใน
วิทยาลัยเทานั้น โดยไมอนุญาตใหผูใชที่ไมไดเชื่อมตอกับเครือขายภายในใชงานได 

1.5.1 การติดตั้งระบบ เมื่อทําการพัฒนาโปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับ
สนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ และผานการทดสอบระบบเปนที่เรียบรอย การ
ดําเนินงานในขั้นตอนตอไป คือ การติดตั้งระบบที่พรอมใชทํางานจริง สามารถจําแนกขั้นตอนการ
ดําเนินงานได ดังนี้ 

1.5.1.1 การจัดทําเอกสารคูมือผูใช และเอกสารกํากับระบบ  
1.5.1.2 การติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จแลว พรอมที่จะใชงานจริง 

  
1.6 การบํารุงรักษา (Maintenance) 

การบํารุงรักษาไดแก การแกไขโปรแกรมหลังจากการใชงานแลว หลังจากการทดสอบ
ระบบเปนกระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกดิขึน้ในการพัฒนาโปรแกรม  

 
1.7  การประเมินผล (Deployment and Evaluation) 
 การประเมินผล จัดเปนกระบวนการสุดทายในการวิจัยคร้ังนี้ เมื่อระบบบริหารจัดการ
งานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ไดทําการพัฒนา 
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณแลว ผูวิจัยจะทําการประเมินความพึงพอใจตอระบบ โดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจตอระบบจากกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยาง
ทําแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่ไดจากกลุมตัวอยาง โดยใชหลักการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินวา โปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมี
ความพึงพอใจใน อยูในระดับใด 
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1. ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงเนนพัฒนา
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ  
โดยมีประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

a. ประชากรที่ใชในการวิจัย บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก คณาจารย
และเจาหนาที่ จํานวน 205 คน 

b. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (Finite 
Population) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2551) 
 
  สูตร n     =                 N 
         1 + N(e)2 
 
 เมื่อ n =     ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N = ขนาดของประชากรที่ใชในการวิจัย 
  e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยาง 
 จากการคํานวณโดยวิธีการขางตน ทําใหผูวิจัยทราบถึงขนาดของกลุมตัวอยางที่ผูวิจัย
ตองทําการศึกษา คือ บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 136 คน จากกลุมประชากร จํานวน 205 
คน และสามารถยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมกลุมตัวอยางได 5%  

c. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

2. สถิติที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจระบบ  คือ 
 

a. คาเฉลี่ย (Mean)  
 สูตร x  

n
x∑

=  

 
 กําหนดให  x    คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 
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   x∑  คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูประเมิน 
    n  คือ จํานวนกลุมตัวอยางของผูประเมินทั้งหมด 
         

b. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 สูตร SD = 
n
xx 2)( −∑  

 
 กําหนดให SD  คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x    คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 
   x∑  คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูประเมินแตละทาน 
    x  คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ระเมิน 

     n  คือ จํานวนกลุมตัวอยางของผูประเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจัย 
 
 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ  แบบประเมินความพึงพอใจของระบบได
กําหนดเกณฑตามวิธีของไลเคอรท (Likert) โดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 
ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับดวยกัน โดยจะใหคะแนนในแตละขอตามความเหมาะสมซึ่ง
มีลําดับตามความหมายของคะแนน ดังตารางที่ 3-5 และตารางที่ 3-6 

 

ตารางที่ 3-5  เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ 
เกณฑการใหคะแนน ความหมาย 

5 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
4 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 
3 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 
1 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 
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ตารางที่ 3-6  เกณฑการแปลความหมายของขอมูล 

 
 

 
1.8  สรุป 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ไดทําการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC ซ่ึงมี
กระบวนการที่มีแบบแผนและขั้นตอน  
 การพัฒนาระบบจะพัฒนาดวยเทคโนโลยี Web-based Application ดวยภาษา PHP และใช
ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL และทําการทดสอบระบบโดยแบงออกเปน 3 ระยะคือ ทดสอบในแตละ
สวนของระบบ การทดสอบทั้งระบบซึ่งเปนทดสอบโดยรวมสวนตาง ๆ ของระบบ และการทดสอบการ
ยอมรับระบบ โดยกลุมตัวอยางผูใชงานจริงจํานวน 136 คน แลวทําการประเมินผลโดยใหผูใชงานทํา
แบบสอบถามที่ทําการออกแบบขึ้นมา เพื่อหาระดับความพึงพอใจตอระบบจากผูใชงานโปรแกรม
ระบบระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
ราชพฤกษ 

ระดับเกณฑการใหคะแนน ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 4.51 – 5.00 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 4.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี 

ปานกลาง 2.51 – 3.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
นอย 1.51 – 2.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย 

นอยมาก 1.00 – 1.50 โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก 



บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 
 

 หลงัจากการออกแบบและพฒันาระบบแลว้ สามารถแสดงผลการพฒันาระบบบริหารจดัการ

งานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ ์ ไดด้งัภาพผล

การด าเนินงาน จากนั้นน าผลการพฒันาระบบไปท าการวิจยัด้านประสิทธิภาพของระบบเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพ 

1.1 ผลการด าเนินงาน 

 เม่ือน าส่วนการออกแบบไปพฒันาระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์โดยใชภ้าษา PHP ในการสร้างเวบ็แอพพลิเคชนั จาก

การพฒันาจะไดผ้ลลพัธ ์ดงัน้ี 

 1.1.1 หนา้จอส่วนของผูใ้ชง้าน 

  1.1.1.1 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ ดงัภาพที่ 4-1 

 

ภาพที่ 4-1 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ 
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  1.1.1.2 หนา้จอแจง้ซ่อมใหม่ 

 เม่ือเลือกแจง้ซ่อมใหม่จะปรากฏหน้าจอส าหรับใส่ขอ้มูลการแจง้ซ่อม โดยผูใ้ช้ตอ้งกรอก

ขอ้มูลในส่วนที่มีดอกจนัทร์ใหค้รบถว้น และใส่รหัสตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่ ม ยนืยนับนัทึกขอ้มูล 

หรือกดปุ่ ม ลา้ง เพือ่ลบขอ้มูลในหนา้จอ หรือกดปุ่ ม ยกเลิก เพือ่ยกเลิกการแจง้ซ่อมใหม่ และกลบัสู่

หนา้จอหลกั ดงัภาพที่ 4-2 

 

ภาพที่ 4-2 หนา้จอการแจง้ซ่อมใหม่ 

  1.1.1.3 หนา้จอตรวจสอบสถานะแจง้ซ่อม 

 เม่ือตอ้งการตรวจสอบสถานการณ์แจง้ซ่อม ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเอง โดยใช้

อีเมล์ที่ท  าการแจง้ซ่อม และเลขที่ใบแจง้ซ่อม ด าเนินการเขา้สู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะของใบ

แจง้ซ่อมว่าขณะน้ีมีการด าเนินการอย่างไรบา้ง ดงัภาพที่ 4-3 เม่ือเขา้ระบบตรวจสอบไดแ้ล้ว จะ

ปรากฏขอ้มูลการแจง้ซ่อม ดังภาพที่ 4-4 เม่ือเลือกเลขที่ใบแจง้ซ่อมจะปรากฏหน้าจอสถานะการ

ซ่อม ดงัภาพที่ 4-5 ซ่ึงสามารถแจง้ขอ้มูลเพิม่เติมส าหรับเจา้หนา้ที่ซ่อมบ ารุงได ้
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ภาพที่ 4-3 หนา้จอเขา้ตรวจสอบสถานะแจง้ซ่อม 

 

 

 

ภาพที่ 4-4 หนา้จอตรวจสอบสถานะแจง้ซ่อม 
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ภาพที่ 4-5 หนา้จอสถานะใบแจง้ซ่อม 

1.1.2 หนา้จอส่วนของผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ที่ 

1.1.2.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพที่ 4-6 หนา้จอเขา้สู่ระบบในส่วนของผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ที่ 
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กรณีกรอกขอ้มูลรหสัผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ถูกตอ้งจะปรากฏหนา้จอ

ผูดู้แลระบบ แต่ถา้กรอกขอ้มูลผดิจะไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้

1.1.2.2 หนา้จอผูดู้แลระบบส่วนของเจา้หนา้ที่ 

 ในส่วนของเจา้หนา้ที่จะสามารถดูรายการแจง้ซ่อมในลกัษณะทนัทีทนัใดเม่ือผูใ้ชง้านแจง้

ซ่อมมาในระบบ ดงัรูปที่ 4-7  

 

ภาพที่ 4-7 หนา้จอส่วนเจา้หนา้ที่ 

 จากภาพที่ 4-7 เจา้หนา้ที่สามารถดูรายการแจง้ซ่อมจากผูใ้ชง้านโดยจะมีการตรวจสอบการ

แจง้ซ่อมทุกๆ ระยะเวลา โดยจะแสดงเลขที่แจง้ซ่อม วนัที่และหวัขอ้การแจง้ซ่อม ซ่ึงเจา้หนา้ที่

สามารถเขา้ดูรายละเอียดการแจง้ซ่อมไดโ้ดยเลือกที่รายการที่ตอ้งการ  

 1.1.2.3 หนา้จอรายละเอียดการแจง้ซ่อม 

  ในส่วนหนา้จอรายละเอียดการแจง้ซ่อม ดงัภาพที่ 4-8 ในส่วนใบแจง้ซ่อม (Ticket)  จะแสดง

หมายเลขใบแจง้ซ่อม, สถานะใบแจง้ซ่อมวา่ก าลงัด าเนินการอยู ่(Open) หรือวา่ด าเนินการเรียบร้อย

แลว้ (Close) , วนัที่แจง้ซ่อม, ช่ือผูแ้จง้ซ่อม, อีเมล ์และหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 
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ภาพที่ 4-8 รายละเอียดการแจง้ซ่อม 

  ในส่วนหวัขอ้การแจง้ซ่อมจะบอกรายละเอียดการแจง้ซ่อมวา่ถูกมอบหมายใหห้น่วยงานใด

เป็นผูซ่้อม และก าหนดวนัแลว้เสร็จของงานซ่อม 

  ในส่วนของการท างาน (Action) ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขระดบัความส าคญั, ก าหนดวนั

แลว้เสร็จ, เปล่ียนสถานะใบแจง้ซ่อมเป็นการด าเนินการเรียบร้อยแลว้ และการลบใบแจง้ซ่อม 
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  ในส่วนของภาระงานใบแจง้ซ่อม (Ticket Thread) จะเป็นส่งมอบรายการแจง้ซ่อมใหแ้ก่

เจา้หนา้ที่ในแผนกต่างๆ ได ้เช่น แผนกฮาร์ดแวร์ แผนกซอฟตแ์วร์ และสามารถเพิม่เติมขอ้มูลที่

จ  าเป็นใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ที่ด  าเนินการซ่อมได ้

1.1.2.4 หนา้จอผูดู้แลระบบส่วนของผูดู้แลระบบส าหรับก าหนดหวัขอ้การซ่อม 

ในหนา้จอก าหนดหวัขอ้การซ่อมนั้นเจา้หนา้ที่ทีถู่กก าหนดใหไ้ดรั้บสิทธิผูดู้แลระบบจะ

สามารถเขา้ไปเพือ่ท  าการเพิม่ แกไ้ข หรือลบรายการหวัขอ้การซ่อมได ้ดงัภาพที่ 4-9 

 

 

ภาพที่ 4-9 หนา้จอก าหนดหวัขอ้การซ่อม 

 

  1.1.2.5 หนา้จอผูดู้แลระบบส่วนของผูดู้แลระบบส าหรับก าหนดเจา้หนา้ที่ 

  หนา้จอก าหนดเจา้หนา้ที่ สามารถท าการเพิม่ แกไ้ข และลบรายช่ือของเจา้หนา้ที่และสิทธิใน

การท างานของเจา้หนา้ที่แต่ละคนได ้ดงัภาพที่ 4-10 



43 

 

 

ภาพที่ 4-10 หนา้จอก าหนดเจา้หนา้ที่ 

 

  1.1.2.6 หนา้จอผูดู้แลระบบส่วนของผูดู้แลระบบส าหรับก าหนดแผนกซ่อม 

  หนา้จอส าหรับก าหนดแผนกซ่อม สามารถท าการเพิม่ แกไ้ข และลบรายช่ือแผนกซ่อมได ้ดงั

ภาพที่ 4-11 

 

 

ภาพที่ 4-11 หนา้จอก าหนดแผนกซ่อม 
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1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เม่ือผู ้วิจัยท าการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ า รุง อุปกรณ์คอมพิว เตอ ร์               
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์เสร็จส้ิน ผูว้ิจัยได้ท  าการประเมินระบบโดยกลุ่ม
ตัวอย่างท าการทดลองใช้ระบบเพื่อทดสอบการยอมรับระบบ(Acceptance Test)  พร้อมทั้งตอบ
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท ประกอบด้วย มาตร
อนัดับเชิงคุณภาพและมาตรอันดบัเชิงปริมาณ 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนในแต่ละหัวขอ้ตามความ
เหมาะสม และในกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบและประเมินความพึงพอใจจะด าเนินการ
แบ่งกลุ่มตวัอย่างจ านวน 136 เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 คน และกลุ่มผูใ้ช้งานทัว่ไป 
จ านวน 130 คน ด าเนินการตอบแบบสอบถามเพือ่ประเมินความพงึพอใจต่อระบบ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 
 ดา้นการประมวลผลของระบบ 
 ดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 
 ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 1.2.1 การทดสอบระบบโดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมิน จ านวน 6 คน สามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดบัความพงึพอใจ ซ่ึงมีผลการประเมิน  
ดงัตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-5 
ตารางที่ 4-1  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D. เชิงคุณภาพ 

1.  ความยากง่ายในการใชง้านระบบ 4.50 0.55 ดี 

2.  ความเหมาะสมในการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ปุ่ ม เมนู 

และภาพ 

4.33 0.82 ดี 

3.  ความเหมาะสมในการใชสี้และขนาดตวัอกัษร 4.83 0.41 ดีมาก 

4.  ปุ่ ม ค  าอธิบายมีความชดัเจน และง่ายต่อการเขา้ใจ 4.67 0.52 ดีมาก 

5.  การแสดงขอ้มูลเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกนั 4.50 0.84 ดี 

6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ 4.33 0.52 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.53 0.36 ดีมาก 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบดา้นการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกบัผูใ้ชร้ะบบจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ แสดงได้ดงัตารางที่ 4-1 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ 

ความเหมาะสมในการใชสี้และขนาดตวัอกัษร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.41) ปุ่ ม ค  าอธิบายมีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 และ                    

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่   

ความยากง่ายในการใช้งานระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) 

ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู และภาพ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และ               

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82) การแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน    

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) ความสวยงามของระบบและ

ภาพรวมของระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) สามารถสรุปไดว้่า 

ความพงึพอใจในระบบดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบั ดีมาก 

ตารางที่ 4-2  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการประมวลผลของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  ขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบมีความถูกตอ้ง 4.83 0.41 ดีมาก 

2.  ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.33 0.82 ดี 

3.  ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.33 0.52 ดี 

4.  ขั้นตอนการลบขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.17 0.75 ดี 

5.  ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.50 0.55 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.43 0.37 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการประมวลผลของระบบจากผู ้เช่ียวชาญ           

แสดงไดด้ังตารางที่ 4-2 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดีมาก ได้แก่ ขั้นตอน   

การเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       

เท่ากับ 0.41) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูล

ภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82)      



46 

 

ขั้นตอนการแก้ไขขอ้มูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.52) ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17          

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ      

ในระบบดา้นการประมวลผลของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบั ดี 

ตารางที่ 4-3  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านได้

อยา่งถูกตอ้ง 

4.33 0.52 ดี 

2.  ความสามารถในการเขา้ใชง้านไดต้ามระดบัสิทธ์ิที่

ก  าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.67 0.52 ดีมาก 

3.  ความสามารถของระบบในการป้องกนั การเขา้ใชง้าน

ระบบ ในกรณีที่ผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเขา้สู่ระบบ (Login) 

4.50 0.55 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.50 0.28 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญ 

แสดงได้ดังตารางที่  4-3 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่ 

ความสามารถในการเขา้ใชง้านไดต้ามระดบัสิทธ์ิที่ก  าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ 

ความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และ             

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52) ความสามารถของระบบในการป้องกนั การเขา้ใชง้านระบบ 

ในกรณีที่ผูใ้ช้ไม่ไดท้  าการเขา้สู่ระบบ (Login) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.55) สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ       

จากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบั ดี 
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ตารางที่ 4-4  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  การน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.33 0.52 ดี 

2.  การจดัการและการแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบมีความถูกตอ้ง 4.67 0.52 ดีมาก 

3.  การแสดงรายละเอียดขอ้มูลการแจง้ซ่อมมีความถูกตอ้ง 4.17 0.75 ดี 

5.  การแสดงขอ้มูลสถานะของการซ่อมบ ารุงมีความถูกตอ้ง 4.17 0.41 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.33 0.13 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้จากผูเ้ช่ียวชาญ 

แสดงไดด้งัตารางที่ 4-4 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ การจดัการ

และการแสดงขอ้มูลผูใ้ช้ระบบมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดี ได้แก่ การน าเสนอขอ้มูลพื้นฐาน

ภายในระบบมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) การ

แสดงรายละเอียดขอ้มูลการแจ้งซ่อมมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.75) การแสดงขอ้มูลสถานะของการซ่อมบ ารุงมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41) สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในระบบดา้นการตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบั ดี 

ตารางที่ 4-5  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของระบบจากผูเ้ช่ียวชาญ   

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1. ดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 4.53 0.36 ดีมาก 

2. ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.43 0.37 ดี 

3. ดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 4.50 0.28 ดี 

4. ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.33 0.13 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.45 0.24 ดี 



48 

 

 จากผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมระบบจากผู ้เช่ียวชาญในภาพรวม        
สามารถแสดงไดด้งัตารางที่ 4-5 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัดีมาก คือ ดา้นการติดต่อ
ระหว่างระบบกับผู ้ใช้ระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36) และ                  
มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 3 ด้าน คือ ด้านสิทธ์ิและความปลอดภัยของระบบ    
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28) ด้านการประมวลผลของระบบ          
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) และดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) ตามล าดับ สามารถสรุปได้ว่า                    
ระบบที่พฒันาขึ้นมีความพงึพอใจจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัดี 

 4.2.2 การทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้านทัว่ไป จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ผูใ้ช้งานทั่วไปท าการประเมินสามารถแสดงเป็นค่าเฉล่ีย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดบัความพงึพอใจมีผลการประเมิน ดงัตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 4-
10 

ตารางที่ 4-6  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D. เชิงคุณภาพ 

1.  ความยากง่ายในการใชง้านระบบ 4.17 0.56 ดี 

2.  ความเหมาะสมในการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ปุ่ ม เมนู 

และภาพ 

4.18 0.38 ดี 

3.  ความเหมาะสมในการใชสี้และขนาดตวัอกัษร 4.58 0.50 ดีมาก 

4.  ปุ่ ม ค  าอธิบายมีความชดัเจน และง่ายต่อการเขา้ใจ 4.72 0.45 ดีมาก 

5.  การแสดงขอ้มูลเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกนั 4.49 0.50 ดี 

6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ 4.63 0.48 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.46 0.24 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู ้ใช้ระบบ                

จากผูใ้ชง้านทัว่ไป แสดงไดด้งัตารางที่ 4-6 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดีมาก 

ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 0.50) ปุ่ ม ค  าอธิบายมีความชดัเจน และง่ายต่อการเขา้ใจ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 และค่า

ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.45) ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ                

(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 463 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ

ในระดับดี ได้แก่ ความยากง่ายในการใช้งานระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.56) ความเหมาะสมในการจัดวางต าแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู และภาพ           

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38) การแสดงข้อมูลเป็นรูปแบบ         

และมีมาตรฐานเดียวกัน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.50)           

สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผู ้ใช้ระบบจาก         

ผูใ้ชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบั ดี 

ตารางที่ 4-7  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการประมวลผลของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  ขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบมีความถูกตอ้ง 4.71 0.46 ดีมาก 

2.  ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.30 0.46 ดี 

3.  ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.49 0.38 ดี 

4.  ขั้นตอนการลบขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.49 0.50 ดี 

5.  ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.38 0.49 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.48 0.25 ดี 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการประมวลผลของระบบจากผูใ้ช้งานทั่วไป     

แสดงได้ดังตารางที่  4-7 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่          

ขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบมีความถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.46)      ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดบัดี ไดแ้ก่ ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูล

ภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46)    

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.38) ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49        
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และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49) สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ      

ในระบบดา้นการประมวลผลของระบบจากผูใ้ชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบั ดี 

ตารางที่ 4-8  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านได้

อยา่งถูกตอ้ง 

4.51 0.50 ดีมาก 

2.  ความสามารถในการเขา้ใชง้านไดต้ามระดบัสิทธ์ิที่

ก  าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.55 0.50 ดีมาก 

3.  ความสามารถของระบบในการป้องกนั การเขา้ใชง้าน

ระบบ ในกรณีที่ผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเขา้สู่ระบบ (Login) 

4.50 0.50 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.52 0.37 ดีมาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบจากผูใ้ช้งาน

ทัว่ไป แสดงได้ดังตารางที่ 4-8 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่ 

ความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานได้ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.50) ความสามารถในการเขา้ใชง้านได้ตามระดบัสิทธ์ิที่ก  าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ผลการประเมินความพึงพอใจ          

ของระบบในระดับดี  ได้แก่ ความสามารถของระบบในการป้องกัน การเข้าใช้งานระบบ                

ในกรณีที่ผูใ้ชไ้ม่ได้ท  าการเขา้สู่ระบบ (Login) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.50) สามารถสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในระบบดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบจาก

ผูใ้ชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบั ดีมาก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้จากผูใ้ช้งาน

ทัว่ไป แสดงไดด้ังตารางที่ 4-9 โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่ผูใ้ชง้านมีต่อระบบในระดบัดีมาก 

ได้แก่  การน า เสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง (ค่ าเฉล่ียเท่ ากับ 4.55 และ                      
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) การแสดงขอ้มูลสถานะของการซ่อมบ ารุงมีความถูกตอ้ง 

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66) ผลการประเมินความพึงพอใจ           

ของระบบในระดับดี  ได้แก่  การจัดการและการแสดงข้อมูลผู ้ใช้ระบบมีความถูกต้อง                  

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41) การแสดงรายละเอียดข้อมูล          

การแจ้งซ่อมมีความถูกต้อง (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66)      

สามารถสรุปได้ว่ า  ความพึ งพอใจในระบบด้ านก ารตรงตามความต้อ งกา รขอ งผู ้ใ ช้                          

จากผูใ้ชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบั ดี 

ตารางที่ 4-9  ผลการประเมินความพงึพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1.  การน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอ้ง 4.55 0.50 ดีมาก 

2.  การจดัการและการแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบมีความถูกตอ้ง 4.22 0.41 ดี 

3.  การแสดงรายละเอียดขอ้มูลการแจง้ซ่อมมีความถูกตอ้ง 4.09 0.65 ดี 

5.  การแสดงขอ้มูลสถานะของการซ่อมบ ารุงมีความถูกตอ้ง 4.58 0.66 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.36 0.32 ดี 

ตารางที่ 4-10  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของระบบจากผูใ้ชง้านทัว่ไป   

รายการประเมิน 
ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D เชิงคุณภาพ 

1. ดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ 4.46 0.24 ดี 

2. ดา้นการประมวลผลของระบบ 4.48 0.25 ดี 

3. ดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 4.52 0.37 ดีมาก 

4. ดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 4.36 0.32 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 4.45 0.16 ดี 
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 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมระบบจากผูใ้ช้งานทัว่ไปในภาพรวม สามารถ
แสดงไดด้ังตารางที่ 4-10 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดบัดีมาก คือ ด้านสิทธ์ิและความ
ปลอดภยัของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) และมีผลการ
ประเมินความพงึพอใจในระดบัดี 3 ดา้น คือ ดา้นการประมวลผลของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.48และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25) ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.46และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24) และดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.36และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) ตามล าดับ สามารถสรุปได้ว่าระบบที่พฒันาขึ้นมีความพึง
พอใจจากผูใ้ชง้านทัว่ไปอยูใ่นระดบัดี 

 จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยการน าค่าที่ไดม้าจากการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการติดต่อระหว่างระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ ดา้นการประมวลผลของโปรแกรม 
ดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของโปรแกรมระบบและดา้นการตรงตามความตอ้งการ ของผูใ้ชม้าค  านวณ
ร่วมกันด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถสรุปได้ว่า          
ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่พฒันามีความพึงพอใจในระดับดีและ
สามารถที่จะน าไปใชง้านภายในวทิยาลยัราชพฤกษไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เม่ือผูว้ิจัยได้ท  าการพฒันาระบบและท าการทดสอบ
กระบวนการท างานของระบบ (System Testing) โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้ดสอบ หลงัจากนั้นไดท้  าการทดสอบ
การยอมรับระบบ (Acceptance Test) ด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่มตวัอย่างและท าการประเมิน      
ความพงึพอใจที่มีต่อโปรแกรมระบบที่พฒันาเป็นที่เรียบร้อย สามารถสรุปผลการพฒันาระบบ อภิปราย
ผลการวจิยั ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงขอ้เสนอแนะได ้ดงัน้ี 
 
1.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ์ เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการท างานของบุคลากร

ทั้งฝ่ายเจา้หน้าที่ของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายผูใ้ช้งานคือ คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ฝ่าย

สนบัสนุน และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

  จากการพฒันาระบบไดแ้บ่งการท างานของระบบออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของผูใ้ชง้านที่

สามารถท าการแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว และส่วนของเจา้หน้าที่ศูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถเฝ้าติดตามการแจง้ซ่อมไดท้นัทีทนัใด และสามารถตรวจสอบการ

ซ่อมไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือท าการพฒันาระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ์เป็นที่เรียบร้อย ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบกระบวนการ

ท างานของระบบโดยผูว้ิจยัเป็นผูท้ดสอบ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมด าเนินการแกไ้ข 

หลังจากนั้ นได้ท  าการทดสอบการยอมรับระบบด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่มตวัอย่างและท าการ

ประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสามารถจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ผู ้เช่ียวชาญ จ านวน 6 คน และกลุ่มผู ้ใช้งานทั่วไป จ านวน 130 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล              
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การประเมินความพึงพอใจต่อระบบพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่ใน

ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.24) กลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไปประเมิน

ความพงึพอใจต่อระบบอยูใ่นระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.16) 

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษท์ี่พฒันาขึ้น มีการประเมินความพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 

1.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการท าวิจัย เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัราชพฤกษ ์สามารถอภิปรายผลการวิจยัของระบบจากการประเมิน
ความพงึพอใจทั้ง 4  ดา้น ดงัน้ี 

1.2.1 การประเมินด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ช้ระบบ โดยท าการประเมินจากกลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มผูใ้ชง้าน พบวา่มีความพงึพอใจดา้นการติดต่อระหว่างระบบโปรแกรมกบัผูใ้ชร้ะบบ

ในระดบัดี ทั้งประเด็นดา้นความยากง่ายในการใชง้านระบบที่ท  าการพฒันาขึ้น ความเหมาะสมในการจดั

วางต าแหน่งขอ้ความ ปุ่ ม เมนูและภาพ ความเหมาะสมในการใชสี้และขนาดตวัอกัษร ประเด็นดา้นปุ่ ม 

ค  าอธิบายมีความชดัเจนและง่ายต่อการเขา้ใจ  การแสดงผลขอ้มูลมีความเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ  

1.2.2 การประเมินด้านการประมวลผลของระบบ โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่ม

ผูใ้ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบในระดับ ดี ทั้งประเด็นความ

ถูกตอ้งในการเพิม่ขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การลบขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล  

1.2.3 การประเมินดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและ

กลุ่มผูใ้ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านสิทธ์ิและความปลอดภยัของโปรแกรมระบบ ในระดบัดีมาก   

ทั้งประเด็นความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความสามารถในการเขา้ใช้

งานไดต้ามระดบัสิทธ์ิที่ก  าหนดได้อยา่งถูกตอ้ง และความสามารถของระบบในการป้องกนัการเขา้ใช้

งานระบบ ในกรณีที่ผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเขา้สู่ระบบ (Log in)  

 



55 
 

1.2.4 การประเมินด้านการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและ

กลุ่มผูใ้ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ในระดับดี ทั้งประเด็น   

ความถูกตอ้งในการน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานภายในระบบ การจดัการและการแสดงขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ  

การแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อม และการแสดงข้อมูลสถานะของการซ่อมบ ารุง 

 

1.3 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ า รุ ง อุปกรณ์คอมพิว เตอ ร์                  
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ิจยัพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจยั
และพฒันาระบบ ดงัน้ี 

1.3.1  ผูใ้ช้งานทัว่ไป ระบุรายละเอียดของปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การ
วเิคราะห์การซ่อมบ ารุงล่าชา้และเกิดความผดิพลาดในการซ่อม  

5.3.2  ในกรณีเกิดปัญหาในเร่ืองการใชง้านเครือข่ายภายใน (Intranet) ขดัขอ้ง ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
เขา้สู่ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยั
ราชพฤกษแ์ละไม่สามารถแจง้ซ่อมได ้ 

 
1.4 ข้อเสนอแนะ 

1.4.1 ควรพฒันาระบบให้สามารถท าการวิเคราะห์การซ่อมจากลักษณะอาการของอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ที่ผูใ้ชแ้จง้ในเบื้องตน้ เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินการซ่อมบ ารุงใหต้รงประเด็น 

1.4.2 ควรพฒันาฐานขอ้มูลการซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ควรรวบรวมและจดัท าศูนยก์ารจดัการองค์
ความรู้เก่ียวกบัการซ่อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรต่อไป 
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แบบประเมนิเพือ่งานวจิยั 

ระบบบริหารจดัการงานซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  
วิทยาลยัราชพฤกษ ์

ผู้วิจัย 
นายภาสกร  ปาละกูล 

อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ค าช้ีแจง 
 แบบประเมินชุดน้ี เป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบบริหารจดัการงาน
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยัราชพฤกษ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมิน
ความพงึพอใจที่มีต่อระบบในการปฏิบติังานจริง โดยแบ่งการประเมินความพงึพอใจออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความพงึพอใจของระบบที่ไดพ้ฒันาขึ้น ประกอบดว้ย 
ส่วนของขอ้ค  าถามและเกณฑก์ารให้คะแนนจ านวน 5 ระดบั ผูป้ระเมินสามารถท าเคร่ืองหมาย () ลงใน
ช่องทางดา้นขวามือที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน ซ่ึงก าหนดค่าความหมายการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ความหมาย 

5 โปรแกรมที่พฒันามีความพงึพอใจในระดบัดีมาก 
4 โปรแกรมที่พฒันามีความพงึพอใจในระดบัดี 
3 โปรแกรมที่พฒันามีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
2 โปรแกรมที่พฒันามีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
1 โปรแกรมที่พฒันามีความพงึพอใจในระดบันอ้ยมาก 

ตัวอย่างแบบประเมิน 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

5 4 3 2 1 

1.  ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ      
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะเพิม่เติมในการพฒันา และปรับปรุงโปรแกรมระบบ 
 



ตอนที่ 1  ความคิดเห็นของผูป้ระเมินเก่ียวกบัความพงึพอใจที่มีต่อระบบที่ไดพ้ฒันาขึ้น 
 

1.  การประเมินความพงึพอใจดา้นการติดต่อระหวา่งระบบกบัผูใ้ชร้ะบบ  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีม
าก

 

 ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
 

 

5 4 3 2 1 
1.  ความยากง่ายในการใชง้านระบบ      
2.  ความเหมาะสมในการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ปุ่ ม เมนู 
และภาพ 

     

3.  ความเหมาะสมในการใชสี้และขนาดตวัอกัษร      
4.  ปุ่ ม ค  าอธิบายมีความชดัเจน และง่ายต่อการเขา้ใจ      
5.  การแสดงขอ้มูลเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกนั      
6.  ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ      

 
2.  การประเมินความพงึพอใจดา้นการประมวลผลของระบบ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีม
าก

 

 ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
 

 
5 4 3 2 1 

1.  ขั้นตอนการเพิม่ขอ้มูลเขา้สู่ระบบมีความถูกตอ้ง      
2.  ขั้นตอนการสืบคน้ขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง      
3.  ขั้นตอนการแกไ้ขขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง      
4.  ขั้นตอนการลบขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง      
5.  ขั้นตอนการน าเสนอขอ้มูลภายในระบบมีความถูกตอ้ง      

 
 
 
 
 



3.  การประเมินความพงึพอใจดา้นสิทธ์ิและความปลอดภยัของระบบ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีม
าก

 

 ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
 

 

5 4 3 2 1 
1.  ความสามารถในการตรวจสอบสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

2.  ความสามารถในการเขา้ใชง้านไดต้ามระดบัสิทธ์ิที่
ก  าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

     

3.  ความสามารถของระบบในการป้องกนั การเขา้ใชง้าน
ระบบ ในกรณีที่ผูใ้ชไ้ม่ไดท้  าการเขา้สู่ระบบ (Login) 

     

 
4.  การประเมินความพงึพอใจดา้นการตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

ดีม
าก

 

 ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยม

าก
 

 

5 4 3 2 1 
1.  การน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกตอ้ง      
2.  การจดัการและการแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบมีความถูกตอ้ง      
3.  การแสดงรายละเอียดขอ้มูลการแจง้ซ่อมมีความถูกตอ้ง      
4.  การแสดงขอ้มูลสถานะของการซ่อมบ ารุงมีความถูกตอ้ง      

 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิม่เติมในการพฒันา และปรับปรุงระบบ 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………..……… 


