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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ น้ ี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒนาโปรแกรมคอมพิว เตอร์ โดยใช้เ ว็บ
แอพลิเคชัน (Web Application) เพือ่ ช่วยแก้ปัญหาการดาเนินงานซ่ อมบารุ งคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็ ว
ใช้งานง่าย ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ซึ่ งพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการ
ฐานข้อ มู ล MySQL สามารถโต้ตอบกับ ผูใ้ ช้แบบทันทีท ันใด จากการพัฒนาระบบได้แ บ่ง การ
ท างานของระบบออกเป็ นสองส่ ว น คื อ ส่ ว นของผูใ้ ช้ง านที่ ส ามารถท าการแจ้ง ซ่ อ มอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว และส่ วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
เฝ้ าติดตามการแจ้งซ่อมได้ทนั ทีทนั ใด และสามารถตรวจสอบการซ่อมได้อย่างรวดเร็ว
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบการยอมรับระบบโดยกลุ่ มตัวอย่างและทาการประเมินความพึงพอใจ
จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถจาแนกกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 คน และ
กลุ่ มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จานวน 130 คน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบ
พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญทาการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24) กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี
โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.45 (ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16) ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ระบบ
บริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่
พัฒนาขึ้นมีการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ : ซ่อมบารุ ง, เว็บแอพลิเคชัน
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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.
Keywords : Maintainnace, Web Application
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
งานซ่ อ มบารุ งเป็ นกิ จกรรมที่มีความจาเป็ นตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างหลี กเลี่ยง
ไม่ ไ ด้ ซึ่ งการบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งที่มีประสิ ทธิภาพจะสามารถลดการเสี ยหาย และช่ วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ นได้อย่างมาก วิทยาลัยราชพฤกษ์มีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่ อม
บารุ งอุ ปกรณ์ อยู่หลายหน่ วยงาน อาทิ หน่ วยงานอาคารสถานที่ หน่ วยงานยานพาหนะ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความจาเป็ นต้องติดตามการซ่อมบารุ งอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ทาให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศู น ย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เป็ นจานวนมาก โดยมี อุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่อ ยู่ในความดู แลของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศดังนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะจานวน 320 เครื่ อง เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน
70 เครื่ อง อุปกรณ์เครื อข่ายต่างๆ จานวน 80 เครื่ อง และมี ระบบเครื อข่ายภายในวิทยาลัยซึ่ งเป็ น
ระบบเครื อข่ายแบบท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) ที่เชื่อมโยงทุกหน่ วยงานของวิทยาลัยเข้า
ด้วยกัน ทาให้บุคลากรภายในสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปั จจุบนั ระบบการซ่อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นระบบการ
รับแจ้งงานซ่อมบารุ งผ่านทางเจ้าหน้าที่ โดยผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ก็จะไปดาเนินการซ่ อมบารุ ง มีการจดบันทึกในสมุดซ่อมบารุ ง ซึ่ งระบบที่
เป็ นอยูน่ ้ ียงั ไม่เป็ นระเบียบ มีการหลงลืมถ้ามีการแจ้งซ่ อมอุปกรณ์ เป็ นจานวนมากหรื อต้องใช้เวลา
ในการซ่อมบารุ งเป็ นเวลานาน ทาให้การวางแผนจัดเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งไม่มีประสิทธิภาพพอ
ดังนั้นการเพิม่ สมรรถนะทางด้านบริ หารจัดการ ด้วยการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจึง
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ระบบงานซ่ อมบารุ งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยโปรแกรมระบบบริ หารจัดการงานซ่อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการ
เพื่อแก้ปัญหาระบบงานแจ้งซ่ อมบารุ งที่มีอ ยูเ่ ดิม โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถแจ้งงานซ่ อ มบารุ งผ่าน
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ระบบเครื อ ข่ า ยท้อ งถิ่ น ภายในของวิท ยาลัย ราชพฤกษ์ เพื่อ จัด ล าดับ งานซ่ อ มบารุ ง ติ ด ตามผล
ดาเนิ นการซ่ อม วิธีการซ่ อมบารุ ง รายงานการซ่ อมบารุ ง การประเมินผลการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่
ซ่อมบารุ ง ประวัติการซ่ อมบารุ งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาในการซ่ อม
บารุ งได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมของวิทยาลัยได้เป็ นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพือ่ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.2.2 เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อม
บารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบบริ ห ารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์ มี ก รอบการท างานที่ เ ป็ น
โครงสร้างที่ชดั เจนเพือ่ ให้ได้มาซึ่งระบบงานใหม่ สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด ตรงความต้องการ
ของผูใ้ ช้ เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.2 พัฒนาโปรแกรมให้เป็ นลักษณะของ Web-Based Application โดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP)
ซึ่ งเป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท Open Source Computer Language สาหรับพัฒนาเว็บเพจแบบ
ไดนามิ ก ในการสร้างระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยผูใ้ ช้บริ การ
สามารถแจ้งงานซ่อมบารุ งผ่านระบบเครื อข่ายท้องถิ่นภายในของวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อจัดลาดับ
งานซ่อมบารุ ง ติดตามผลดาเนิ นการซ่ อม วิธีการซ่ อมบารุ ง รายงานการซ่ อมบารุ ง การประเมินผล
การปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ซ่อ มบารุ ง ประวัติการซ่ อ มบารุ งของอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหาในการซ่อมบารุ งได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อโปรแกรม
ของวิทยาลัยได้
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1.3.3 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลระบบบริ หารจัดการ
งานซ่อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมสามารถทางานกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ รองรับ
ชนิดข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถใช้งานร่ วมกับภาษาในการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา
1.4 คาจากัดความคาศัพท์ เฉพาะ
1.4.1 ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ หมายถึ ง การแจ้งซ่ อ ม การ
มอบหมายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน และการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
1.4.2 ผูด้ ูแลระบบ หมายถึง พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลระบบ
1.4.3 ผูป้ ฏิบตั ิงาน หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับการมอบหมาย
1.4.4 ผูม้ อบหมายงาน หมายถึง หัวหน้างาน หรื อผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการมอบหมายงาน
1.4.5 ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึ ง ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

1.5 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
วิท ยาลัย ราชพฤกษ์มี โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ร ะบบบริ ห ารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ผู ้วิจ ัย ได้ท าการค้น คว้า ข้อ มู ล ศึ ก ษาหลัก การทฤษฎี ต่ า ง ๆ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบนี้ โดย
แบ่งเป็ นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
1.2 เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์
1.3 เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน
1.4 ระบบฐานข้อมูล
1.5 ภาษา PHP
1.6 ภาษา SQL (Structured Query Language)
1.7 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL
1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)
วิธีการดาเนิ น งานวิจยั ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จะใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) (Whitten :
2001) ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ได้มาซึ่ งระบบงานใหม่ ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนของการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1.1.1 เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)
1.1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
1.1.3 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
1.1.4 ออกแบบระบบ (System Design)
1.1.5 สร้างหรื อพัฒนาระบบ (Construction)
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1.1.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion)
1.1.7 บารุ งรักษา (Maintenance)
1.1.1 เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)
ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ช้ตระหนักว่าระบบสารสนเทศหรื อ
ระบบจัดการเดิม อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการในปั จจุบนั ทาให้จะต้อง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้
การที่จะแก้ไขระบบเดิมที่มีอยูแ่ ล้วไม่ใช่เรื่ องที่ง่ายนัก

หรื อแม้แต่การสร้างระบบใหม่

ดังนั้นควรจะมีการศึกษาเสียก่อนว่ามีความต้องการเพียงพอที่เป็ นไปได้หรื อไม่ ได้แก่ "การศึกษา
ความเป็ นไปได้" (Feasibility Study)
สรุ ป ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจปั ญหา
หน้าที่ : ตระหนักว่ามีปัญหาในระบบ
ผลลัพธ์ : อนุมตั ิการศึกษาความเป็ นไปได้
เครื่ องมือ : ไม่มี
บุคลากรและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ : ผูใ้ ช้หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจงปั ญหาต่อนักวิเคราะห์ระบบ
1.1.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ก็คือ การกาหนดว่าปั ญหาคืออะไรและตัดสิ นใจ
ว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรื อการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็ นไปได้หรื อไม่
โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
ปั ญหาต่อไปคือ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกาหนดให้ได้ว่าการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวมีความ
เป็ นไปได้ทางเทคนิ คและบุคลากร ปั ญหาทางเทคนิ คก็จะเกี่ ย วข้อ งกับเรื่ อ งคอมพิวเตอร์ และ
เครื่ อ งมื อ เก่ า ๆถ้า มี รวมทั้ง คอมพิ ว เตอร์ ซ อฟต์แ วร์ ด้ว ย ความเป็ นไปได้ท างด้า นบุ ค ลากร
นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผูใ้ ช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ความเห็นของผูบ้ ริ หารด้วย
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สุดท้ายนักวิเคราะห์ระบบต้องวิเคราะห์ได้ว่า ความเป็ นไปได้เรื่ องค่าใช้จ่าย รวมทั้งเวลาที่
ใช้ในการพัฒนาระบบ และที่สาคัญคือ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สรุ ปขั้นตอนที่ 2 : การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)
หน้าที่ : กาหนดปั ญหา และศึกษาว่าเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
ผลลัพธ์ : รายงานความเป็ นไปได้
เครื่ องมือ : เก็บรวบรวมข้อมูลของระบบและคาดคะเนความต้องการของระบบ
บุคลากรและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ : ผูใ้ ช้จะมีบทบาทสาคัญในการศึกษา
1. นักวิเคราะห์ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จาเป็ นทั้งหมดเกี่ยวกับปั ญหา
2. นักวิเคราะห์ระบบคาดคะเนความต้องการของระบบและแนวทางการแก้ปัญหา
3. นักวิเคราะห์ระบบ กาหนดความต้องการที่แน่ชดั ซึ่งจะใช้สาหรับขั้นตอนการ
วิเคราะห์ต่อไป
4. ผูบ้ ริ หารตัดสินใจว่าจะดาเนินโครงการต่อไปหรื อไม่
1.1.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
การวิเคราะห์ระบบเริ่ มตั้งแต่การศึกษาระบบการทางานนั้นว่ามีการดาเนิ นการ หลังจากนั้น
กาหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล (FactGathering Techniques) ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการทางานในปั จจุบนั สัมภาษณ์
ผูใ้ ช้และผูจ้ ดั การที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ เอกสารที่มีอยูไ่ ด้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานของ
องค์กร รายงานต่างๆที่หมุนเวียนในระบบ
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะนามาเขียนรวมเป็ นรายงานการทางานของระบบโดยแสดง
เป็ นแผนภาพจะทาให้เข้าใจได้ดีและง่ายขึ้น หลังจากนั้น นักวิเคราะห์ระบบ อาจจะนาข้อ มู ลที่
รวบรวมได้นามาเขียนเป็ น "แบบทดลอง" (Prototype) หรื อตัวต้นแบบ ซึ่ งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
เมื่อจบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้ว นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนรายงานสรุ ปออกมาเป็ น
ข้อมูลเฉพาะของปั ญหา (Problem Specification) ซึ่งมีรายละเอียดของระบบเดิม ควรจะเขียนมาเป็ น
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รู ปภาพแสดงการทางานของระบบ พร้อมคาบรรยาย, กาหนดความต้องการของระบบใหม่รวมทั้ง
รู ปภาพแสดงการทางานพร้อมคาบรรยาย, ข้อมูลและไฟล์ที่จาเป็ น, คาอธิบายวิธีการทางาน และสิ่ ง
ที่จะต้องแก้ไข
สรุ ป ขั้นตอนที่3 : การวิเคราะห์ระบบ ( System Analysis)
หน้าที่ : กาหนดความต้องการของระบบใหม่ (ระบบใหม่ท้งั หมดหรื อแก้ไขระบบ
เดิม)
ผลลัพธ์ : รายงานข้อมูลเฉพาะของปั ญหา
เครื่ องมือ : เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล, Data Dictionary, Data Flow Diagram,
Process Specification, Data Model, System Model, Prototype, system Flowcharts
บุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ : ผูใ้ ช้จะต้องให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
1. วิเคราะห์ระบบ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ และศึกษาระบบเดิมเพือ่ ให้เข้าใจถึงขั้นตอน
การทางานและทราบว่าจุดสาคัญของระบบอยูท่ ี่ไหน
2. นักวิเคราะห์ระบบ เตรี ยมรายงานความต้องการของระบบใหม่
3. นักวิเคราะห์ระบบ เขียนแผนภาพการทางาน (Diagram) ของระบบใหม่โดยไม่
ต้องบอกว่าหน้าที่ใหม่ในระบบจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร
4. นักวิเคราะห์ระบบ เขียนสรุ ปรายงานข้อมูลเฉพาะของปั ญหา
5. ถ้าเป็ นไปได้นกั วิเคราะห์ระบบอาจจะเตรี ยมแบบทดลองด้วย
1.1.4 การออกแบบระบบ (System Design)
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องออกแบบฟอร์มสาหรับข้อ มูลขาเข้า (Input Format) ออกแบบ
รายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Format) หลักการการออกแบบ
ฟอร์มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งาน และป้ องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
การออกแบบวิธีก ารใช้งาน เช่ น กาหนดว่าการป้ อนข้อ มู ลจะต้อ งทาอย่า งไร จานวน
บุคลากรที่ตอ้ งการในหน้าที่ต่างๆ สิ่งที่นกั วิเคราะห์ระบบออกแบบมาทั้งหมดในขั้นตอนนี้ ทั้งหมด
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จะนามาเขียนรวมเป็ นเอกสารชุ ดหนึ่ งเรี ยกว่า "ข้อ มูลเฉพาะของการออกแบบระบบ " (System
Design Specification)
สรุ ปขั้นตอนที่ 4 : การออกแบบระบบ (System Design)
หน้าที : ออกแบบระบบใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้และฝ่ าย
บริ หาร
ผลลัพธ์ : ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ(System Design Specification)
เครื่ องมือ : พจนานุกรมข้อมูล Data Dictionary, แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data
Flow Diagram), ข้อมูลเฉพาะการประมวลผล (Process Specification ), รู ปแบบข้อมูล
(Data Model), รู ปแบบระบบ (System Model), ผังงานระบบ (System Flow Charts), ผัง
งานโครงสร้าง (Structure Charts), ผังงาน HIPO (HIPO Chart), แบบฟอร์มข้อมูลขาเข้า
และรายงาน
บุคลากรและหน้าที่ :
1. นักวิเคราะห์ระบบ ตัดสินใจเลือกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (ถ้าใช้)
2. นักวิเคราะห์ระบบ เปลี่ยนแผนภาพทั้งหลายที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มา
เป็ นแผนภาพลาดับขั้น
3. นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบความปลอดภัยของระบบ
4. นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบฟอร์มข้อมูลขาเข้า รายงาน และการแสดงภาพบน
จอ
5. นักวิเคราะห์ระบบ กาหนดจานวนบุคลากรในหน้าที่ต่างๆและการทางานของ
ระบบ
6. ผูใ้ ช้ ฝ่ ายบริ หาร และนักวิเคราะห์ระบบ ทบทวน เอกสารข้อมูลเฉพาะของการ
ออกแบบเพือ่ ความถูกต้องและสมบูรณ์แบบของระบบ
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1.1.5 การพัฒนาระบบ (Construction)
ในขั้นตอนนี้จะเริ่ มเขียนและทดสอบโปรแกรมว่า ทางานถูกต้องหรื อไม่ ต้องมีการทดสอบ
กับข้อมูลจริ งที่เลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรี ยบร้อย จะได้โปรแกรมที่พร้อมที่จะนาไปใช้งานจริ งต่อไป
หลังจากนั้นต้องเตรี ยมคู่มือการใช้และการฝึ กอบรมผูใ้ ช้งานจริ งของระบบ
ระยะแรกในขั้นตอนนี้นกั วิเคราะห์ระบบต้องเตรี ยมสถานที่สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์แล้ว
จะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ทางานเรี ยบร้อยดี
โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ
(Design Specification) ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเขียนโปรแกรม แต่
ถ้าโปรแกรมเมอร์คิดว่าการเขียนอย่างอื่นดีกว่าจะต้องปรึ กษานักวิเคราะห์ระบบเสี ยก่อน เพื่อที่ว่า
นั ก วิ เ คราะห์ จ ะบอกได้ว่ า โปรแกรมที่ จ ะแก้ ไ ขนั้ นมี ผ ลกระทบกั บ ระบบทั้ง หมดหรื อไม่
โปรแกรมเมอร์ เขียนเสร็ จแล้วต้อ งมี การทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผูใ้ ช้งาน เพื่อ ค้นหา
ข้อผิดพลาด วิธีการนี้ เรี ยกว่า "Structure Walkthrough " การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับ
ข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเลือกโดยผูใ้ ช้ การทดสอบเป็ นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ แต่
นักวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า โปรแกรมทั้งหมดจะต้องไม่มีขอ้ ผิดพลาด
หลังจากนั้นต้องควบคุ มดูแลการเขียนคู่มือซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานสารบัญการ
อ้างอิง นอกจากข้อมูลการใช้งานแล้ว ต้องมีการฝึ กอบรมพนักงานที่จะเป็ นผูใ้ ช้งานจริ งของระบบ
เพือ่ ให้เข้าใจและทางานได้โดยไม่มีปัญหาอาจจะอบรมตัวต่อตัวหรื อเป็ นกลุ่มก็ได้
สรุ ปขั้นตอนที่ 5 : การพัฒนาระบบ (Construction)
หน้าที่ : เขียนและทดสอบโปรแกรม
ผลลัพธ์ : โปรแกรมที่ทดสอบเรี ยบร้อยแล้ว เอกสารคู่มือการใช้ และการฝึ กอบรม
เครื่ องมือ : เครื่ องมือของโปรแกรมเมอร์ท้งั หลาย Editor, compiler,Structure
Walkthrough, วิธีการทดสอบโปรแกรม การเขียนเอกสารประกอบการใช้งาน
บุคลากรและหน้าที่ :
1. นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลการเตรี ยมสถานที่และติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ถ้าซื้อ
ใหม่)
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2. นักวิเคราะห์ระบบ วางแผนและดูแลการเขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม
3. โปรแกรมเมอร์เขียนและทดสอบโปรแกรม หรื อแก้ไขโปรแกรม ถ้าซื้อ
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4. นักวิเคราะห์ระบบ วางแผนทดสอบโปรแกรม
5. ทีมที่ทางานร่ วมกันทดสอบโปรแกรม
6. ผูใ้ ช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมทางานตามต้องการ
7. นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลการเขียนคู่มือการใช้งานและการฝึ กอบรม
1.1.6 การปรับเปลี่ยน (Conversion)
ขั้นตอนนี้เป็ นการนาระบบใหม่มาใช้แทนของเก่าภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ
การป้ อนข้อมูลต้องทาให้เรี ยบร้อย และในที่สุดก็เริ่ มต้นใช้งานระบบใหม่น้ ีได้
การนาระบบเข้ามาควรจะทาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีละน้อย ที่ดีที่สุดคือ ใช้ระบบใหม่
ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึ่ง โดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกันแล้วเปรี ยบเทียบผลลัพธ์วา่ ตรงกัน
หรื อไม่ ถ้าเรี ยบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป
1.1.7 บารุ งรักษา (Maintenance)
การบารุ งรักษาได้แก่ การแก้ไ ขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุที่ตอ้ งแก้ไ ข
โปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุที่ต ้อ งแก้ไ ขระบบส่ วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ 1. มี ปัญหาใน
โปรแกรม (Bug) และ 2. การดาเนินงานในองค์กรหรื อธุรกิจเปลี่ยนไป จากสถิติของระบบที่พฒั นา
แล้ว ทั้ง หมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ ายในการแก้ไ ขโปรแกรม เนื่ อ งจากมี "Bug" ดังนั้น
นักวิเคราะห์ระบบควรให้ความสาคัญกับการบารุ งรักษา ซึ่งปกติจะคิดว่าไม่มีความสาคัญมากนัก
การบารุ งรักษาระบบ ควรจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมื่อผูบ้ ริ หารต้องการ
แก้ไขส่ วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรี ยมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้
ผูบ้ ริ หารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรื อไม่
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1.2 เทคโนโลยีเว็บเซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ คือ แอพพลิ เคชันที่ทาหน้าที่รับ และประมวลผลเอกสาร ที่ถูกร้องขอจาก
ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเอกสารจะส่งเอกสารกลับไปแสดงผลให้ผใู ้ ช้บริ การ
ผ่านบราวเซอร์ นอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะถูกนามาให้บริ การในอินเทอร์เน็ตแล้ว อาจมีการประยุกต์
ให้นามาใช้กบั เครื อข่ายภายในองค์กร หรื อ อินทราเน็ต ได้เช่นกัน (สัจจะและสมพร, 2542) ดัง
แสดงในภาพที่ 2-3

ภาพที่ 2-1 สถาปั ตยกรรมการให้บริ การของเว็บเซิร์ฟเวอร์

1.3 เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน
เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web-Based Application) คือ เทคโนโลยีในการกระจายข่าวสารข้อมูล
ทาง Internet ในปั จจุบนั ก็คือ เว็บเพจ แต่จากการที่มนั มีความสามารถที่จะทางานได้ดว้ ยการรวม
ภาษาทั้ง Client และ Server Side Script ไว้ในตัวเองเช่นภาษา VBScript, Java Script , ASP,
PHP, JSP ทาให้เว็บเพจมีลกั ษณะคล้าย Application จึงถูกเรี ยกรวมกันว่า แว็บแอ็พพลิเคชัน่
เว็บแอพพลิเคชัน่ สามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ได้ในระดับหนึ่ งซึ่ งก็
คือ การแบ่งการประมวลผลไว้ที่ฝั่ง ไคลเอนท์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และมักจะมีการใช้ดาต้าเบส ควบคู่
กับการทาเว็บแอพพลิเคชัน่ ไปด้วยตามความต้อ งการในการทา E-Business และ E-Commerce ที่
กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
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1.3.1 ข้อดีของเว็บแอพพลิเคชัน่ คือ
ก) ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ ทั้งแบบ Local
(ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต) จึงเหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการ
ข้อมูลแบบ Real Time
ข) ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่ายเหมือนกับกาลังท่องเว็บ
ค) ระบบงานที่พฒั นาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่ วยงานมากที่สุด
ไม่เหมือนกับโปรแกรมสาเร็จรู ปทัว่ ไป ที่มกั จะจัดทาระบบในแบบกว้าง ๆ ซึ่ งมักจะไม่ตรงกับ
ความต้องการที่แท้จริ ง
ง) ระบบสามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้แบบ Real Time ทาให้เกิดความประทับใจ
จ) เครื่ องที่ใช้งานไม่จาเป็ นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิม่ เติมทั้งสิ้น
1.4 ระบบฐานข้ อมูล
ฐานข้อมูล(Database) หมายถึ ง การเก็บข้อมู ลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ไว้ในที่เดี ยวกัน
อย่างมีระบบ ข้อมูลที่จดั เก็บสามารถอยูใ่ นรู ปแบบตัวอักษร รู ปภาพ ตัวเลข และเสี ยง เป็ นต้น และ
เป็ นที่รวบรวมของข้อมูลที่ใช้งาน ที่ถูกใช้โดยในแต่ละระบบงานต่างๆ ขององค์กร (กิตติและจาลอง
, 2541)
1.4.1 ลักษณะสาคัญของฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการทางาน
แบบเดิมคือ Conventional File System โดยมีลกั ษณะสาคัญดังนี้
ก) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล (Redundancy can be reduced)
ข) ลดความไม่สมั พันธ์ของข้อมูล (Inconsistency)
ค) ระบบต่างๆ สามารถใช้งานร่ วมกันได้
ง) มีมาตรฐานในระบบงานข้อมูล
จ) มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล
ฉ) สามารถควบคุมความคงสภาพของข้อมูล
ช) ต้องการเรี ยกใช้ขอ้ มูลได้โดยไม่คานึงถึงตาแหน่งที่เก็บข้อมูล

13

1.4.2 แบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
การจาลองข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ พร้อมทั้งจาลองความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลที่
เกิดขึ้น โดยใช้ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เรี ยกว่า “E-R Diagram” เป็ น แผนภาพที่
ใช้เป็ นเครื่ องมื อสาหรับจาลองข้อมู ลซึ่ งประกอบด้วย Entity ใช้แทนกลุ่มของข้อมู ล ที่เป็ นเรื่ อ ง
เดียวกัน เกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
1.4.3 การกาหนด Key Rule
คีย ์ คือ สิ่ งที่ใช้ในการกาหนดความเป็ นเอกลักษณ์ของแถวในความสัมพันธ์ทาให้

การ

เข้าถึงข้อมูลบนฐานข้อมูลเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถจัดการแบ่งแยกข้อมูลในฐานข้อมูลให้
เป็ นไปอย่างถูกต้อง
คี ย ์หลัก (Primary Key) คื อ คี ย ์ที่ ส ามารถก าหนดได้จาก Attribute ที่ สามารถระบุ ค่ า
ความสัมพันธ์กบั Attribute อื่น ๆ ในตาราง (Table) นั้นได้
คียร์ อง (Secondary Key) คือ คียท์ ี่สามารถกาหนดได้จาก Attribute 1 ค่า หรื อเกิดจากการ
ประกอบกันของ Attribute มากกว่า 1 ค่าได้
คียน์ อก (Foreign Key) คือ คียท์ ี่สามารถกาหนดได้จาก Attribute 1 ค่า หรื อเกิดจากการ
ประกอบกันของ Attribute มากกว่า 1 ค่าได้ เพื่อใช้อ ้างอิ งกับ Attribute ที่เป็ น คียห์ ลักของ Table
อื่น ๆ
ซุปเปอร์คีย ์ (Super Key) คือ Attribute ที่มีคุณสมบัติเป็ นคียห์ ลัก เมื่อรวมกลุ่มกับ Attribute
อื่น ๆ แล้ว สามารถนาไปค้นหาข้อมูลที่เป็ นเอกลักษณ์ได้
คียแ์ ข่งขัน (Candidate Key) คือ คียท์ ี่เกิดจากการรวมกันของ Attribute ที่ไม่ใช่คียห์ ลัก ตั้งแต่ 2
Attribute ขึ้นไป แล้วสามารถระบุค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางอื่น ๆ ได้มากกว่า 1 ตาราง
1.4.4 การจัดการฐานข้อมูลให้อยูใ่ นบรรทัดฐาน (Normalization)
เป็ นแนวคิดในการทาให้ตารางข้อมูล (Table) มีมาตรฐานในการกาหนดรู ปแบบ

การ

จัดเก็บข้อมูลของ Attribute ต่าง ๆ ใน ตารางให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อช่วยลดปั ญหาความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การจัดการปรับปรุ ง เพิม่ ข้อมูล ลบข้อมูล ประหยัดเนื้ อที่ ในการ
จัดเก็บข้อมูล การจัดการบรรทัดฐานของข้อมูล แบ่งออกได้เป็ น 6 ระดับ ดังนี้
ก) First Normal Form (1 NF) คือ จัดการให้ค่าใน Attribute ใด ๆ ในตารางจะ
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ไม่มีคา่ ของข้อมูลหลาย ๆ ค่า (No Repeating Group) ซึ่งค่าข้อมูลในแต่ละ Attribute จะต้องมีค่า
เพียง ค่าเดียว (Atomic Value)
ข) Second Normal Form (2 NF) คือ จัดการให้ค่าของ Attribute ที่ไม่ใช่คีย ์
หลักของตารางจะสามารถระบุค่าโดย Attribute ที่เป็ นคียห์ ลัก หรื อ Attribute ทั้งหมดที่ประกอบกัน
เป็ น คียห์ ลักในกรณี ที่คียห์ ลักเป็ นคียผ์ สม
ค) Third Normal Form (3 NF) คือ จัดการให้ค่าของ Attribute ที่ไม่ใช่คียห์ ลัก
จะต้องไม่มีคุณสมบัติในการกาหนดค่าของ Attribute อื่น ที่ไม่ใช่คียห์ ลัก
ง) Boyce-Codd Normal Form (BCNF) คือ ไม่มี Attribute ใด ๆ ในตารางที่
สามารถระบุค่าของ Attribute ที่เป็ นคียห์ ลัก หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของคียห์ ลักที่เป็ นคียผ์ สมได้
จ) Forth Normal Form (4 NF) คือ จัดการให้ Attribute ใน 1 ตารางไม่ มี
ความสัมพันธ์ในการระบุค่า Attribute อื่น ๆ ในตารางเดียวกัน แบบ หลาย ๆ ค่า โดยที่ Attribute ที่
ถูกระบุค่าหลายค่าเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั (ในตารางต้องมี Attribute อย่างน้อย 3 Attribute ขึ้น
ไป)
ฉ) Fifth Normal Form (5 NF) คือ จัดการให้ Attribute ใน 1 ตารางไม่ มี
ความสัมพันธ์ในการระบุค่า Attribute อื่น ๆ ในตารางเดียวกัน แบบ หลาย ๆ ค่า โดยที่ Attribute ที่
ถูกระบุค่าหลายค่าเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์กนั (ในตารางต้องมี Attribute อย่างน้อย 3 Attribute ขึ้น
ไป)
1.5 ภาษา PHP
PHP เป็ นภาษาจาพวก Scripting Language คาสัง่ ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรี ยกว่า สคริ ปต์
(script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคาสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript, Perl
เป็ นต้น (ไพศาล, 2544)
ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่ น ๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและ
ออกแบบมา เพือ่ ใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที่เรี ยกว่า Server-Side หรื อ HTML-Embedded
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Scripting Language เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้เ ราสามารถสร้ า งเอกสารแบบ
Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น (เกริ ก, 2544)
อาจจะกล่ าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อ แทนที่ SSI (Server-Side Include) รู ป
แบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่ อมต่อกับเครื่ องมือชนิ ดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับ
คลังข้อมูลหรื อ database เป็ นต้น PHP ได้รับการเผยแพร่ เป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการ
พัฒนาต่อ มาตามลาดับ เป็ นเวอร์ ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ ชั่น 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อ ว่า PHP/FI)ในช่ ว ง
ระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ชนั่ 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชนั่ 4 และเวอร์ชนั 5 ในปั จจุบนั
PHP เป็ นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิ ดเผยรหัสต้นฉบับ หรื อ Open
Source ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และแพร่ หลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อใช้ร่วมกับ
Apache Web server ระบบปฏิบตั ิอย่างเช่น Linux หรื อ FreeBSD เป็ นต้น ในปั จจุบนั PHP สามารถ
ใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบตั ิการอย่างเช่น Windows 95/98/NT (สุ พิน,2545:4)
ถึงแม้จะรู ้จกั และนามาใช้งานได้ไม่นานนัก แต่ PHP กลับได้รับความนิ ยมในการใช้เป็ นเครื่ องมือ
เพือ่ พัฒนาเว็บเพจ เนื่องจาก PHP มีจุดเด่นดังนี้
ก) Free เนื่องจากสิ่งที่ตอ้ งการสูงสุดของโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเว็บ คือ
ของฟรี PHP ได้ตอบสนองโปรแกรมเมอร์เป็ นอย่างดีเพราะเครื่ อ งมื อที่ใช้เพื่อพัฒนาทุกอย่าง
สามารถหาได้ฟรี ๆ ไม่ว่าจะเป็ นระบบปฏิบตั ิการ (Windows, Linux) โปรแกรมเว็บเซิ ร์ฟเวอร์
(IIS, PWS, Apache, OmniHTPd) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (MySQL, mSQL) และ Server Site
Script อย่าง PHP
ข) Speed เนื่องจาก PHP นาข้อดีของภาษาสคริ ปต์ที่เคยมีในภาษา C , Pert
และ Java รวมกับความเร็วของ CGI นามาพัฒนาอยูใ่ น PHP
ค) Open Source เนื่องจากการพัฒนาของ PHP ไม่ได้ยดึ ติดกับบุคคลหรื อ
กลุ่มคนเล็กๆ แต่เปิ ดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์ทวั่ ไปได้เข้ามาช่วยพัฒนา ทาให้มีคนใช้งานจานวน
มาก และพัฒนาได้เร็วขึ้น
ง) Crossable Platform เนื่องจาก PHP ใช้ได้กบั หลาย ๆ ระบบปฏิบตั ิการไม่
ว่าบน Windows, Unix, Linux หรื ออื่นๆ โดยแทบจะไม่ตอ้ งเปลี่ยนแปลงโค้ดคาสัง่ เลย
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จ) Database Access เนื่องจาก

PHP สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลอย่าง

Dbase, Acces, SQL Server, Oracle, Sybase, Informix, PostgreSQL, MySQL, Empress, FilePro,
mSQL, PostgreSQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉ) Protocol Support เนื่องจาก PHP สามารถสนับสนุนโปรโตคอลหลาย
แบบ ทั้ง IMAP , SNMP , NNTP , POP3 , HTTP
ช) Library เนื่องจาก PHP มีไลบารี สาหรับการติดต่อกับแอพพลิเคชันได้มาก
มาย
ซ) Flexible ด้วยสาเหตุที่ PHP มีความยืดหยุน่ ตัวสูง ทาให้สามารถนาไป
สร้าง แอพพลิเคชัน่ ได้หลากหลายประเภท
ฌ) Easy เนื่องจาก PHP เป็ นภาษาสคริ ปต์ภาษาหนึ่ง ทาให้สามารถแทรก
ตาแหน่ง ใดก็ได้ในแท็กของ HTML
1.6 ภาษา SQL (Structured Query Language)
SQL ย่อมาจากคาว่า Structured Query Language คือ ภาษามาตรฐานกลางที่ใช้สาหรับ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ โดยที่เราสามารถใช้ SQL ร่ วมกับ DBMS ชนิดต่าง ๆ ได้
เช่น Access, MySQL, Oracle เป็ นต้น โดยเฉพาะข้อมูลประเภท RDBMS (Relation Database
Management System) จะรู ้จกั ภาษา SQL เป็ นอย่างดี เราจะใช้ SQL เพือ่ จัดการกับข้อมูลในฐาน
ข้อมูลได้หลายอย่าง เช่น การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล แบบมีเงือนไข, การเพิม่ , การลบ และ
การนาข้อมูลจากตารางหลาย ๆ ตารางมาแสดงร่ วมกันได้เป็ นต้น (ศิริลกั ษณ์, 2542)
ภาษา SQL เป็ นภาษาทางด้านฐานข้อมูลที่สามารถสร้าง และปฏิบตั ิการกับฐานข้อมูลแบบ
สัมพันธ์ (Relational Database) โดยเฉพาะและเป็ นภาษาที่ลกั ษณะคล้ายกับภาษาอังกฤษ ถูกพัฒนา
ขึ้นจากแนวคิด Relation Calculus และ Relational Algebra เป็ นหลัก (วุฒิพงศ์และสุมาลี, 2543 : 5)
ประเภทคาสั่งของภาษา SQL สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
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ก) ภาษาสาหรับการนิ ยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็ นกลุ่ม
คาสัง่ ที่ใช้สาหรับสร้างฐานข้อมูล หรื อใช้กาหนดโครงสร้างให้กบั Relation ภายในฐานข้อมูล เช่น
การเพิม่ เปลี่ยนแปลง ลบ Attribute ของ Relation
ข) ภาษาสาหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) เป็ น
กลุ่ม คาสัง่ ที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดของ Relational Calculus และRelational Algebra โดยประกอบ
ด้วยคาสัง่ ที่ใช้สาหรับเรี ยกใช้ขอ้ มูล เพิม่ ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล
ค) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) เป็ นกลุ่มคาสั่งที่ใช้ใน
การควบคุม การเกิดภาวะพร้อมกัน หรื อการป้ องกันการเกิดเหตุการณ์ ที่ผใู ้ ช้หลายคนเรี ยกใช้
ข้อมูลพร้อมกัน และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกาหนดสิ ทธิ
ของผูใ้ ช้งาน
สาหรับการใช้งานภาษา SQL เพือ่ จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเบื้องต้น ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ น
กลุ่มคาสัง่ DML เป็ นหลัก โดยที่ในบทความนี้ จะเป็ นการอธิบายการใช้งานกลุ่มคาสั่ง DML ที่มี
ความสาคัญ และใช้กนั อยูเ่ สมอ ประกอบไปด้วย 4 คาสัง่ คือ
DELETE ใช้สาหรับลบข้อมูลหรื อลบเรคคอร์ด ในฐานข้อมูล
INSERT ใช้สาหรับเพิม่ ข้อมูลหรื อเพิม่ เรคคอร์ด เข้าไปในฐานข้อมูล
SELECT ใช้สาหรับเลือกข้อมูลหรื อเลือกเรคคอร์ด ที่ตอ้ งการจากฐานข้อมูล
UPDATE ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูลหรื อแก้ไขเรคคอร์ด ในฐานข้อมูล
1.7 ระบบจัดการฐานข้ อมูล MySQL
MySQL เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(RDBMS:Relational DatabaseManagement
System) ซึ่งเป็ นที่นิยมกันมากในปั จจุบนั MySQL เป็ นฟรี แวร์ดา้ นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
รวดเร็ วในการใช้งาน รองรับจานวนผูใ้ ช้ และขนาดของข้อมูลจานวนมหาศาล สนับสนุนการใช้
งานบนระบบปฏิบตั ิการมากมายได้แก่ Unix, OS/2, Mac OS และ Windows MySQL ยังสามารถ
ใช้ร่วมกับ Web Development Platform เช่น Java, Perl, PHP, หรื อ ASP (สงกรานต์ ,2544)
ความสามารถของ MySQL สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ก) จัดเป็ นฐานข้อมูลผูใ้ ช้หรื อผูพ้ ฒั นาสามารถใช้คาสัง่ SQL ในการสัง่ หรื อใช้
งานกับ MySQL Server ได้
ข) สนับสนุนการใช้งานสาหรับตัวประมวลกลาง (CPU) หลายตัว
ค) การทางานแบบ Multi-threaded
ง) สนับสนุน API เพือ่ ใช้งานกับ Development Platform มากมายไม่ว่าจะ
เป็ น C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python หรื อ TCL
จ) SQL สามารถรันได้บนระบบปฏิบตั ิการได้หลายตัวเช่น 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) ประเภทของข้อมูลที่สามารถใช้ได้ใน MySQL ได้แก่ ตัวเลขขนาด 1, 2,
3, 4 และ 8 ไบต์ FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, และBLOPเป็ นต้น
ช) สนับสนุน Group by และ Order by clauses และ group Functions
ซ) สนับสนุน LEFT OUTER JOIN และ RIGTH OUTER JOIN
ฌ) การกาหนดสิทธิและรหัสผ่าน ให้มีความปลอดภัย และความยืดหยุน่ สู ง
ทาให้ผใู ้ ช้มีความมัน่ ใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัย

ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หากไม่ได้รับ

อนุญาต
ญ) สามารถทาดัชนี (Index) ได้สูงสุดถึง 32 ดัชนีในแต่ละตารางข้อมูล
ฎ) สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งปั จจุบนั MySQL สามารถรองรับ
จานวนข้อมูลได้ในระดับ 60,000 ตารางข้อมูล และ 5 ล้านระเบียน
ฏ) สนับสนุนรู ปแบบภาษา (Character Set) หลายทาให้สามารถทาการจัด
เรี ยงข้อมูล(Sort) หรื อกาหนดการแสดงข้อผิดพลาด (Error message) ได้ตามรู ปแบบภาษาที่ตอ้ งการ
ฐ) เครื่ องที่ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การ (Client) สามารถเชื่อมเข้าสู่ MySQL
Server โดยการใช้ TCP/IP Sockets, Unix Sockets (Unixes) หรื อ Names Pipes (NT)
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1.8 สรุป
จากการศึ กษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับงานวิจ ัย นี้ สามารถสรุ ป ได้ดัง ต่อ ไปนี้ ประเด็น แรก
เกี่ยวกับเว็บแอพพลิเคชัน่ ผูว้ ิจยั ได้นาหลักการทางานและข้อดีของเว็บแอพพลิเคชัน่ มาใช้ในการ
พัฒนางานวิจยั ครั้งนี้ ประเด็นที่สอง ภาษา PHP ซึ่ งประกอบด้วย จุดเด่นของ PHP ความสามารถ
ของ PHP หลักการทางานของ PHP และการเชื่อมต่อ PHP กับ MySQL มาใช้ในการพัฒนาระบบ
ในการจัดทาปั ญหาพิเศษครั้งนี้ ประเด็นที่สาม ภาษา SQL และ MySQL ซึ่ งเป็ นความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับคาสัง่ และความสามารถในการทางาน ในระบบฐานข้อมูล

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การงานซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ
คอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ผูวิจัยทําการกําหนดขั้นตอนวิธีการ
ดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในการวิ เ คราะห แ ละทํ า การออกแบบระบบตามรู ปแบบวงจรการพั ฒ นาระบบ
(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)
ระบบสารสนเทศจะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต อ เมื่ อ ผู บ ริ ห ารหรื อ ผู ใ ช ต ระหนั ก ว า ต อ งการระบบ
สารสนเทศหรือระบบจัดการเดิม อาจไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่ตอบสนองความตองการใน
ปจจุบัน ทําใหจะตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชใน
ป ญ หาของการแจ ง ซ อ มอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย
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)
เนื่ อ งจากหน ว ยงานศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ เป น หน ว ยงานที่
สนับสนุนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ทางหนวยงาน
มีหนาที่จัดหา จัดซื้ออุปกรณและกําหนดคุณสมบัติของอุปกรณคอมพิวเตอร รวมทั้งดูแลซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆภายในวิทยาลัย โดยเจาหนาที่จะไดรับมอบหมายการทํางานจากหัวหนา
หนวยงาน
การวิเคราะหการทํางานของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ นําระบบเวบแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองการใชงานภายใน
หนวยงานตางๆ ซึ่งมีการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในวิทยาลัยอยูแลว 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
สามารถในการแสดงสิ่ งแวดล อมของระบบ โดยสามารถแสดงให เห็ นได ว า มี การโต ตอบกั บผู ที่
เกี่ยวของกับระบบในสวนใดบาง และสามารถแสดงรายละเอียดงานภายในระบบวามีกระบวนการ
ทํางานอยางไร (โอภาส, 2549) ซึ่งแสดงดังภาพที่ 3-1
จากภาพ 3-1 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมการทํางานของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถแสดงใหเห็นถึงผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับระบบ ดังนี้
ผูใชงาน (User) ทําหนาที่เกี่ยวกับสงขอมูลการแจงซอมเขาสูระบบ เชน ชื่อ ขอมูลการติดตอ
หัวขอการชวยเหลือ รายละเอียด
เจาหนาที่ (Staff) ทําหนาที่เกี่ยวกับการรับมอบหมายงาน การบันทึกขอมูลการซอมบํารุง
ผูดูแลระบบ (Administrator) ทําหนาที่เกี่ยวกับ การจัดการขอมูลระบบตางๆ อันไดแก ขอมูล
เจาหนาที่ ขอมูลหัวขอการชวยเหลือ ขอมูลการซอม ขอมูลสิทธิ โดยสามารถทําการแกไขขอมูลของ
ระบบ ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอมูลแกไขใบแจง ซอม

ขอมูลระบุรายงานใบแจง ซอม

รายงานใบแจง ซอมที่ยัง
ไมเสร็จ
รายงานใบแจง ซอมที่
ซอมเสร็จแลว

ขอมูลแผนกซอม

ขอมูลประเภทการซอม

ขอมูลเจาหนาที่
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ภาพที่ 3-1 แผนภาพการไหลของขอมูลระบบระดับสูงสุด (Context Level Data Flow Diagram)
1.3.2 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
ระบบบริ ห ารจั ด การงานซ อ มบํ า รุ ง อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
วิทยาลัยราชพฤกษ สามารถแบงการทํางานหลัก ออกเปน 4 สวน ดังนี้
1.3.2.1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม การทํางานของสวนจัดการขอมูลใบแจงซอม
เกี่ยวของกับการรับขอมูลการแจงซอมจากผูใชงาน ซึ่งเปนการเริ่มตนของระบบ 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 ซึ่งเปนขอมูลที่ตองมีการกําหนดในการบริหารและจัดการระบบ
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ภาพที่ 3-2 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
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1.3.2.4 สวนจัดการรายงาน การทํางานของสวนจัดการรายงาน เปนการจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับใบแจงซอม ทั้งใบแจงซอมที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และใบแจงซอมที่ยังดําเนินการไม
เรียบรอย เพื่อนําเสนอ ผูบริหาร
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-2
1.3.3 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
สามารถแบงกระบวนการทํางาน ของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ออกเปน 4 สวน ดังนี้
1.3.3.1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม สามารถแบงกระบวนการทํางานภายใน
สวนจัดการขอมูลใบแจงซอมออกเปน 2 กระบวนการ ดังนี้
ก) กระบวนการเพิ่มใบแจงซอม คือ กระบวนการเพิ่มขอมูลใบแจงซอมเขาไปใน
ระบบผานผูใชงานระบบ ในกระบวนการนี้จะมีการสุมขอมูลเพื่อสรางเลขที่ใบแจงซอม ซึ่งมีการ
ตรวจสอบความซ้ําซอนของเลขที่ใบแจงซอมกอนเพิ่มลงในฐานขอมูล
ข) กระบวนการตรวจสอบสถานะใบแจงซอม คือ กระบวนการตรวจสอบสถานะ
ใบแจงซอมของผูใชงาน โดยใชอีเมลของผูใช และเลขที่ใบแจงซอมที่ระบบบันทึกไวในขั้นตอน
แรกเปนขอมูลในการตรวจสอบจากฐานขอมูล
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-3

ภาพที่ 3-3 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 1 สวนจัดการขอมูลใบแจงซอม
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1.3.3.2 สวนจัดการการซอม สามารถแบงกระบวนการทํางานภายในสวนจัดการ
ขอมูลใบแจงซอมออกเปน 4 กระบวนการ ดังนี้
ก) กระบวนการตรวจสอบงานซอม คือ กระบวนการที่สามารถตรวจสอบใบแจง
ซ อ มใหม ที่ เ ข า มาในระบบ โดยจะทํ า การตรวจสอบตามช ว งระยะเวลาที่ กํ า หนด แล ว แจ ง ให
เจาหนาที่ทราบผานโปรแกรม
ข) กระบวนการบันทึกงานซอม คือ กระบวนการที่เจาหนาที่ฝายซอมบํารุง เมื่อทํา
การซอมรายการตามใบแจงซอมเสร็จแลว ทําการบันทึกขอมูลการซอม เชน สาเหตุของปญหา
วิธีการแกไข หรืออื่นๆ 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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ขอมูลใบแจง ซอม

4.2
รายงานใบแจงซอม
ที่ปดงาน

ขอมูลประเภทการซอม

D1

ใบแจงซอม

D2 ประเภทการซอม

ขอมูลใบแจง ซอม

ขอมูลประเภทการซอม

ขอมูลเจาหนาที่

D3

เจาหนาที่

ขอมูลเจาหนาที่

ขอมูลแผนกซอม

D4

แผนกซอม

ขอมูลแผนกซอม

4.3
รายงานใบแจงซอม
ที่ยังไมปดงาน

4.1
ขอมูลระบุรายงานใบแจง ซอม

ระบุรายงาน
ใบแจงซอม

ขอมูลระบุรายงานใบแจง ซอม

ขอมูลระบุรายงานใบแจง ซอม
รายงานขอมูลใบแจง ซอมที่เสร็จ

ผูดูแลระบบ

รายงานขอมูลใบแจง ซอมที่ไมเสร็จ

ภาพที่ 3-6 แผนภาพการไหลของขอมูลในระบบ ระดับที่ 1 สวนจัดการรายงาน
1.3.4 การออกแบบฐานขอมูล
ในการออกแบบโครงสรางความสัมพันธของขอมูล เปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษา
และวิเคราะหระบบงาน มาทําการกําหนดโครงสรางของระบบฐานขอมูล เพื่อกําหนดตารางในการ
จัดเก็บขอมูล และความสัมพันธระหวางตารางขอมูล รวมถึงการปรับปรุงโครงสรางฐานขอมูลให
ถูกตองตามทฤษฏีและขั้นตอนของการออกแบบระบบฐานขอมูล โดยครอบคลุมถึงความตองการของ
ระบบบริห ารจัด การงานซ อ มบํ ารุ งอุ ปกรณ ค อมพิว เตอร ศู น ย เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ วิ ทยาลั ย
ราชพฤกษ
จากนั้นจึงนําเสนอโครงสรางของระบบฐานขอมูลที่ไดรับการออกแบบโดยอาศัยแบบจําลอง
ขอมูล (Data Model) และแสดงโครงสรางของความสัมพันธระหวางตารางขอมูลดวยแผนภาพ
ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ (Entity–Relationship Diagram: E–R Diagram) ซึ่งเปนการนําเสนอ
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลในฐานขอมูลที่ทําการออกแบบ และแสดงความสัมพันธของ
ตารางขอมูลตาง ๆ ภายในระบบ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 3-7
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username

staff_id

deptname

dept_id

firstname

type

lastname
M

Staff

1

IS

Department

email

password
1
email

manager
isadmin

status
IS

name
email

repair_id
1

subject
Repair_Doc

phone
ext

M

1

IS

Repair_Topic

topic_id
detail

duedate

status

isactive
topic

ภาพที่ 3-7 ความสัมพันธระหวางเอนติตี้ (Entity – Relationship Diagram: E – R Diagram)
1.3.5 การกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูล
การกําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลมีจุดมุงหมายเพื่อนําเอาโครงสรางความสัมพันธของ
ขอมู ลฐานขอมูลที่ได มาดํ าเนิ นการกํ าหนดรูปแบบ และ รายละเอียดตาง ๆ ใหอยู ในรูปแบบของ
โครงสรางที่สามารถนําไปใชในการสรางฐานขอมูลของระบบได โดยตองคํานึงถึงโครงสรางและ
รูปแบบการทํางานของโปรแกรมฐานขอมูลที่เลือกใชดวย
จากโครงสรางความสัมพันธของฐานขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบ ทําใหสามารถ
กําหนดรายละเอียดของตารางขอมูลที่เกี่ยวของในฐานขอมูลของระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุง
อุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ และเขียนเปนพจนานุกรมขอมูล
(Data Dictionary) โดยสามารถแบงออกเปนตารางที่ใชในการการจัดเก็บขอมูลสวนตาง ๆ ไดดังตารางที่
3-1 ถึงตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-1 พจนานุกรมขอมูลใบแจงซอม
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
1 repair_id
unsign integer 11
เลขที่ใบแจงซอม
2 name
varchar
32
ชื่อผูแจง
3 email
varchar
120
อีเมลผูแจง
4 subject
varchar
64
หัวเรื่อง
5 phone
varchar
16
เบอรโทรศัพท
6 ext
varchar
8
เบอรตอ
7 detail
varchar
255
รายละเอียด
8 duedate
datetime
วันครบกําหนด
9 status
enum
สถานะใบแจงซอม
10 topic_id
unsign integer 11
รหัสการซอม

ตารางที่ 3-2 พจนานุกรมขอมูลประเภทการซอม
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด
1 topic_id
unsign integer 11
2 topic
varchar
32
3 isactive
tiny integer
1
4 dept_id
unsign integer 11

คําอธิบาย
รหัสการซอม
ประเภทการซอม
สถานะใชงาน
รหัสแผนก

หมายเหตุ
PK

(‘open’,’close’)
FK
(Repair_Topic)

หมายเหตุ
PK

FK
(Department)
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ตารางที่ 3-3 พจนานุกรมขอมูลแผนก
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด
1 dept_id
unsign integer 11
2 deptname
varchar
32
3 type
tiny integer
1
4 email
varchar
120
5 manager
varchar
64

คําอธิบาย
รหัสแผนก
ชื่อแผนก
สถานะใชงาน
อีเมลแผนก
ผูจัดการแผนก

ตารางที่ 3-4 พจนานุกรมขอมูลเจาหนาที่
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดของขอมูล ขนาด
คําอธิบาย
1 staff_id
unsign integer 11
รหัสเจาหนาที่
2 username
varchar
32
รหัสเขาระบบ
3 firstname
varchar
32
ชื่อ
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

หมายเหตุ
PK

หมายเหตุ
PK

FK
(Department)

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

31

ของระบบไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบนี้เปน
ขั้นตอนที่นําขอมูลจากขั้นตอนการศึกษาขอมูลและขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลมา ทําการพัฒนา
ระบบ โดยขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบจะใช เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาระบบตามเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด มี
การศึกษา โดยใชภาษา PHP เปนภาษาหลักในการพัฒนาระบบ รวมกับระบบฐานขอมูล MySQL
ซึ่งจะใชเปนระบบบริหารจัดการขอมูลของระบบ ประกอบกับการวิเคราะหออกแบบพัฒนาสวน
ติ ด ต อ กั บ ผู ใ ช ง านระบบให มี ค วามสอดคล อ งกั บ การวิ เ คราะห อ อกแบบระบบตาม
กระบวนการพัฒนาระบบ สามารถจําแนกการพัฒนาระบบเปน 4 สวน ดังนี้
1.4.1 สวนการพัฒนาระบบสวนฐานขอมูล การพัฒนาระบบสวนฐานขอมูล เปนการ
สรางฐานขอมูลภายในโปรแกรม MySQL Server ตามระบบฐานขอมูลที่ไดทําวิเคราะหและการ
ออกแบบไว โดยผูวิจัยทําการสรางฐานขอมูลระบบโดยใชโปรแกรม 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 ซึ่งมีการรองรับรูปแบบการพัฒนาในลักษณะดังกลาวไดเปนอยาง
1.4.4 การทดสอบระบบ หลังจากการพัฒนาระบบ ผูวิจยั ไดทําการทดสอบระบบเปน
กระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม โดยแบงการทดสอบระบบได
ดังนี้
1.4.4.1 การทดสอบในแตละสวน (Unit Testing) เปนการทดสอบโปรแกรมในแต
ละสวน ตามโมดูลตาง ๆ ที่พัฒนาไว ซึ่งผูวิจัยจะเปนผูทดสอบเอง โดยจะทําการทดสอบโปรแกรมใน
แตละสวนเพื่อหาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
1.4.4.2 การทดสอบทั้งระบบ (System Testing) เปนกระบวนการทดสอบระบบ
ตั้งแตเริ่มโปรแกรม 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 การปรับเปลี่ยน (Conversion)
ขั้นตอนนี้เปนการนําระบบใหมมาใชแทนของเกาภายใตการดูแลของนักวิเคราะห
ระบบ การปอนขอมูลตองทําใหเรียบรอย และในที่สุดก็เริ่มตนใชงานระบบใหมนี้ได
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
ระบบเปนกระบวนการตรวจสอบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ในการพัฒนาโปรแกรม
1.7 การประเมินผล (Deployment and Evaluation)
การประเมินผล จัดเปนกระบวนการสุดทายในการวิจัยครั้งนี้ เมื่อระบบบริหารจัดการ
งานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ ไดทําการพัฒนา
จนกระทั่ง เสร็จ สมบูรณ แ ลว ผู วิจั ย จะทํ า การประเมิ น ความพึง พอใจตอระบบ
โดยการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจตอระบบจากกลุมตัวอยาง เมื่อกลุมตัวอยาง
ทําแบบประเมินความพึงพอใจเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ
ที่ไดจากกลุมตัวอยาง โดยใชหลักการทางสถิติ เพื่อสรุปผลการประเมินวา โปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมี
ความพึงพอใจใน อยูในระดับใด
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1. ประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนพัฒนา
โปรแกรมระบบวิดีโออิเล็กทรอนิกสสําหรับสนับสนุนการจัดการความรูของวิทยาลัยราชพฤกษ
โดยมีประชากรและการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี้
a. ประชากรที่ใชในการวิจัย บุคลากรในวิทยาลัยราชพฤกษ ไดแก คณาจารย
และเจาหนาที่ จํานวน 205 คน
b. การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการกําหนดขนาดของกลุม
ตัว อย างโดยใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 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
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. สถิติที่ใชในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจระบบ คือ
a. คาเฉลี่ย (Mean)
สูตร
กําหนดให

x

x =

∑x
n

คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ ระเมิน
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∑x

n
b.

คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูป ระเมิน
คือ จํานวนกลุม ตัวอยางของผูประเมินทั้งหมด

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สูตร

กําหนดให SD
x
∑x

x
n

SD =

∑( x − x ) 2
n

คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ ระเมิน
คือ ผลรวมของหัวขอที่ประเมินที่ไดจากผูป ระเมินแตละทาน
คือ คาเฉลี่ยรวมของหัวขอทีป่ ระเมิน
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
ระดับเกณฑการใหคะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.51 – 5.00
ดี
3.51 – 4.50
ปานกลาง
2.51 – 3.50
นอย
1.51 – 2.50
นอยมาก
1.00 – 1.50

ความหมาย
โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับดี
โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอย
โปรแกรมที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับนอยมาก

1.8 สรุป
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิ ทยาลั ยราชพฤกษ ไดทําการพัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่งมี
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

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
หลังจากการออกแบบและพัฒนาระบบแล้ว สามารถแสดงผลการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ
งานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ดงั ภาพผล
การด าเนิ น งาน จากนั้น น าผลการพัฒ นาระบบไปท าการวิจยั ด้า นประสิ ทธิ ภาพของระบบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ
1.1 ผลการดาเนินงาน
เมื่อนาส่ วนการออกแบบไปพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยใช้ภาษา PHP ในการสร้างเว็บแอพพลิเคชัน จาก
การพัฒนาจะได้ผลลัพธ์ ดังนี้
1.1.1 หน้าจอส่วนของผูใ้ ช้งาน
1.1.1.1 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ ดังภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบ
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1.1.1.2 หน้าจอแจ้งซ่อมใหม่
เมื่อ เลื อกแจ้งซ่ อมใหม่จะปรากฏหน้าจอสาหรับใส่ ขอ้ มูล การแจ้งซ่ อ ม โดยผูใ้ ช้ตอ้ งกรอก
ข้อมูลในส่วนที่มีดอกจันทร์ให้ครบถ้วน และใส่ รหัสตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่ ม ยืนยันบันทึกข้อมูล
หรื อกดปุ่ ม ล้าง เพือ่ ลบข้อมูลในหน้าจอ หรื อกดปุ่ ม ยกเลิก เพือ่ ยกเลิกการแจ้งซ่ อมใหม่ และกลับสู่
หน้าจอหลัก ดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 หน้าจอการแจ้งซ่อมใหม่
1.1.1.3 หน้าจอตรวจสอบสถานะแจ้งซ่อม
เมื่อต้องการตรวจสอบสถานการณ์แจ้งซ่อม ผูใ้ ช้งานสามารถตรวจสอบได้ดว้ ยตนเอง โดยใช้
อีเมล์ที่ทาการแจ้งซ่ อม และเลขที่ใบแจ้งซ่ อม ดาเนิ นการเข้าสู่ ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะของใบ
แจ้งซ่ อ มว่าขณะนี้ มีการดาเนิ นการอย่างไรบ้าง ดังภาพที่ 4-3 เมื่ อเข้าระบบตรวจสอบได้แล้ว จะ
ปรากฏข้อ มูลการแจ้งซ่ อ ม ดังภาพที่ 4-4 เมื่อ เลือ กเลขที่ใบแจ้งซ่ อมจะปรากฏหน้าจอสถานะการ
ซ่อม ดังภาพที่ 4-5 ซึ่งสามารถแจ้งข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับเจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งได้
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ภาพที่ 4-3 หน้าจอเข้าตรวจสอบสถานะแจ้งซ่อม

ภาพที่ 4-4 หน้าจอตรวจสอบสถานะแจ้งซ่อม
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ภาพที่ 4-5 หน้าจอสถานะใบแจ้งซ่อม
1.1.2 หน้าจอส่วนของผูด้ ูแลระบบและเจ้าหน้าที่
1.1.2.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 4-6 หน้าจอเข้าสู่ระบบในส่วนของผูด้ ูแลระบบและเจ้าหน้าที่
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กรณี กรอกข้อมูลรหัสผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอ
ผูด้ ูแลระบบ แต่ถา้ กรอกข้อมูลผิดจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
1.1.2.2 หน้าจอผูด้ ูแลระบบส่วนของเจ้าหน้าที่
ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะสามารถดูรายการแจ้งซ่อมในลักษณะทันทีทนั ใดเมื่อผูใ้ ช้งานแจ้ง
ซ่อมมาในระบบ ดังรู ปที่ 4-7

ภาพที่ 4-7 หน้าจอส่วนเจ้าหน้าที่
จากภาพที่ 4-7 เจ้าหน้าที่สามารถดูรายการแจ้งซ่อมจากผูใ้ ช้งานโดยจะมีการตรวจสอบการ
แจ้งซ่อมทุกๆ ระยะเวลา โดยจะแสดงเลขที่แจ้งซ่ อม วันที่และหัวข้อการแจ้งซ่อม ซึ่งเจ้าหน้าที่
สามารถเข้าดูรายละเอียดการแจ้งซ่อมได้โดยเลือกที่รายการที่ตอ้ งการ
1.1.2.3 หน้าจอรายละเอียดการแจ้งซ่อม
ในส่วนหน้าจอรายละเอียดการแจ้งซ่อม ดังภาพที่ 4-8 ในส่วนใบแจ้งซ่อม (Ticket) จะแสดง
หมายเลขใบแจ้งซ่อม, สถานะใบแจ้งซ่อมว่ากาลังดาเนินการอยู่ (Open) หรื อว่าดาเนินการเรี ยบร้อย
แล้ว (Close) , วันที่แจ้งซ่อม, ชื่อผูแ้ จ้งซ่อม, อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
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ภาพที่ 4-8 รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ในส่วนหัวข้อการแจ้งซ่อมจะบอกรายละเอียดการแจ้งซ่อมว่าถูกมอบหมายให้หน่วยงานใด
เป็ นผูซ้ ่อม และกาหนดวันแล้วเสร็จของงานซ่อม
ในส่วนของการทางาน (Action) ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขระดับความสาคัญ, กาหนดวัน
แล้วเสร็จ, เปลี่ยนสถานะใบแจ้งซ่อมเป็ นการดาเนินการเรี ยบร้อยแล้ว และการลบใบแจ้งซ่อม
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ในส่วนของภาระงานใบแจ้งซ่อม (Ticket Thread) จะเป็ นส่งมอบรายการแจ้งซ่อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ ได้ เช่น แผนกฮาร์ดแวร์ แผนกซอฟต์แวร์ และสามารถเพิม่ เติมข้อมูลที่
จาเป็ นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการซ่อมได้
1.1.2.4 หน้าจอผูด้ ูแลระบบส่วนของผูด้ ูแลระบบสาหรับกาหนดหัวข้อการซ่อม
ในหน้าจอกาหนดหัวข้อการซ่อมนั้นเจ้าหน้าที่ทถี่ ูกกาหนดให้ได้รับสิทธิผดู ้ ูแลระบบจะ
สามารถเข้าไปเพือ่ ทาการเพิม่ แก้ไข หรื อลบรายการหัวข้อการซ่อมได้ ดังภาพที่ 4-9

ภาพที่ 4-9 หน้าจอกาหนดหัวข้อการซ่อม

1.1.2.5 หน้าจอผูด้ ูแลระบบส่วนของผูด้ ูแลระบบสาหรับกาหนดเจ้าหน้าที่
หน้าจอกาหนดเจ้าหน้าที่ สามารถทาการเพิม่ แก้ไข และลบรายชื่อของเจ้าหน้าที่และสิทธิใน
การทางานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้ ดังภาพที่ 4-10
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ภาพที่ 4-10 หน้าจอกาหนดเจ้าหน้าที่

1.1.2.6 หน้าจอผูด้ ูแลระบบส่วนของผูด้ ูแลระบบสาหรับกาหนดแผนกซ่อม
หน้าจอสาหรับกาหนดแผนกซ่อม สามารถทาการเพิม่ แก้ไข และลบรายชื่อแผนกซ่อมได้ ดัง
ภาพที่ 4-11

ภาพที่ 4-11 หน้าจอกาหนดแผนกซ่อม
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1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
เมื่ อ ผู ้วิ จ ั ย ท าการพัฒ นาระบบบริ หารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ งอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
ศูน ย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศ วิท ยาลัยราชพฤกษ์ เสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจ ัยได้ท าการประเมิ นระบบโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างท าการทดลองใช้ระบบเพื่อทดสอบการยอมรั บระบบ(Acceptance Test) พร้ อ มทั้งตอบ
แบบสอบถาม เพื่อประเมิ นความพึงพอใจ ซึ่ งกาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคอร์ท ประกอบด้วย มาตร
อันดับเชิ งคุณภาพและมาตรอันดับเชิ งปริ มาณ 5 ระดับ โดยกาหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อตามความ
เหมาะสม และในกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบและประเมิ นความพึงพอใจจะด าเนิ นการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างจานวน 136 เป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 คน และกลุ่ มผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
จานวน 130 คน ดาเนินการตอบแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
ด้านการประมวลผลของระบบ
ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ
ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
1.2.1 การทดสอบระบบโดยกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญทาการประเมิน จานวน 6 คน สามารถแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย ( x )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดับความพึงพอใจ ซึ่งมีผลการประเมิน
ดังตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน

S.D.

เชิงคุณภาพ

1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ

x
4.50

0.55

ดี

2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู

4.33

0.82

ดี

3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร

4.83

0.41

ดีมาก

4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ

4.67

0.52

ดีมาก

5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

4.50

0.84

ดี

6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ

4.33

0.52

ดี

4.53

0.36

ดีมาก

และภาพ

ค่าเฉลี่ยรวม
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ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างโปรแกรมระบบกับผูใ้ ช้ระบบจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-1 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่
ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.83 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 0.41) ปุ่ ม ค าอธิ บ ายมี ค วามชัด เจนและง่ า ยต่ อ การเข้า ใจ (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.67 และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่
ความยากง่ายในการใช้งานระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55)
ความเหมาะสมในการจัด วางต าแหน่ ง ข้อ ความ ปุ่ ม เมนู และภาพ (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.33 และ
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.82) การแสดงข้อ มู ล เป็ นรู ป แบบและมี ม าตรฐานเดี ย วกัน
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.50 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.84) ความสวยงามของระบบและ
ภาพรวมของระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) สามารถสรุ ปได้ว่า
ความพึงพอใจในระบบด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ตารางที่ 4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง

4.83

0.41

ดีมาก

2. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.33

0.82

ดี

3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.33

0.52

ดี

4. ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.17

0.75

ดี

5. ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.50

0.55

ดี

4.43

0.37

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิ นความพึ ง พอใจในระบบด้ านการประมวลผลของระบบจากผู ้เ ชี่ ยวชาญ
แสดงได้ดังตารางที่ 4-2 โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก ได้แก่ ขั้นตอน
การเพิ่ม ข้อ มู ล เข้า สู่ ร ะบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.83 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41) ผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ขั้นตอนการสื บค้นข้อ มู ล
ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.33 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.82)
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ขั้น ตอนการแก้ไ ขข้อ มู ล ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.33 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.52) ขั้น ตอนการลบข้อ มู ล ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.17
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูล ภายในระบบมีความถู กต้อ ง
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55) สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ
ในระบบด้านการประมวลผลของระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์การเข้าใช้งานได้

x

S.D

เชิงคุณภาพ

4.33

0.52

ดี

4.67

0.52

ดีมาก

4.50

0.55

ดี

4.50

0.28

ดี

อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงได้ดั งตารางที่ 4-3 โดยผลการประเมิ นความพึ งพอใจของระบบในระดับ ดี ม าก ได้แ ก่
ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และ
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แ ก่
ความสามารถในการตรวจสอบสิ ท ธิ์ การเข้า ใช้ง านได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.33 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งานระบบ
ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ไ ด้ทาการเข้าสู่ ระบบ (Login) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55) สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านสิ ทธิ์ และความปลอดภัยของระบบ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดี
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ตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. การนาเสนอข้อมูลพืน้ ฐานภายในระบบมีความถูกต้อง

4.33

0.52

ดี

2. การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง

4.67

0.52

ดีมาก

3. การแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมมีความถูกต้อง

4.17

0.75

ดี

5. การแสดงข้อมูลสถานะของการซ่อมบารุ งมีความถูกต้อง

4.17

0.41

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

4.33

0.13

ดี

ผลการประเมิ นความพึงพอใจในระบบด้านการตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-4 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี มาก ได้แก่ การจัดการ
และการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมี ความถู กต้อ ง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ การนาเสนอข้อมูลพื้นฐาน
ภายในระบบมี ความถู กต้อง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.33 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52) การ
แสดงรายละเอี ย ดข้อ มู ล การแจ้ง ซ่ อ มมี ค วามถู กต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.17 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75) การแสดงข้อมูลสถานะของการซ่ อมบารุ งมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41) สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านการตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้จากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-5 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ

4.53

0.36

ดีมาก

2. ด้านการประมวลผลของระบบ

4.43

0.37

ดี

3. ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ

4.50

0.28

ดี

4. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

4.33

0.13

ดี

4.45

0.24

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม
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จากผลสรุ ป การประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรมระบบจากผู ้เ ชี่ ยวชาญในภาพรวม
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 4-5 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดีมาก คือ ด้านการติดต่อ
ระหว่ า งระบบกับ ผู ้ใ ช้ร ะบบ (ค่ าเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.53 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.36) และ
มี ผลการประเมิ นความพึงพอใจในระดับ ดี 3 ด้าน คื อ ด้า นสิ ท ธิ์ และความปลอดภัย ของระบบ
(ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.50 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.28) ด้ า นการประมวลผลของระบบ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) และด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
(ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.33 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.13) ตามล าดั บ สามารถสรุ ปได้ ว่ า
ระบบที่พฒั นาขึ้นมีความพึงพอใจจากผูเ้ ชี่ยวชาญอยูใ่ นระดับดี
4.2.2 การทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งานทัว่ ไป จากผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดย
การตอบแบบสอบถามที่ ผูใ้ ช้ง านทัว่ ไปท าการประเมิ น สามารถแสดงเป็ นค่ า เฉลี่ ย ( x ) ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าระดับความพึงพอใจมีผลการประเมิน ดังตารางที่ 4-6 ถึงตารางที่ 410
ตารางที่ 4-6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน

S.D.

เชิงคุณภาพ

1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ

x
4.17

0.56

ดี

2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู

4.18

0.38

ดี

3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร

4.58

0.50

ดีมาก

4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ

4.72

0.45

ดีมาก

5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

4.49

0.50

ดี

6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ

4.63

0.48

ดีมาก

4.46

0.24

ดี

และภาพ

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจในระบบด้ า นการติ ด ต่ อ ระหว่ า งระบบกั บ ผู ้ใ ช้ ร ะบบ
จากผูใ้ ช้งานทัว่ ไป แสดงได้ดงั ตารางที่ 4-6 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดีมาก
ได้แก่ ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอัก ษร (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.58 และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.50) ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และค่า
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.45) ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 463 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48) ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ในระดับดี ได้แ ก่ ความยากง่ ายในการใช้ง านระบบ (ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.17 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.56) ความเหมาะสมในการจัด วางต าแหน่ ง ข้อ ความ ปุ่ ม เมนู และภาพ
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.18 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.38) การแสดงข้อ มู ล เป็ นรู ป แบบ
และมี ม าตรฐานเดี ย วกั น (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.49 และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.50)
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในระบบด้า นการติ ด ต่ อ ระหว่ า งระบบกั บ ผู ้ใ ช้ร ะบบจาก
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง

4.71

0.46

ดีมาก

2. ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.30

0.46

ดี

3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.49

0.38

ดี

4. ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.49

0.50

ดี

5. ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

4.38

0.49

ดี

4.48

0.25

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิ นความพึงพอใจในระบบด้า นการประมวลผลของระบบจากผูใ้ ช้งานทั่วไป
แสดงได้ดั งตารางที่ 4-7 โดยผลการประเมิ นความพึ งพอใจของระบบในระดับ ดี ม าก ได้แ ก่
ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ ระบบมีความถูกต้อง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46)

ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบในระดับดี ได้แก่ ขั้นตอนการสื บค้นข้อมู ล

ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.30 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.46)
ขั้น ตอนการแก้ไ ขข้อ มู ล ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.49 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.38) ขั้น ตอนการลบข้อ มู ล ภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.49
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และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูล ภายในระบบมีความถู กต้อ ง
(ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.38 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.49) สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจ
ในระบบด้านการประมวลผลของระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-8 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์การเข้าใช้งานได้

x

S.D

เชิงคุณภาพ

4.51

0.50

ดีมาก

4.55

0.50

ดีมาก

4.50

0.50

ดี

4.52

0.37

ดีมาก

อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลการประเมิ นความพึงพอใจในระบบด้านสิ ทธิ์ และความปลอดภัยของระบบจากผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป แสดงได้ดังตารางที่ 4-8 โดยผลการประเมิ นความพึงพอใจของระบบในระดับดี มาก ได้แก่
ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานได้ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.51 และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50) ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิ ทธิ์ ที่กาหนดได้อ ย่างถู กต้อ ง
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.55 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.50) ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของระบบในระดับดี ได้แ ก่ ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้า ใช้ง านระบบ
ในกรณี ที่ผูใ้ ช้ไ ม่ไ ด้ทาการเข้าสู่ ระบบ (Login) (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50) สามารถสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในระบบด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของระบบจาก
ผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับ ดีมาก
ผลการประเมิ นความพึงพอใจในระบบด้านการตรงตามความต้อ งการของผูใ้ ช้จากผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป แสดงได้ดังตารางที่ 4-9 โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่ผใู ้ ช้งานมีต่อระบบในระดับดี มาก
ได้ แ ก่ การน าเสนอข้ อ มู ล พื้ น ฐานภายในระบบมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.55 และ
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ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50) การแสดงข้อ มูล สถานะของการซ่ อมบารุ งมี ความถูกต้อ ง
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.58 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.66) ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของระบบในระดับดี ได้ แ ก่ การจัด การและการแสดงข้อ มู ล ผู ้ใ ช้ร ะบบมี ค วามถู ก ต้อ ง
(ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.22 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.41) การแสดงรายละเอี ย ดข้อ มู ล
การแจ้ง ซ่ อ มมี ค วามถู ก ต้อ ง (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.58 และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.66)
สามารถสรุ ปได้ ว่ า ความพึ ง พอใจในระบบด้ า นก ารตรงตา ม ความ ต้ อ งกา รขอ งผู ้ ใ ช้
จากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับ ดี
ตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง

4.55

0.50

ดีมาก

2. การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง

4.22

0.41

ดี

3. การแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมมีความถูกต้อง

4.09

0.65

ดี

5. การแสดงข้อมูลสถานะของการซ่อมบารุ งมีความถูกต้อง

4.58

0.66

ดีมาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.36

0.32

ดี

ตารางที่ 4-10 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
ระดับความพึงพอใจ

รายการประเมิน
x

S.D

เชิงคุณภาพ

1. ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ

4.46

0.24

ดี

2. ด้านการประมวลผลของระบบ

4.48

0.25

ดี

3. ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ

4.52

0.37

ดีมาก

4. ด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

4.36

0.32

ดี

4.45

0.16

ดี

ค่าเฉลี่ยรวม
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ผลสรุ ปการประเมิ นความพึงพอใจต่อโปรแกรมระบบจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปในภาพรวม สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4-10 โดยผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี มาก คือ ด้านสิ ทธิ์ และความ
ปลอดภัยของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี 3 ด้าน คือ ด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.48และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25) ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.46และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24) และด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.36และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ว่าระบบที่พฒั นาขึ้นมี ความพึง
พอใจจากผูใ้ ช้งานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับดี
จากการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบบริ หารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการนาค่าที่ได้มาจากการประเมินความพึงพอใจ
ของระบบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ ด้านการประมวลผลของโปรแกรม
ด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบและด้านการตรงตามความต้องการ ของผูใ้ ช้มาคานวณ
ร่ วมกันด้ วยวิ ธี การทางสถิ ติ เพื่ อ หาค่ าเฉลี่ ยและค่ า ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานสามารถสรุ ปได้ว่ า
ระบบบริ ห ารจัดการงานซ่ อ มบารุ งอุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่พฒั นามี ความพึงพอใจในระดับดี และ
สามารถที่จะนาไปใช้งานภายในวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จ ัยและพัฒนาระบบบริ ห ารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ศู น ย์
เทคโนโลยีส ารสนเทศ วิทยาลัย ราชพฤกษ์ เมื่ อผูว้ ิจ ัยได้ท าการพัฒนาระบบและท าการทดสอบ
กระบวนการทางานของระบบ (System Testing) โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ดสอบ หลังจากนั้นได้ทาการทดสอบ
การยอมรั บระบบ (Acceptance Test) ด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่ มตัวอย่างและท าการประเมิ น
ความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมระบบที่พฒั นาเป็ นที่เรี ยบร้อย สามารถสรุ ปผลการพัฒนาระบบ อภิปราย
ผลการวิจยั ปั ญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
1.1 สรุปผลการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ นการทางานของบุคลากร
ทั้งฝ่ ายเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ ายผูใ้ ช้งานคือ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
จากการพัฒนาระบบได้แบ่งการทางานของระบบออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนของผูใ้ ช้งานที่
สามารถทาการแจ้งซ่ อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว และส่ วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเฝ้ าติดตามการแจ้งซ่ อมได้ทนั ทีทนั ใด และสามารถตรวจสอบการ
ซ่อมได้อย่างรวดเร็ ว เมื่อทาการพัฒนาระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์เป็ นที่เรี ยบร้อย ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบกระบวนการ
ทางานของระบบโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ดสอบ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมดาเนิ นการแก้ไข
หลังจากนั้นได้ท าการทดสอบการยอมรับระบบด้วยการทดสอบระบบโดยกลุ่ มตัวอย่างและท าการ
ประเมิ นความพึ งพอใจจากกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ งสามารถจ าแนกกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ ม
ผู ้เชี่ ยวชาญ จ านวน 6 คน และกลุ่ มผู ้ใช้งานทั่วไป จ านวน 130 คน โดยผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
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การประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบพบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญทาการประเมิ นความพึงพอใจต่อระบบอยู่ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24) กลุ่มผูใ้ ช้งานทัว่ ไปประเมิ น
ความพึงพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16)
ดังนั้นสามารถสรุ ปได้ว่า ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่พฒั นาขึ้น มีการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี
1.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการท าวิ จ ัย เพื่ อการพัฒนาระบบบริ ห ารจัด การงานซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิว เตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ สามารถอภิปรายผลการวิจยั ของระบบจากการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1.2.1 การประเมิ น ด้านการติ ดต่ อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ โดยท าการประเมิ นจากกลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญและกลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบโปรแกรมกับผูใ้ ช้ระบบ
ในระดับดี ทั้งประเด็นด้านความยากง่ายในการใช้งานระบบที่ทาการพัฒนาขึ้น ความเหมาะสมในการจัด
วางตาแหน่ งข้อความ ปุ่ ม เมนู และภาพ ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร ประเด็นด้านปุ่ ม
คาอธิบายมีความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ การแสดงผลข้อมูลมีความเป็ นรู ปแบบและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
1.2.2 การประเมิ นด้านการประมวลผลของระบบ โดยประเมิ นจากกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญและกลุ่ ม
ผูใ้ ช้งาน พบว่ามี ความพึงพอใจด้านการประมวลผลของโปรแกรมระบบในระดับ ดี ทั้งประเด็นความ
ถูกต้องในการเพิม่ ข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
1.2.3 การประเมินด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของระบบ โดยประเมินจากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและ
กลุ่มผูใ้ ช้งาน พบว่ามีความพึงพอใจด้านสิ ทธิ์และความปลอดภัยของโปรแกรมระบบ ในระดับดี มาก
ทั้งประเด็นความสามารถในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการเข้าใช้
งานได้ตามระดับสิ ทธิ์ ที่กาหนดได้อย่างถูกต้อง และความสามารถของระบบในการป้ องกันการเข้าใช้
งานระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Log in)
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1.2.4 การประเมิ นด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ โดยประเมิ นจากกลุ่ มผูเ้ ชี่ ยวชาญและ
กลุ่ มผูใ้ ช้งาน พบว่ามี ความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ในระดับดี ทั้งประเด็ น
ความถู กต้องในการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบ การจัดการและการแสดงข้อมู ลผูใ้ ช้ระบบ
การแสดงรายละเอี ย ดข้อ มู ล การแจ้ง ซ่ อ ม และการแสดงข้อ มู ล สถานะของการซ่ อ มบ ารุ ง
1.3 ปัญหาและอุปสรรค
จากการวิ จ ั ย และพัฒ นาระบบบริ หารจั ด การงานซ่ อมบ ารุ งอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ผูว้ ิจยั พบปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนิ นงานวิจยั
และพัฒนาระบบ ดังนี้
1.3.1 ผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ระบุรายละเอี ยดของปั ญหาอุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่ ชัดเจน ส่ งผลให้การ
วิเคราะห์การซ่อมบารุ งล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในการซ่อม
5.3.2 ในกรณี เกิดปั ญหาในเรื่ องการใช้งานเครื อข่ายภายใน (Intranet) ขัดข้อง ส่ งผลให้ไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย
ราชพฤกษ์และไม่สามารถแจ้งซ่อมได้
1.4 ข้ อเสนอแนะ
1.4.1 ควรพัฒนาระบบให้ สามารถท าการวิเคราะห์ การซ่ อ มจากลักษณะอาการของอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ผใู ้ ช้แจ้งในเบื้องต้น เพือ่ เป็ นแนวทางในการวางแผนดาเนินการซ่อมบารุ งให้ตรงประเด็น
1.4.2 ควรพัฒนาฐานข้อมู ลการซ่ อมอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ควรรวบรวมและจัดทาศูนย์การจัดการองค์
ความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อบุคลากรต่อไป
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ภาคผนวก ก

แบบประเมินเพือ่ งานวิจยั
ระบบบริ หารจัดการงานซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้วิจัย
นายภาสกร ปาละกูล
อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้ เป็ นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริ หารจัดการงาน
ซ่ อมบารุ งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมิ น
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบในการปฏิบตั ิงานจริ ง โดยแบ่งการประเมินความพึงพอใจออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของระบบที่ได้พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย
ส่วนของข้อคาถามและเกณฑ์การให้คะแนนจานวน 5 ระดับ ผูป้ ระเมินสามารถทาเครื่ องหมาย () ลงใน
ช่องทางด้านขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งกาหนดค่าความหมายการให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
โปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
โปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจในระดับดี
โปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
โปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจในระดับน้อย
โปรแกรมที่พฒั นามีความพึงพอใจในระดับน้อยมาก

ตัวอย่ างแบบประเมิน
รายการประเมิน

ดีมาก
5

1. ระยะเวลาในการตอบสนองของระบบ

ระดับความพึงพอใจ
ดี
ปานกลาง น้ อย
4

3

2

น้ อยมาก
1



ตอนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนา และปรับปรุ งโปรแกรมระบบ

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผูป้ ระเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่ได้พฒั นาขึ้น
1. การประเมินความพึงพอใจด้านการติดต่อระหว่างระบบกับผูใ้ ช้ระบบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ความยากง่ายในการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการจัดวางตาแหน่งข้อความ ปุ่ ม เมนู
และภาพ
3. ความเหมาะสมในการใช้สีและขนาดตัวอักษร
4. ปุ่ ม คาอธิบายมีความชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ
5. การแสดงข้อมูลเป็ นรู ปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
6. ความสวยงามของระบบและภาพรวมของระบบ
2. การประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลของระบบ

1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนการเพิม่ ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความถูกต้อง
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
ขั้นตอนการลบข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง
ขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลภายในระบบมีความถูกต้อง

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

3. การประเมินความพึงพอใจด้านสิทธิ์และความปลอดภัยของระบบ

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. ความสามารถในการตรวจสอบสิ ทธิ์ในการเข้าใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการเข้าใช้งานได้ตามระดับสิทธิ์ที่
กาหนดได้อย่างถูกต้อง
3. ความสามารถของระบบในการป้ องกัน การเข้าใช้งาน
ระบบ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่ได้ทาการเข้าสู่ระบบ (Login)
4. การประเมินความพึงพอใจด้านการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

1.
2.
3.
4.

ดี

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยมาก

รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

การนาเสนอข้อมูลพื้นฐานภายในระบบมีความถูกต้อง
การจัดการและการแสดงข้อมูลผูใ้ ช้ระบบมีความถูกต้อง
การแสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งซ่อมมีความถูกต้อง
การแสดงข้อมูลสถานะของการซ่อมบารุ งมีความถูกต้อง

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนา และปรับปรุ งระบบ
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………..………

