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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบรับแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กรณีศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยนามาใช้ กับการแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการทางานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
การศึกษานี้ใช้ โปรแกรมภาษา PHP, Adobe Dreamweaver CS6 และโปรแกรม
AppServ2.5.10 เมื่อระบบพัฒนาแล้ วเสร็จแผนกต่างๆสามารถแจ้ งซ่อมผ่านระบบได้ แผนกไอที
ทางานได้ สะดวกรวดเร็วขึ้นและผู้บริหารสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ างหรือจัดอบรม
พนักงานในคราวต่อไปได้

บทนา
ปั จ จุ บั น สานัก เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ให้ บ ริ การ
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้ วย Hardware, Software, Printer, Internet, ADSL, Server, Client
มีเขตรับผิดชอบทั้งหมด 9 เขต แต่ละเขตไม่ได้ อยู่ท่เี ดียวกัน ซึ่งให้ บริการระบบคอมพิวเตอร์แก่
ผู้ใช้ งานตลอด 24 ชั่วโมง แต่เนื่องด้ วยปัจจุบันการรับแจ้ งซ่อมมีการทางานเฉพาะในเวลาราชการ
เท่านั้น โดยรับแจ้ งผ่านโทรศัพท์และเอกสารที่ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆตามสายงานการบังคับบัญชา
ทาให้ เกิดความล่าช้ า ประกอบกับการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็ นระบบ ทาให้ การดูแลพนักงานและ
การให้ บริการยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนาระบบสารสนเทศมาใช้ แก้ ปัญหาดังกล่าว
ดัง นั้ น ผู้ จั ดท าจึ งได้ ทาเว็ป แอปพลิ เคชั่ น นี้ ขึ้ นมาเพื่ อ ให้ พนั ก งานในองค์ก ารขนส่ ง
มวลชนกรุงเทพ ได้ แ จ้ งปั ญหาคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นให้ กับแผนกไอที
ดาเนินการแก้ ไขได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังสามารถติดตามผลการแจ้ งซ่อมได้ อกี ด้ วย

วัตถุประสงค์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้เพื่อ
1. จัดเก็บสถิติการซ่อมบารุง
2. ระบบที่จัดทาขึ้น ช่ ว ยให้ สามารถพิ จ ารณาและจั ดเจ้ าหน้ า ที่ให้ บ ริ ก ารตามความ
เหมาะสม
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงการ
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3. พนักงานขององค์กรสามารถแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกร์ผ่านระบบออนไลน์
ได้ ตลอดเวลา

งานวิจยั และระบบทีเ่ กีย่ วข้อง
ชาตรี คงสมบูรณ์ (2551) นาเสนอการพัฒนาระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ส าหรั บ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการทางานจะทางานผ่าน Web Application
นายวุฒิรงค์ บัวแก้ ว (2551) นาเสนอการพัฒนาระบบแจ้ งและติดตามการซ่อม
บ ารุ ง อุ ป กรณ์ ส านั ก งานผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย ของวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาอุ ด รธานี โดยใช้ ร ะบบ
สารสนเทศแจ้ งและติ ด ตามการซ่ อ มบ ารุ ง อุ ป กรณ์ ส านั ก งานผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย และใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ผลการทดสอบคุณภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สดุ
นายวีระพันธ์ แซ่ด่าน (2556) นาเสนอการพัฒนาระบบแจ้ งซ่อมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นในรูปแบบเว็บเพจ โดยใช้ ภาษาพีเอชพี (PHP) ติดต่อ
ฐานข้ อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถใช้ งานได้ สะดวกรวดเร็ว
ลดขั้นตอนการทางานและยังสามารถดูรายงานแจ้ งซ่อมออนไลน์ได้
นายฤาชา ชูบรรจง (2556) นาเสนอการพัฒนาระบบแจ้ งซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
กรณีศึกษา บริษัท พี เค จี เจอร์นีย์ ไลน์ จากัด ได้ พัฒนาระบบโดยใช้ โปรแกรมภาษา PHPในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ MySQL ในการบริหารจัดจัดการฐานข้ อมูล และใช้ Cloud Sever
ที่ช่ ือ Windows Azure เป็ นระบบ บริหารจัดการจัดเก็บข้ อมูลทั้งหมด ผลจากการศึกษาพบว่า
ระบบช่วยให้ พนักงานในบริษัทสามารถแจ้ งซ่อมผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นได้ แผนกไอทีทางานสะดวก
มากขึ้น สามารถแก้ ไขงานได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็วมากขึ้น

ระเบียบวิธีวิจยั
การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบรั บ แจ้ ง การซ่ อ มบ ารุ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุป กรณ์
กรณีศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เริ่มจากการวิเคราะห์ระบบเดิม และออกแบบระบบงาน
ใหม่ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ดังนี้
1. การออกแบบพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้ ยูสเคสไดอะแกรมเพื่อให้ เห็นภาพรวมของ
ทั้งระบบ ข้ อมูลและความสัมพั นธ์ต่างๆระหว่ าง ยูสเคสสามารถแสดงได้ ดังภาพที่ 1 ซึ่งกลุ่ม
ผู้ใช้ งานในระบบแบ่งได้ เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 เจ้ าหน้ าที่ IT มีสิทธิ์ในการ เพิ่ ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลพื้ นฐานของระบบ ค้ นหา
ข้ อมูลการแจ้ งซ่อม ดูรายงานสรุปผลข้ อมูลทั้งหมด
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1.2 ผู้ใช้ บริ การ มีสิทธิ์ในการ แจ้ งซ่ อมคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ท่มี ีปัญหาในการ
ใช้ งาน ค้ นหาปัญหาที่แจ้ งซ่อม ดูรายงานการแจ้ งซ่อม
1.3 ผู้บริหาร มีสทิ ธิ์ในการ ค้ นหาข้ อมูลของระบบ ดูรายงานการแจ้ งซ่อมโดยรวม

ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม ระบบรับแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กรณีศึกษา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. การออกแบบพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้ แอคติวิต้ ีไดอะแกรม (Activity Diagram)
เพื่อให้ เห็นขั้นตอนการทางานของระบบแสดงได้ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แอคติวิต้ ีไดอะแกรม ระบบรับแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ภาพที่ 3 อี-อาร์ ไดอะแกรม ระบบแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

3. การออกแบบฐานข้ อมูลโดยใช้ ER Diagram เพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ของข้ อมูล
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ผลการวิจยั
การพัฒนาระบบรับแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่นาเสนอนี้ พัฒนา
ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นด้ วยโปรแกรมภาษา PHP, ภาษา JavaScript ออกแบบหน้ าเว็บ
เพจด้ วยโปรแกรม Dreamweaver CS6 และใช้ โปรแกรม phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้ อมูล
เพื่ อให้ สามารถเก็บประวัติการซ่ อม แจ้ งปั ญหาการซ่ อ มได้ สะดวกขึ้น เจ้ าหน้ าที่ ไอที สามารถ
ทางานได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลการแจ้ งซ่อมโดยภาพรวมได้ แสดงผล
หน้ าจอการทางานได้ ดังนี้
จอแสดงผลตัวอย่าง ให้ กรอกรายการแจ้ งซ่อม

ภาพที่ 4 จอแสดงผลโปรแกรม ให้ กรอกรายการแจ้ งซ่อม
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จอแสดงผลตัวอย่าง ให้ ค้นหาข้ อมูลการแจ้ งซ่อมตามเขต

ภาพที่ 5 จอแสดงผลค้ นหาข้ อมูลตามเขต
จอแสดงผลตัวอย่าง การออกรายงานค้ นหาข้ อมูลการแจ้ งซ่อมตามเขต

ภาพที่ 6 จอแสดงผลการออกรายงานค้ นหาข้ อมูลการแจ้ งซ่อมตามเขต

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบรับแจ้ งการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์ ที่นาเสนอนี้ พัฒนา
ในรูปแบบการนาเทคโนโลยีของเว็บแอพพลิเคชั่น มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ สามารถเก็บประวัติการ
ซ่อม แจ้ งปั ญหาการซ่อมได้ สะดวกขึ้น เจ้ าหน้ าที่ ไอที สามารถทางานได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ผู้ บ ริ ห ารสามารถดู ข้ อ มู ล การแจ้ ง ซ่ อ มโดยภาพรวมได้ ซึ่ ง ระบบสามารถท างานได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
การพั ฒนาระบบในอนาคตสามารถทาได้ ดังนี้ เช่ น ควรมีอีเมล์แจ้ ง การดาเนินงานของ
ไอที ไปยังผู้แจ้ งซ่อมอัตโนมัติ และมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส
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