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บทคัดย่อ
โครงงานนีเป็ นการพัฒนาระบบรับแจ้ งปัญหางานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
ทางระบบเว็บแอปพลิเคชันขององค์กร เพืออํานวยความสะดวกให้ กบั พนักงานทีต้ องการแจ้ งซ่อม
และติดตามสถานะการซ่ อมอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ จากเดิมทีใช้ การติดต่อ ทางโทรศั พท์และการ
จัดเก็บในระบบเอกสาร เปลียนเป็ นการใช้ งานผ่านนระบบเว็บแอปพลิเคชันและการจัดเก็บข้ อมูล
ลงฐานข้ อมูลทีมีความปลอดภัย ทังนียังสามารถสืบค้ น เรียกดูประวัติการซ่อมบํารุง เพือยังใช้ อ้าง
และประกอบพิจารณาในการสังซืออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์ทเสี
ี ยชํารุดอยู่บ่อยครัง

บทนํา
ปัจจุบันนีองค์กรต่างๆ ได้ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้ เวลา
ในการปฏิบัติงานน้ อยลง ดังนั นจึงได้ มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยสนับสนุ นการ
ปฏิบัติงานเพือเพิ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงถือได้ ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็ นปั จจัยพื นฐานและเป็ นเครื องมือทีสาํ คัญในการให้ การ สนับสนุ นการ
ปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผู้ดูแลรั บผิดชอบ มีหน้ าทีในการช่วยเหลือ และ
อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ กบั บุคลากรในองค์กรและยังมีหน้ าที
คอยดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ์เพื อให้ อุปกรณ์เหล่านัน มีความพร้ อม
ให้ บริการ สามารถใช้ งานได้ อยู่เสมอ ทังนีรวมถึงทําการซ่อมบํารุงเมืออุปกรณ์นันเกิดปัญหาจนไม่
สามารถใช้ งานได้ อีกต่ อไป ตลอดจนทําการจัดหาอุปกรณ์ให้ แผนปฏิบัติงานใช้ ทดแทนในระหว่าง
การรอซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื อให้ องค์กรและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างต่อเนื องไม่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานต่างๆ ซึ งการให้ บริ การของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศนั นจําเป็ นต้ อง
ดําเนินงานด้ วยความถู กต้ อ งเหมาะสมรวดเร็ว นอกจากนันผู้ ใช้ งานจะต้ องสามารถตรวจสอบ
ติดตามสถานะการณ์ดาํ เนินงานได้
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ปัญหาและแรงจูงใจ
ปั ญ หาและแรงจู งใจทีคิ ดทํา การพั ฒนาโปรแกรมระบบแจ้ งปั ญหาเกียวกับระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศขึ นมานั นเกิ ด จากระบบเดิ ม ใช้ คํา ขอเป็ นเอกสารส่ ง มายั ง หน่ ว ยงาน
สารสนเทศและต้ องรอการอนุ มั ติจ ากผู้ จัดการแผนกสารสนเทศก่อนจึงจะทําตามทีคําขอจาก
หน่วยงานต่างๆขอมานันในบางกรณีอาจมีระยะเวลาในการดําเนินงานนานทําให้ ผ้ ูส่งซ่อมเกิดการ
ติดตามขึนเนื องจากไม่ ทราบความเคลื อนไหวของสถานะของการดํา เนิ น งานทํา ให้ เ กิด ความ
เสียเวลาในการงานทังในส่วนของผู้ ปฏิบัติงานเองทีต้ องทําการติดตามและทางฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต้ องตอบคําถามความคืบหน้ าของการดําเนินงานและเรืองการจัดเก็บเอกสารจะดู
ข้ อมูลย้ อยหลังเป็ นไปได้ คงลําบากและใช้ เวลานาน
วัตถุประสงค์
1. เพือทําการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ระบบบริหารจัดการซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาช่วยสนับสนุนในการทํางานของ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพมากขึนด้ วยการทํางานทีเป็ นระบบ
3. เพือพัฒนาในการติดตามผลการดํา เนินงานของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมุมมอง
หน่วยงานอืนๆ ทีแจ้ งซ่อมอุปกรณ์
ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. เพือช่วยให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นติดตามงานซ่อมคงค้ างทังหมดทียังดําเนินการ
ไม่สาํ เร็จ และสามารถจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงานได้ กรณีทมีี ความสําคัญมาก
ควรได้ รับการแก้ ไขก่อน
2. เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการสังซืออุปกรณ์ทดแทนกรณีซ่อมอุปกรณ์หลาย
ครัง แต่ยังเกิดปัญหาเดิมซําหรือเพือเป็ นหลักฐานในการขอซืออะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริม
กรณี อุปกรณ์ชาํ รุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
3. เพือให้ ผ้ ูส่งซ่อมอุปกรณ์สามารถตรวจติดตามความคืบหน้ าของอุป กรณ์ได้ โดยไม่ ติดต่อ
สอบถามไปยังฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงาน Software Development Life Cycle (SDLC)
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานคือขันตอนตังแต่เริมต้ นจนเสร็จเรียบร้ อยเป็ นระบบที
สามารถใช้ งานได้ ซึงนักวิเคราะห์ระบบต้ องศึกษาขันตอนในแต่ละขันมีการทํางานอย่างไรและ
ผลลัพธ์ทได้
ี ในแต่ละขันตอน โดยประกอบ ขัน ดังต่อไปนี



1. การเข้ าใจปัญหา (Problem Recognition), 2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility
Study), 3. วิ เ คราะห์ (Analysis), 4. ออกแบบ ( Design), 5. สร้ างหรื อพั ฒนาระบ บ
(Implement), 6. การปรั บเปลียน (Conversion), 7. บํารุงรักษา (Maintenance). (ผศ.ดร. มห
ศักดิ เกตุฉา,ํ 2559)
การวิเคราะห์ระบบ (Analysis System)
เริมเข้ าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริม ตังแต่การศึกษาระบบการทํางาน
ของธุรกิจนัน ในกรณีทระบบศึ
ี
กษานันเป็ นระบบสารสนเทศอยู่แล้ วจะต้ องศึกษาว่าทํางานอย่างไร
เพราะเป็ นการยากทีจะออกแบบระบบใหม่โดยทีไม่ทราบว่า ระบบเดิมทํางานอย่างไร หรือธุรกิจ
ดําเนินการอย่างไร หลังจากนันกําหนดความต้ องการของ ระบบใหม่ซึงนักวิเคราะห์ระบบจะต้ อง
ใช้ เทคนิคในการเก็บข้ อมูล (Fact-Gathering Techniques). (เอกชัย ภคเลิศพงค์, 2558)
เอเอพีดอตเน็ต (ASP.NET)
เอเอพีดอตเน็ต (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสาํ หรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน
และเว็บ เซอร์ วิ ส โดยอยู่ ภ ายใตแนวคิ ด .NET Framework เป็ นแนวคิ ด หนึ งที ไมโครซอฟท์
พยายามเชือโยงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทุกอย่างบนโลกมาเชือมโยงกันเหมือนตาข่ายทีอยู่ในระบบ
.NET Framework เช่ น อุ ป กรณ์ พ วกปาล์ ม หรื อ อุ ป กรณ์ ทีเกี ยวกั บ คอมพิ ว เตอร์ ASP (Active
Server Pages) เป็ นการเขียนโปรแกรมเพือประมวลผลคําสังบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ก่อนจะส่งผลลัพธ์
กลั บ มายั งเบราว์ เ ซอร์ ทีร้ องขอข้ อ มู ลไปหลั ก การทํา งานของ ASP จะทํา งานโดยมีตัวแปลและ
ตั ว เอ็ก ซิ คิ ว ต์ ทีฝั งเซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server Side Application) ส่ ว นการทํา งานเบราว์ เ ซอร์ ข องผู้ ใ ช้
เรี ย กว่ า ฝั งไคลเอนต์ (Client Side) การทํา งานเริ มต้ น เมื อผู้ ใ ช้ ส่ ง ความต้ อ งการผ่ า นเว็ บ
เบราว์เซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) เช่นการค้ นหาข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ในรูปของเอกสาร
ASP ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนันเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทําหน้ าทีแปลคําสัง แล้ วเอ็กซิคิวต์คาํ สังนัน อาจ
มีการเรียกใช้ ออบเจ็กต์ คอมโพเนนต์ หรือ ADO เพือใช้ สาํ หรับการทํางานกับฐานข้ อมูล หลังจาก
นันเว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้ างผลลัพธ์ในรูแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้ เว็บเบราว์เซอร์ เพือแสดง
ทางฝังผู้ใช้ ต่อไป (HTTP Request). (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2554)
ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ (MS Visual Studio)
ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ (MS Visual Studio) คือ เครื องมือทีช่ วยในการพัฒนา
โปรแกรม (Integrated Development Environment) โดยมี สิ งอํา นวยความสะดวกต่ า งๆ เช่ น
คํา สัง Compile, Run พั ฒ นาขึนโดยไมโครซอฟท์ ซึ งเป็ นเครื องมื อ ทีช่ วยนั ก พั ฒนาซอฟต์แวร์
พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันและ เว็บเซอร์วิสระบบทีรองรับการทํางาน
นันมีไมโครซอฟท์วินโดวส์พอ็ คเกตพีซี, สมาร์ทโฟน และ เว็บเบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอ
นันสามารถใช้ ภาษาโปรแกรมทีเป็ นภาษาดอตเน็น ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น VB.NET, C++, C#
และ J#. (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2554)



การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
กระบวนการทํางานเดิม

ภาพที 1 กระบวนการการแจ้ งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิม
กระบวนการทํางานใหม่

ภาพที กระบวนการการแจ้ งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่
การออกแบบระบบงาน
ทิศทางการไหลของข้ อมูล สามารถแสดงให้ เห็นด้ วย Data Flow Diagram ซึงประกอบด้ วย
กระบวนการ 4 กระบวนการหลัก ดังนี
1. การจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิม บัญชีชือผู้ใช้ ให้ กับ พนักงาน
เพื อให้ พนักงานสามารถเข้ าใช้ ระบบสําหรั บแจ้ งซ่อมอุปกรณ์พร้ อมกําหนดสิทธิ
การใช้ งาน
2. การจั ดการข้ อมู ลอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ เมือมีก ารจัดซื ออุป กรณ์ มาใหม่ ผู้ ดูแ ลระบบมี
หน้ าทีบันทึกข้ อมูลอุปกรณ์ เพือจัดเก็บข้ อมูลและลงทะเบียนอุปกรณ์
3. การจัดการข้ อมูลแจ้ งซ่อม เมือเกิดปัญหาต่อการใช้ งานอุปกรณ์พนักงานสามารถ สร้ างใบ
แจ้ งซ่อมได้ และ เสนอต่อหัวหน้ างานทําการอนุมัติ เมือหัวหน้ างาน อนุมัติ ผู้ดูแลระบบทํา



การตรวจสอบและบันทึกผลการซ่อมอุปกรณ์
4. การออกรายงาน ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานได้

ภาพที Data Flow Diagram
การออกแบบฐานข้ อมูลสามารถแสดงให้ เห็นได้ ดังรูป

ภาพที 4 ER Diagram



การพัฒนาระบบและผลการดําเนินการ
จากการพัฒนาระบบงาน สามารถแสดงในเห็นได้ ว่า ระบบสามารถทํางานในลักษณะ
เว็บแอปพลิเคชัน ซึงผู้ใช้ สามารถเลือกเข้ าไปใช้ งานในเมนูต่างๆ ได้ ดังภาพ

ภาพที 5 จอแสดงผลหลักของระบบของผู้ใช้ งาน
โดยเมือเข้ าสู่ระบบแล้ วผู้ใช้ สามารถทีจะเลือกเข้ ามาดูรายการทีเกิดขึนในระบบ เช่ น
การติดตามการซ่ อม พร้ อมทังทราบสถานะของรายการทีได้ ส่งเรืองเข้ ามาด้ วย รวมถึง ผู้บริ หาร
จั ดการระบบ สามารถทีจะเรี ยกดู รายงานต่ า งๆ ทีเกียวข้ องได้ เช่ น รายงานทรั พย์สินอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ซึงมีรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถเข้ ามาสืบค้ นและดูข้อ มู ลที
ต้ องการได้

ภาพที 7 จอแสดงผลการติดตามการซ่อมโดยระบบจะแสดงการแจ้ งซ่อมพร้ อมทังสถานะ



ภาพที 8 จอแสดงผลตัวอย่างรายงานทรัพย์สนิ อุปกรณ์รายการคอมพิวเตอร์ในระบบทังหมดใน
บริษัทฯ

บทสรุป
การพั ฒนาระบบรั บแจ้ งปั ญหางานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศพั ฒนาขึนเพื อให้
ผู้ใช้ งานลดการติดต่อกับฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ จาํ เป็ นลง และลดการตอบปั ญหาการ
แจ้ งซ่อมและการสอบถามสถานะการซ่อมทางโทรศัพท์ลงโดยให้ ทาํ การแจ้ ง และติดตามผลการ
ดําเนินงานผ่านเว็บไซต์
จากการใช้ งานระบบรั บ แจ้ งปั ญ หางานทางด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศช่ ว ยให้ ฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ฐานข้ อมู ลอุปกรณ์ทังหมดทีมีของบริ ษัทจากการบั นทึกข้ อมู ลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทมีี แล้ วและทีได้ จัดซือหลังจากการใช้ โปรแกรมทีเมนู การจัดการอุปกรณ์สามารถเก็บ
บันทึกประวัติการซ่อมอุปกรณ์ได้ โดยการบันทึกข้ อมูลใบแจ้ งซ่อมจากเมนู แจ้ งซ่อมอุปกรณ์โดย
รายการแจ้ งซ่ อมทังหมดทีผ่ า นการอนุ มัติ จะแสดงในเอกสารรอการอนุ มัติข องฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถจัดการเรี ยงลําดับก่อนหลังของการแจ้ งขอรั บบริ การได้ ในส่วนของผู้แ จ้ ง
สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ ทเมนู
ี เอกสารส่วนตัว โดยกระบวนการทังหมด เปลียนจากการใช้
เอกสารในรูปแบบกระดาษเป็ นการจัดเก็บในฐานข้ อมูล ซึงสามารถติดตามและเรียกใช้ งานได้ ง่าย
1. ในด้ านผู้ใช้ งาน ช่วยลดขันตอนในการกรอกข้ อมูลส่วนแต่เพียงลงชือเข้ าใช้ งาน และทํา
การแจ้ งซ่ อมระบบสามารถดึงข้ อมูลส่วนตัวของผู้แจ้ งซ่ อมมาแสดงได้ ทันทีในส่วนของ
การแจ้ งซ่อมเพียงใส่หมายเลขอุปกรณ์ระบบจะทําการดึงข้ อมูลอุปกรณ์มาแสดง ผู้ใช้ งาน
สามารถบั น ทึกรายการทีต้อ งการแจ้ งซ่ อมและกดปุ่ มตกลงเอกสารจะถู กส่งไปรอการ
อนุมัติและสามารถติดตามสถานะเอกสารเพิมตรวจสอบความคืบหน้ าได้ ด้วยตนเอง



2. ในด้ านผู้บังคับบัญชาสามารถทราบรายการแจ้ งซ่ อมในส่วนทีตนเองรั บผิดชอบ และทํา
การอนุมัติได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องใช้ ระบบกระดาษ
3. ในด้ านของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทราบรายการแจ้ งซ่อมได้ ทนั ทีทีมีการสร้ าง
เอกสารสามารถบริหารจัดการลําดับก่อนหลังได้ อย่างเป็ นธรรมสามารถตรวจสอบประวัติ
การซ่ อมได้ เพี ยงกรอกเลขทีอุปกรณ์และสามารถใช้ ประกอบการพิ จารณาจัดซืออุปกรณ์
ใหม่ได้ อกี ด้ วย

ข้อเสนอแนะ
ในการจัดการลงทะเบียนทรัพย์สินทางคอมพิวเตอร์นั นเนืองจากต้ องทําการบันทึก
ข้ อมูลย้ อนหลังเป็ นจํานวนมากและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ นันกระจายอยู่ทีผู้ใช้ งานฝ่ ายเทคโนโลยีสาร
สนเทคมีความจําเป็ นต้ องลงพืนทีตรวจสอบอุปกรณ์และจัดเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองและต้ องขอความ
ร่วมมือจากผู้ใช้ งานช่วยให้ ข้อมูลเกียวกับอุปกรณ์ทตนเองครอบครองอยู
ี
่ก่อนหน้ าเช่น มีอุปกรณ์
ชนิดใดบ้ างตังอยู่ทสถานที
ี
ใดบ้ างเพือฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําการตรวจสอบได้ อย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน การจัดทํานโยบายการแจ้ งซ่อมอุปกรณ์ในองค์กรเพือผลักดันให้ ผ้ ูใช้ งานแจ้ ง
ปั ญาหาเข้ ามาในระบบเท่านั น หากไม่แจ้ งปั ญหาผ่านระบบจะไม่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาจากฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้ ทุกคนปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
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