
การพฒันาระบบรบัแจง้ปัญหางานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Incident Management System 

 
ประเสริฐ อศัวเดชานุกร* 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร ไพรีเกรง** 
 

บทคดัย่อ 

โครงงานนีเป็นการพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
ทางระบบเวบ็แอปพลิเคชันขององค์กร เพืออาํนวยความสะดวกให้กบัพนักงานทต้ีองการแจ้งซ่อม
และติดตามสถานะการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากเดิมทีใช้การติดต่อทางโทรศัพท์และการ
จัดเกบ็ในระบบเอกสาร เปลียนเป็นการใช้งานผ่านนระบบเวบ็แอปพลิเคชันและการจัดเกบ็ข้อมูล
ลงฐานข้อมูลทมีีความปลอดภัย ทงันียังสามารถสืบค้น เรียกดูประวัติการซ่อมบาํรุง เพือยังใช้อ้าง
และประกอบพิจารณาในการสงัซืออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์ทเีสยีชาํรุดอยู่บ่อยครัง 

 
บทนาํ 
ปัจจุบันนีองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสาํคัญกับการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ การใช้เวลา
ในการปฏิบัติงานน้อยลง ดังนันจึงได้มีการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงถือได้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นปัจจัยพืนฐานและเป็นเครืองมือทีสาํคัญในการให้การ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีหน้าทีในการช่วยเหลือ และ
อาํนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กบับุคลากรในองค์กรและยังมีหน้าที
คอยดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพในการทาํงานของอุปกรณ์เพือให้อุปกรณ์เหล่านัน มีความพร้อม
ให้บริการ สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ทงันีรวมถึงทาํการซ่อมบาํรุงเมืออุปกรณ์นันเกิดปัญหาจนไม่
สามารถใช้งานได้อีกต่อไป ตลอดจนทาํการจัดหาอุปกรณ์ให้แผนปฏบัิติงานใช้ทดแทนในระหว่าง
การรอซ่อมแซมอุปกรณ์เพือให้องค์กรและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนืองไม่ส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานต่างๆ ซึงการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนันจําเป็นต้อง
ดาํเนินงานด้วยความถูกต้องเหมาะสมรวดเร็ว นอกจากนันผู้ใช้งานจะต้องสามารถตรวจสอบ 
ติดตามสถานะการณ์ดาํเนินงานได้ 
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ปัญหาและแรงจูงใจ  
ปัญหาและแรงจูงใจทีคิดทาํการพัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งปัญหาเกียวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขึนมานันเกิดจากระบบเดิมใช้คําขอเป็นเอกสารส่งมายังหน่วยงาน
สารสนเทศและต้องรอการอนุมัติจากผู้จัดการแผนกสารสนเทศก่อนจึงจะทาํตามทีคําขอจาก
หน่วยงานต่างๆขอมานันในบางกรณีอาจมีระยะเวลาในการดาํเนินงานนานทาํให้ผู้ส่งซ่อมเกิดการ
ติดตามขึนเนืองจากไม่ทราบความเคลือนไหวของสถานะของการดําเนินงานทาํให้เกิดความ
เสียเวลาในการงานทังในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเองทีต้องทาํการติดตามและทางฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทีต้องตอบคาํถามความคืบหน้าของการดาํเนินงานและเรืองการจัดเกบ็เอกสารจะดู
ข้อมูลย้อยหลังเป็นไปได้คงลาํบากและใช้เวลานาน  
 

วตัถุประสงค ์

1. เพือทาํการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
2. ระบบบริหารจัดการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาช่วยสนับสนุนในการทาํงานของ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพมากขึนด้วยการทาํงานทเีป็นระบบ 

3. เพือพัฒนาในการติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมุมมอง 
หน่วยงานอนืๆ ทแีจ้งซ่อมอุปกรณ์ 

 

ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั  
1. เพือช่วยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเหน็ติดตามงานซ่อมคงค้างทงัหมดทยัีงดาํเนินการ

ไม่สาํเรจ็ และสามารถจัดลาํดับความสาํคัญของการดาํเนินงานได้ กรณีทมีีความสาํคัญมาก
ควรได้รับการแก้ไขก่อน  

2. เพือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสงัซืออุปกรณ์ทดแทนกรณีซ่อมอุปกรณ์หลาย
ครัง แต่ยังเกิดปัญหาเดิมซาํหรือเพือเป็นหลักฐานในการขอซืออะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริม 
กรณี อุปกรณ์ชาํรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

3. เพือให้ผู้ส่งซ่อมอุปกรณ์สามารถตรวจติดตามความคืบหน้าของอุปกรณ์ได้โดยไม่ติดต่อ
สอบถามไปยังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกยีวขอ้ง 
 วงจรชีวิตการพฒันาระบบงาน Software Development Life Cycle (SDLC)  

วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานคือขันตอนตังแต่เริมต้นจนเสรจ็เรียบร้อยเป็นระบบที
สามารถใช้งานได้ซึงนักวิเคราะห์ระบบต้องศึกษาขันตอนในแต่ละขันมีการทาํงานอย่างไรและ
ผลลัพธท์ไีด้ในแต่ละขันตอน โดยประกอบ  ขนั ดังต่อไปนี   



1. การเข้าใจปัญหา (Problem Recognition), 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 

Study),  3. วิ เคราะ ห์  (Analysis),  4. ออกแบบ  (Design),  5. ส ร้ า งห รือ พัฒนาระบบ 
(Implement), 6. การปรับเปลียน (Conversion), 7. บาํรุงรักษา (Maintenance). (ผศ.ดร. มห
ศักด ิเกตุฉาํ, 2559)  

 การวิเคราะหร์ะบบ (Analysis System)  

 เริมเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริม ตังแต่การศึกษาระบบการทาํงาน
ของธุรกิจนัน ในกรณีทรีะบบศึกษานันเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าทาํงานอย่างไร 
เพราะเป็นการยากทจีะออกแบบระบบใหม่โดยทไีม่ทราบว่า ระบบเดิมทาํงานอย่างไร หรือธุรกิจ
ดาํเนินการอย่างไร หลังจากนันกาํหนดความต้องการของ ระบบใหม่ซึงนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง
ใช้เทคนิคในการเกบ็ข้อมูล (Fact-Gathering Techniques). (เอกชัย ภคเลิศพงค์, 2558) 

 เอเอพดีอตเนต็ (ASP.NET)  
 เอเอพีดอตเนต็ (ASP.NET) คือเทคโนโลยีสาํหรับพัฒนาเวบ็ไซต์ เวบ็แอปพลิเคชัน
และเว็บเซอร์วิส โดยอยู่ภายใตแนวคิด .NET Framework เป็นแนวคิดหนึงทีไมโครซอฟท์
พยายามเชือโยงอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทุกอย่างบนโลกมาเชือมโยงกันเหมือนตาข่ายทอียู่ในระบบ 
.NET Framework เช่นอุปกรณ์พวกปาล์มหรืออุปกรณ์ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ASP (Active 

Server Pages) เป็นการเขียนโปรแกรมเพือประมวลผลคาํสงับนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ก่อนจะส่งผลลัพธ์
กลับมายังเบราว์เซอร์ทีร้องขอข้อมูลไปหลักการทาํงานของ ASP จะทาํงานโดยมีตัวแปลและ
ตัวเอ็กซิคิวต์ทีฝังเซิร์ฟเวอร์ (Server Side Application) ส่วนการทาํงานเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
เรียกว่า ฝังไคลเอนต์ (Client Side) การทํางานเริมต้นเมือผู้ใช้ส่งความต้องการผ่านเว็บ
เบราว์เซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) เช่นการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล ในรูปของเอกสาร 
ASP ไปยังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ จากนันเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะทาํหน้าทแีปลคาํสัง แล้วเอก็ซิคิวต์คาํสังนัน อาจ
มกีารเรียกใช้ออบเจก็ต์ คอมโพเนนต์ หรือ ADO เพือใช้สาํหรับการทาํงานกบัฐานข้อมูล หลังจาก
นันเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะสร้างผลลัพธใ์นรูแบบเอกสาร HTML ส่งกลับไปให้เวบ็เบราว์เซอร์ เพือแสดง
ทางฝงัผู้ใช้ต่อไป (HTTP Request). (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2554) 

  ไมโครซอฟท ์วิชวลสตูดิโอ (MS Visual Studio) 

 ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ (MS Visual Studio) คือ เครืองมือทีช่วยในการพัฒนา
โปรแกรม (Integrated Development Environment) โดยมีสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น 
คําสัง Compile, Run พัฒนาขึนโดยไมโครซอฟท์ ซึงเป็นเครืองมือทีช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์
พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์เวบ็ไซต์เวบ็แอปพลิเคชันและ เวบ็เซอร์วิสระบบทรีองรับการทาํงาน
นันมีไมโครซอฟทวิ์นโดวสพ์อ็คเกตพีซี, สมาร์ทโฟน และ เวบ็เบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอ
นันสามารถใช้ภาษาโปรแกรมทเีป็นภาษาดอตเนน็ ในโปรแกรมเดียวกนั เช่น VB.NET, C++, C# 

และ J#. (อนรรฆนงค์ คุณมณี, 2554) 



การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

 

กระบวนการทํางานเดิม 

 

ภาพที 1 กระบวนการการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิม  
กระบวนการทํางานใหม่ 

 

ภาพที  กระบวนการการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ 

 

การออกแบบระบบงาน 

ทศิทางการไหลของข้อมูล สามารถแสดงให้เหน็ด้วย Data Flow Diagram ซึงประกอบด้วย 
กระบวนการ 4 กระบวนการหลัก ดังนี  

1. การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิม บัญชีชือผู้ใช้ ให้กับ พนักงาน
เพือให้พนักงานสามารถเข้าใช้ระบบสาํหรับแจ้งซ่อมอุปกรณ์พร้อมกาํหนดสิทธิ
การใช้งาน  

2. การจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมือมีการจัดซืออุปกรณ์มาใหม่ ผู้ดูแลระบบมี
หน้าทบัีนทกึข้อมูลอุปกรณ์ เพือจัดเกบ็ข้อมูลและลงทะเบียนอุปกรณ์ 

3. การจัดการข้อมูลแจ้งซ่อม เมอืเกดิปัญหาต่อการใช้งานอุปกรณ์พนักงานสามารถ สร้างใบ
แจ้งซ่อมได้ และ เสนอต่อหัวหน้างานทาํการอนุมัติ เมอืหัวหน้างาน อนุมัติ ผู้ดูแลระบบทาํ



การตรวจสอบและบันทกึผลการซ่อมอุปกรณ์ 

4. การออกรายงาน ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูรายงานได้ 

 

ภาพที  Data Flow Diagram 

 

การออกแบบฐานข้อมูลสามารถแสดงให้เหน็ได้ดังรูป

 

ภาพที 4 ER Diagram 



การพฒันาระบบและผลการดําเนนิการ 
 จากการพัฒนาระบบงาน สามารถแสดงในเหน็ได้ว่า ระบบสามารถทาํงานในลักษณะ
เวบ็แอปพลิเคชัน ซึงผู้ใช้สามารถเลือกเข้าไปใช้งานในเมนูต่างๆ ได้ดังภาพ 

 

ภาพที 5 จอแสดงผลหลักของระบบของผู้ใช้งาน 
  

 โดยเมือเข้าสู่ระบบแล้วผู้ใช้สามารถทีจะเลือกเข้ามาดูรายการทีเกิดขึนในระบบ เช่น 
การติดตามการซ่อม พร้อมทังทราบสถานะของรายการทไีด้ส่งเรืองเข้ามาด้วย รวมถึง ผู้บริหาร
จัดการระบบ สามารถทีจะเรียกดูรายงานต่างๆ ทีเกียวข้องได้ เช่น รายงานทรัพย์สินอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ของบริษัท ซึงมีรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาสืบค้นและดูข้อมูลที
ต้องการได้ 

  

 

ภาพที 7 จอแสดงผลการติดตามการซ่อมโดยระบบจะแสดงการแจ้งซ่อมพร้อมทงัสถานะ 
 



 

ภาพที 8 จอแสดงผลตัวอย่างรายงานทรัพย์สนิอุปกรณ์รายการคอมพิวเตอร์ในระบบทงัหมดใน
บริษัทฯ 

 

บทสรุป 

 การพัฒนาระบบรับแจ้งปัญหางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึนเพือให้
ผู้ใช้งานลดการติดต่อกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่จาํเป็นลง และลดการตอบปัญหาการ
แจ้งซ่อมและการสอบถามสถานะการซ่อมทางโทรศัพท์ลงโดยให้ทาํการแจ้ง และติดตามผลการ
ดาํเนินงานผ่านเวบ็ไซต์ 

 จากการใช้งานระบบรับแจ้งปัญหางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ฐานข้อมูลอุปกรณ์ทังหมดทีมีของบริษัทจากการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทมีีแล้วและทไีด้จัดซือหลังจากการใช้โปรแกรมทเีมนูการจัดการอุปกรณ์สามารถเกบ็
บันทึกประวัติการซ่อมอุปกรณ์ได้โดยการบันทึกข้อมูลใบแจ้งซ่อมจากเมนูแจ้งซ่อมอุปกรณ์โดย
รายการแจ้งซ่อมทังหมดทีผ่านการอนุมัติจะแสดงในเอกสารรอการอนุมัติของฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถจัดการเรียงลําดับก่อนหลังของการแจ้งขอรับบริการได้ ในส่วนของผู้แจ้ง
สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ทเีมนูเอกสารส่วนตัว โดยกระบวนการทงัหมด เปลียนจากการใช้
เอกสารในรูปแบบกระดาษเป็นการจัดเกบ็ในฐานข้อมูล ซึงสามารถติดตามและเรียกใช้งานได้ง่าย 

1. ในด้านผู้ใช้งาน ช่วยลดขันตอนในการกรอกข้อมูลส่วนแต่เพียงลงชือเข้าใช้งาน และทาํ
การแจ้งซ่อมระบบสามารถดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งซ่อมมาแสดงได้ทันทีในส่วนของ 
การแจ้งซ่อมเพียงใส่หมายเลขอุปกรณ์ระบบจะทาํการดึงข้อมูลอุปกรณ์มาแสดง ผู้ใช้งาน
สามารถบันทึกรายการทีต้องการแจ้งซ่อมและกดปุ่มตกลงเอกสารจะถูกส่งไปรอการ
อนุมัติและสามารถติดตามสถานะเอกสารเพิมตรวจสอบความคืบหน้าได้ด้วยตนเอง  



2. ในด้านผู้บังคับบัญชาสามารถทราบรายการแจ้งซ่อมในส่วนทีตนเองรับผิดชอบ และทาํ
การอนุมัติได้ทนัทโีดยไม่ต้องใช้ระบบกระดาษ  

3. ในด้านของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทราบรายการแจ้งซ่อมได้ทนัทีทีมีการสร้าง
เอกสารสามารถบริหารจัดการลาํดับก่อนหลังได้อย่างเป็นธรรมสามารถตรวจสอบประวัติ
การซ่อมได้เพียงกรอกเลขทีอุปกรณ์และสามารถใช้ประกอบการพิจารณาจัดซืออุปกรณ์
ใหม่ได้อกีด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ในการจัดการลงทะเบียนทรัพย์สินทางคอมพิวเตอร์นันเนืองจากต้องทาํการบันทกึ

ข้อมูลย้อนหลังเป็นจาํนวนมากและอุปกรณ์ส่วนใหญ่นันกระจายอยู่ทีผู้ใช้งานฝ่ายเทคโนโลยีสาร
สนเทคมีความจาํเป็นต้องลงพืนทตีรวจสอบอุปกรณ์และจัดเกบ็ข้อมูลด้วยตนเองและต้องขอความ
ร่วมมือจากผู้ใช้งานช่วยให้ข้อมูลเกียวกับอุปกรณ์ทตีนเองครอบครองอยู่ก่อนหน้าเช่น มีอุปกรณ์
ชนิดใดบ้างตังอยู่ทสีถานทใีดบ้างเพือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาํการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน การจัดทาํนโยบายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในองค์กรเพือผลักดันให้ผู้ใช้งานแจ้ง
ปัญาหาเข้ามาในระบบเท่านัน หากไม่แจ้งปัญหาผ่านระบบจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือให้ทุกคนปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 
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