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บทคดัย่อ 
 
 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์
ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ระบบถูกออกแบบและพฒันาเพื่อใชก้ารแจง้ซ่อม การซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยงัช่วยลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลซ่ึงท าการพฒันาระบบ
ดว้ยภาษาเอเอสพีดอตเน็ตและซีชาร์ปและใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 ในการ
จดัการฐานขอ้มูล มีการแบ่งระบบสารสนเทศฯออกเป็น 3 ส่วนตามผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 1) หวัหนา้
ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 2) เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 3) ผูใ้ชง้าน และมีกระบวนการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 5 กระบวนการ 1) ส่วนการจดัการขอ้มูลทัว่ไป 2) ส่วนการแจง้ซ่อม 3) ส่วนการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ 4) ส่วนการตรวจสอบอุปกรณ์ 5) ส่วนออกรายงาน 

ผลจากการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ไดท้ดสอบการท างานของระบบโดยเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการ
คอมพิวเตอร์ 2 คน ผูใ้ชง้าน 3 คน หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 1 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใชง้านระบบฯ ผลการประเมินพบวา่ลกัษณะการใชง้านท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลท่ีน าเสนอ มีความชดัเจน และระบบ
สามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วข้ึนได ้ผลสรุปในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจเท่ากบั 
4.79 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเกณฑม์ากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this independent study was to develop of hardware equipments and software 
maintenance system for The Far Eastern University. The system was designed and developed for 
use in the requesting repairs and maintenance of equipment for the convenience and reduces 
redundancy of data. The tools that were used in the developed of the coding program were 
ASP.NET with C#  language and SQL SERVER 2000 database program. The system is divide into 
3 parts by user: 1) head of computer services center departments 2) staff of computer services center 
departments 3) personnel. The developed comprised of 5 processes. The processes of related 
functions: 1) data management 2) requesting repairs 3) equipment maintenance 4) equipment 
monitoring 5) data reporting. 
 
For the outputs of this independent study, there are: 2 staff of computer services center departments 
3 personnel and head of computer services center departments. The set of questionnaire is prepared 
to collect data from the users about their level of satisfaction in using the system. The suitability of 
presented data format clarity and the system can reduces operation time. The result of the evaluation 
is 4.79 points which means that the user satisfaction ware good. 

 


