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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. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 
 
1.1 หลกัการและเหตุผล 
มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 และไดส้ถาปนามหาวทิยาลยัข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 120 ถนนมหิดล ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
รหสัไปรษณีย ์50100 ในปัจจุบนัไดเ้ปิดสอนในระดบัปริญญาตรีจ านวน 5 คณะ 13 สาขาและระดบั
ปริญญาโท 2 สาขามีจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ินประมาณ 3,000 คน 

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นไดเ้ปิดสอนนกัศึกษาในหลายสาขาวชิา และผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน มีการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือการพฒันาอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อใชใ้นการเรียนการสอน ไดแ้ก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จ านวน 261 เคร่ือง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ จ านวน 4 เคร่ือง  เคร่ืองพิมพ์
จ  านวน 25 เคร่ือง  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ านวน 23 เคร่ือง และโปรแกรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวชิา
ต่างๆ  มีจ านวนหอ้งเรียน 18 หอ้ง จ านวน หอ้งปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์ 3 หอ้ง  โดยมี ศูนยบ์ริการ
คอมพิวเตอร์ สังกดัฝ่ายบริ หาร เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการใหบ้ริการและคอยบ ารุงรักษาให้
สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอการจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์และโปรแกรมเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนใน
ปัจจุบนัยงัถูกจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร หรือขอ้มูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเม่ือมีปริมาณ
ขอ้มูลท่ีมากข้ึน การจดัการกบัขอ้มูลเพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการจึงเป็นไปไดย้ากและมีความซบัซอ้น 
เช่นการแสดงขอ้มูลประวติัการใชง้าน ขอ้มูลการแจง้ซ่อม ขอ้มูลการบ ารุงรักษา สถานะของอุปกรณ์ 
จึงท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบไดแ้น่ชดัวา่อุปกรณ์รายการใดไดแ้ทงช ารุดไปแลว้บา้ง และขอ้มูล
เหล่าน้ียงัมีส่วนส าคญัในการประกอบการตดัสินใจจดัซ้ืออุปกรณ์ใหม่ในอนาคต 
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ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบทบาทอยา่งมากในการติดต่อส่ือสาร
และรับส่งขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ละผูป้ฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งมากจึงมีแนวคิด
ท่ีจะพฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นข้ึน
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ และเป็นการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
ศูนยค์อมพิวเตอร์ในดา้นการใหบ้ริการ อีกทั้งยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารเพื่อขอปรับปรุง
หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในอนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
เพื่อพฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นท่ีใชใ้น
การจดัเก็บประวติัการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบระยะเวลาเพื่อท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
1) ไดร้ะบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
2) สามารถจดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้าน ประวติัการซ่อมบ ารุงการแจง้

ซ่อมอยา่งเป็นระบบ สามารถคน้หาและแสดงในรูปแบบรายงานเชิงสถิติแผนภูมิได ้

1.4 แผนด าเนินการ ขอบเขต และวธีิการศึกษา 
1.4.1 แผนด าเนินการ 

ในการพฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์
อีสเทอร์นผูศึ้กษาไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
1) ศึกษากระบวนการท างานและปัญหาของระบบงานเดิม ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) วเิคราะห์ปัญหาและโครงสร้างขอ้มูลของระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
3) ออกแบบระบบ ฐานขอ้มูลของอุปกรณ์และหนา้จอติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 
4) พฒันาระบบตามท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้
5) ท าการทดสอบและท าการปรับปรุงแกไ้ขระบบ 
6) ประเมินความถูกตอ้งตามความตอ้งการของระบบ 
7) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
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1.4.2 ขอบเขต 
ในการพฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีส
เทอร์นน้ี จะเป็นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ (Web Base Application) โดยมี 
ขอบเขตดงัน้ี 
ขอบเขตขอ้มูล 
1) ขอบเขตขอ้มูลดา้นผูใ้ชง้าน 

1.1) อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจ านวน 158 คน  
2) ขอบเขตขอ้มูลดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

2.1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจ านวน 261 เคร่ือง 
2.2) คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊จ  านวน 4 เคร่ือง  
2.3) เคร่ืองพิมพจ์ านวน 25 เคร่ือง 
2.4) เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 23 เคร่ือง  
2.5) ไมโครโฟน 22 เคร่ือง 

3) ขอบเขตขอ้มูลดา้นซอฟตแ์วร์ 
3.1) ซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการ เช่นไมโครซอฟทว์นิโดวส์เอก็พีและ

ไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 
3.2) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการเรียนการสอนวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ เช่น วชิา

เขียนโปรแกรม 1 ใชซ้อฟตแ์วร์ไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2012 
3.3) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นงานส านกังานทัว่ไป เช่น ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ 2010 

ขอบเขตระบบงาน 
1) การซ่อมบ ารุง 

1.1) บนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อม 
1.2) บนัทึกขอ้มูลการตอบกลบัผูใ้ชร้ะบบ 
1.3) บนัทึกขอ้มูลการซ่อมบ ารุง 
1.4) คน้หาขอ้มูลการแจง้ซ่อม 
1.5) ตรวจสอบอุปกรณ์ใกลห้มดอาย ุ

2) ขอ้มูลทัว่ไป 
2.1) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลวทิยาเขต 
2.2) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลประเภทหอ้ง 
2.3) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลหอ้ง 
2.4) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลหน่วยงาน 
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บทที� 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 

 

ในการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

ตอ้งอาศยัหลกัการและทฤษฎีต่างๆ เพื�อนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบต่อไป โดยแบ่งประเภท

ของเอกสารที�เกี�ยวขอ้งเป็น 2 ส่วน ดงันี�  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 

2.2 ผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระเรื�องการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ผูศึ้กษาไดร้วบรวมเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

2.1.1 ระบบสารสนเทศ 

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบังานซ่อมและบาํรุงรักษา 

2.1.3การซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์ 

2.1.4 การวเิคราะห์และแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ 

2.1.1ระบบสารสนเทศ 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2536) กล่าวถึงการใหค้วามหมายของขอ้มูลวา่สามารถให้ความหมายโดยใช้

เกณฑต่์างๆ ดงันี�  

1) พิจารณาในแง่ของการปฏิบติังาน 

1.1) ขอ้มูลปฏิบติังาน หมายถึงขอ้มูลยอ่ยที�เกิดขึ�นเป็นเรื�องๆ ตามลกัษณะของการ

  ทาํงาน  เช่น การลงทะเบียน การเพิ�มรายวชิา 

1.2) ขอ้มูลบริหาร หมายถึง ขอ้มูลที�ไดรั้บการสรุป คาํนวณ จดัเรียงหรือ  

  ประมวลผลแลว้ โดยมีจุดประสงคส์าํหรับการวางแผนควบคุม และ  

  ตดัสินใจดา้นการบริหารของ ผูบ้ริหารที�เรียกวา่สารสนเทศ (Information) 
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2) พิจารณาในแง่ขององคก์ร 

2.1) ขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลที�เกิดขึ�นในหน่วยงานเอง เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบั

  การปฏิบติังาน เช่น รายวชิาที�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา เกรดรายวิชา

  ที�เรียน ขอ้มูลเหล่านี�สามารถเก็บบนัทึกไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ได ้

2.2) ขอ้มูลภายนอก หมายถึงขอ้มูลที�เกิดขึ�นนอกหน่วยงาน เช่นขอ้มูลเกี�ยวกบั 

  ภาวะเศรษฐกิจ การดาํเนินงานของหน่วยงานอื�น ถา้เป็นบริษทัขอ้มูล  

  ภายนอกคือบริษทัคู่แข่ง 

3) พิจารณาในดา้นการจดัเก็บไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 

3.1) ขอ้มูลเชิงจาํนวน (Numeric Data) หมายถึง ขอ้มูลที�บนัทึกเป็นตวัเลข และ

  อาจนาํมาใชค้าํนวณได ้เช่น หาค่าเฉลี�ย หาผลรวม 

3.2) ขอ้มูลอกัขระ (Character Data) หรือขอ้ความ (Text) หมายถึงขอ้มูลประเภท

  ตวัอกัษรและสัญลกัษณ์ ที�สามารถจดัเรียงลาํดบัได ้แต่นาํไปคาํนวณไม่ได ้

3.3) ขอ้มูลกราฟิก (Graphical Data) หมายถึง ขอ้มูลที�เป็นจุดพิกดัของภาพ หรือ 

  แผนที�สําหรับให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการสร้างภาพและแผนที� ในปัจจุบนัใช้

  ออกแบบสินคา้และผลิตภณัฑ ์แบบก่อสร้างอาคารและแผนที� 

3.4) ขอ้มูลภาพลกัษณ์ (Image) หมายถึง ขอ้มูลที�แสดงความเขม้และสีของรูปภาพ

  หรือเอกสารที�ใชใ้นเครื�อง Scanner บนัทึกไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล

  ประเภทนี�สามารถนาํมาแสดงทางจอภาพได ้ยอ่ขยายตดัต่อได ้แต่ไม่  

  สามารถใชค้าํนวณได ้

3.5) ขอ้มูลภาพเคลื�อนไว ้(Movie Data) ภาพเคลื�อนไหวหรือภาพยนตร์ที�เรียกวา่

  Animation 

สารสนเทศ (Information) 

สารสนเทศจดัเป็นทรัพยากรที�สําคญัอย่างหนึ� งขององค์กร เช่นเดียวกบัพลงังานหรือ

เครื�องจกัร ซึ� งเป็นตวัเชื�อมโยงส่วนต่างๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนั เพื�อให้การดาํเนินงาน

และการจดัต่อประสานงานกนัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั�น สารสนเทศยงั

เป็นส่วนช่วยให้องค์กรสามารถยืนหยดัต่อสู้กบัสภาพแวดลอ้มที�มีการแข่งขนักนัอย่าง

สูงในปัจจุบนั 
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นิยามสารสนเทศไดนิ้ยามไวว้่า สารสนเทศ คือ ขอ้มูลที�ไดผ้่านการประมวลผลและถูก

จดัให้อยู่ในรูปที�มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูรั้บดงัแสดงใน

ภาพที� 2.1 

 
ภาพที� 2.1 ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลและสารสนเทศ 

คุณสมบติัของสารสนเทศที�ดี 

1) ความเที�ยงตรง (Accuracy) สารสนเทศจะตอ้งไม่ทาํให้เกิดความเขา้ใจผิด (Mistake) 

 และมีขอ้ผิดพลาด (Error) สารสนเทศนั�นจะต้องชัดเจน (Clear) ซึ� งสะทอ้นถึง

 ความหมายของขอ้มูลที�เป็นรากฐาน สารสนเทศจะตอ้งแสดงภาพที�ถูกตอ้งให้กบั

 ผูรั้บ เช่น อาจะนาํเสนอดว้ยกราฟ เป็นตน้ 

2) ทนัต่อการใชง้าน (Timeliness) สารสนเทศที�ผูรั้บตอ้งการในช่วงเวลาที�กาํหนดเป็น

 ลักษณะหนึ� งของสารสนเทศที�มีคุณภาพ เช่น รายงานความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 หลงัจากที�ไดมี้การแกไ้ขการปฏิบติังานแลว้ ดงันั�นการทนัต่อเวลาจึงมีความหมายวา่

 ผูรั้บสามารถหาสารสนเทศที�ตอ้งการไดท้นัเวลา 

3) ตรงตามความตอ้งการ (Relevancy) สารสนเทศนั�นสามารถตอบคาํถามที�ผูรั้บเจาะจง 

 เช่น อะไร ทาํไม ที�ไหน เมื�อไหร่ อยา่งไร และใคร ไดต้รงประเด็นหรือไม่ 

4) สมบูรณ์ครบถว้น สารสนเทศที�มีความสมบูรณ์ครบถว้นจะตอ้งแสดงถึงขอ้เท็จจริงที�

 สาํคญัๆ เช่น รายการที�แสดงถึงการลงทุนจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายต่างๆ 

5) ความเชื�อถือได ้สารสนเทศที�เชื�อถือได้โดยส่วนใหญ่แลว้จะขึ�นอยู่กบัวิธีการจดัเก็บ

 รวบรวม หรือขึ�นอยูก่บัแหล่งที�เชื�อถือไดข้องสารสนเทศนั�นๆ 

6) สะดวกต่อการเรียกใช ้ผูที้�ไดรั้บสิทธิ� สามารถเรียกใชส้ารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและ

 รวดเร็วตามรูปแบบที�กาํหนดไวแ้ลว้ 

7) ความปลอดภยั ผูที้�ไม่ไดรั้บสิทธิ� จะไม่สามารถดึงสารสนเทศมาใชไ้ด ้

8) ความคุม้ค่า การจดัหาสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ จะตอ้งคุม้ค่ากบัเงินที�ตอ้งเสียไป 

9) เพียงพอต่อความต้องการ ถ้าสารสนเทศที�ยุ่งยากซับซ้อนมีมากเกินไป ทาํให้ผู ้

 ตดัสินใจไม่สามารถจะชี�วดัไดว้า่สารสนเทศอะไรที�มีความสําคญัและเป็นประโยชน์

 ต่อการใชง้านจริงๆ 
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10) ความยืดหยุน่ สามารถนาํสารสนเทศมาใชไ้ดห้ลายวตัถุประสงค ์เช่น สารสนเทศที�

 แสดงปริมาณคงคลงัสามารถนาํไปใช้กบัพนกังานขายได ้ผูจ้ดัการฝ่ายขายนาํไปใช้

 ตดัสินใจวา่จะผลิตเพิ�มเติมการคงคลงัหรือยงั 

11) ตรวจสอบได ้สามารถตรวจสอบไดว้า่สารสนเทศนั�นถูกตอ้ง เพื�อให้เกิดความมั�นใจที�จะ

 นาํไปใชใ้นการตดัสินใจ อาจจะตรวจสอบสารสนเทศเดียวกนันั�นจากหลายๆแห่ง 

นิยามระบบสารสนเทศ (Information System) 

ได้นิยามไว้ว่าเป็นกระบวนการประมวลผลข้อมูลที� มีให้อยู่ในรูปของข้อมูลที� เป็น

ประโยชน์สูงสุด เพื�อเป็นขอ้สรุปที�ใชส้นบัสนุนการบริหารและการตดัสินใจทั�งในระดบั

ปฏิบติัการระดบักลางและระดบัสูง 

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบังานซ่อมและบาํรุงรักษา 

การบาํรุงรักษา คือ เป็นหัวใจสําคญัที�จะเป็นปัจจยัส่งเสริมให้อุปกรณ์ที�นาํมาใช้งาน สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสําหรับสถานประกอบการใดๆ ที�มีการนาํอุปกรณ์มาใชใ้นการ

ดาํเนินกิจการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้อุปกรณ์เหล่านั�นมีการใชง้านมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหา

ต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัอุปกรณ์ เช่น การชาํรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได ้จะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานเป็นอย่างมาก หรือในกรณีที�ใช้อุปกรณ์ที�มีความสามารถในการทาํงานที�มี

ความละเอียดสูงหรือมีความซบัซอ้นมาก ระบบการบาํรุงรักษาก็จะยิ�งมีความจาํเป็นมากขึ�นดว้ย 

หนา้ที�การบาํรุงรักษาที�ดีก็คือการรักษาสภาพอุปกรณ์ใหส้ามารถทาํงานไดด้ว้ยสมรรถนะสูงสุด

ด้วยวิธีการอย่างมีแบบแผน และสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได้โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น ปัจจยัดา้นการผลิต ค่าใชจ่้าย และเทคโนโลยทีี�นาํมาใช ้เป็นตน้ 

ทวีศกัดิ�  ศรีภูสิตโต (2544) กล่าวถึงแนวคิดใหม่ของการบาํรุงรักษา วา่การควบคุมคุณภาพของ

การผลิตที�ได ้(Outputs) จะมีการควบคุมคุณภาพทุกขั�นตอนกระบวนการผลิต กิจกรรมใดๆ ที�

เกี�ยวขอ้งและสนับสนุนต่อคุณภาพและการเพิ�มผลผลิต ซึ� งกิจกรรมทั�งหลายนั�นรวมถึงงาน

บาํรุงรักษา ที�เริ�มเขา้มามีบทบาทที�สําคญัและไดรั้บการยอมรับกนัมากขึ�น ทั�งนี� สาเหตุหนึ�งมา

จากอุปกรณ์สมยัใหม่มีการออกแบบที�ซบัซ้อนมากขึ�น ดงันั�นการใชง้านและการดูแลรักษาตอ้ง

ใชค้วามรู้และทกัษะที�มากขึ�น เพราะการเสียหายของอุปกรณ์มีผลกระทบโดยตรงต่อการ การ

ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ชาํรุดโดยไม่ทราบหรือไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหนา้แลว้จึงทาํการซ่อมแซมมกัจะ

มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายที�สูง ดงันั�นแนวคิดใหม่ในการจดัการบาํรุงรักษาจึงไดเ้ปลี�ยนแนวคิดจากเดิม

ที�เน้นการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์หลังเกิดเหตุขัดข้องมาเน้นการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance หรือ PM) หรือการบาํรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) 
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ชาํนาญ ห่อเกียรติ(2546) อธิบายวา่แนวทางที�ถูกตอ้งเพื�อมุ่งสู่การบาํรุงรักษาที�ดีกวา่การจดัการ

บาํรุงรักษาสมยัใหม่ไม่ไดมุ้่งเน้นบริการซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว การจดัการบาํรุงรักษา

สมยัใหม่คือ การรักษาให้อุปกรณ์สามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนื�องดว้ยกาํลงัการผลิตสูง (High 

Capacity) และให้ผลผลิตคุณภาพสูงโดยเสียค่าใชจ่้ายตํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้และวตัถุประสงค์

ของการบาํรุงรักษาที�มีความสาํคญัคือ การสร้างสมรรถนะ ความพร้อมในการใชง้านอุปกรณ์ให้

เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

วตัถุประสงคข์องการซ่อมและบาํรุงรักษา เพื�อให้อุปกรณ์สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ และหลีกเลี�ยงการทาํงานที�ผดิพลาดของอุปกรณ์ที�จะส่งผลต่อความปลอดภยั

ต่อชีวติและทรัพยสิ์น การสูญเสียต่อสินคา้ที�ผลิต และตน้ทุนการซ่อมแซม 

สุพฒัน์เซียศิริวฒันา วฒันา เชียงกูล และเกรียงไกร ดาํรงรัตน์(2549) ไดแ้บ่งประเภทงานซ่อม

และบาํรุงอุปกรณ์ เป็น 2 กลุ่มงานหลกัคือ 

1) งานบาํรุงรักษานอกแผนงาน หมายถึงกิจกรรมที�ครอบคลุมลกัษณะงานที�ไม่สามารถ

 วางแผนล่วงหน้าได้ประกอบดว้ย Trouble Shooting, Breakdown Maintenance, 

 Remedial Maintenance 

2) งานบาํรุงรักษาตามแผนงาน หมายถึง กิจกรรมที�ครอบคลุมลกัษณะงานบาํรุงรักษาที�

 สามารถวางแผนงานไวล่้วงหน้า ประกอบด้วย งานบาํรุงรักษาเชิงพื�นฐาน, งาน

 บาํรุงรักษาตามคาบเวลา (PM), งานบาํรุงรักษาที�คาดการณ์ไวล่้วงหนา้ (PdM) 

2.1.3 การซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์ 

ศูนยค์อมพิวเตอร์โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี (http://computer.act.ac.th) ให้ความหมายของการ

ซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance) วา่เป็นการดูแลปรับปรุง แกไ้ข เครื�อง

คอมพิวเตอร์ใหมี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้านอยูเ่สมอทั�งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ในการเรียนรู้เกี�ยวกบัการซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์จะตอ้งรู้ และเขา้ใจระบบการทาํงาน

พื�นฐานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั� งการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์ ซึ� งสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งันี�  

ความรู้พื�นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 

วศิน เพิ�มทรัพย ์และ วิโรจน์ ชยัมูล (2548) อธิบายวา่ คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั แยกออกเป็น 4 

ชนิด คือ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) หรือ A.I. หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที�เลียนแบบการ
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คิดแบบมนุษย ์เช่น หุ่นยนตค์วบคุมการทาํงานดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2ประเภทใหญ่ 

ๆ คือ หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม และหุ่นยนตบ์า้นหรือหุ่นยนตส่์วนตวั 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลกัษณะขอ้มูลได ้3 ประเภท คือ 

1) Analog Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที�ทาํงานโดยใชห้ลกัการวดั เช่นคอมพิวเตอร์ที�ใช้

 ตรวจคลื�นสมองคอมพิวเตอร์ใช้ตรวจวดัสายตาและคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในโรงงาน

 อุตสาหกรรม 

2) Digital Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที�ทาํงานโดยใชห้ลกัการนบัเครื�องคอมพิวเตอร์ 

 ชนิดนี�จะรับขอ้มูลในลกัษณะของตวัเลขและให้ผลลพัธ์ ออกมาเป็นตวัเลขผลลพัธ์ที�

 แม่นยาํกวา่ 

3) Hybrid Computer เป็นการนาํขอ้ดีทาง Analog Computer และ DigitalComputer มา

 สร้างเพื�อใหส้ามารถใชง้านทางดา้นวิทยาศาสตร์หรือ ทางอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

 เป็นเครื�องอิเล็กทรอนิกส์ที�สามารถจดจาํข้อมูลต่างๆ และปฏิบติัตามคาํสั�งที�บอก

 เพื�อให้คอมพิวเตอร์ทาํงานอย่างใดอย่างหนึ� งให้ คอมพิวเตอร์นั� นประกอบด้วย

 อุปกรณ์ต่างๆต่อเชื�อมกนัเรียกว่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี� จะตอ้งทาํงาน

 ร่ ว ม กั บ โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ห รื อ ที� เ รี ย ก กั น ว่ า  ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์

 (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546: 4) 

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

ฮาร์ดแวร์หมายถึง ส่วนประกอบของตวัเครื�องที�สามารถจบัตอ้งได ้ซึ� งประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ 

1) อุปกรณ์รับขอ้มูล (Input Devices) เช่น แผงแป้นอกัขระ(Keyboard), เมาส์(Mouse), 

 เครื�องตรวจกวาดภาพ (Scanner) จอภาพสัมผสั (Touch Screen), ปากกาแสง (Light 

 Pen) เครื�องอ่านบตัรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader) 

2) อุปกรณ์ส่งขอ้มูล (Output Devices)เช่น จอภาพ (Monitor), เครื�องพิมพ(์Printer) และ

 เทอร์มินลั 

3) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) จะทาํงานร่วมกับ

 หน่วยความจาํหลักในขณะคาํนวณหรือประมวลผล โดยทาํหน้าที�ตามคาํสั�งของ

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงขอ้มูลและคาํสั�งที�เก็บไวใ้นหน่วยความจาํหลกัมา

 ประมวลผล 

4) หน่วยความจาํหลกั คือ หน่วยความจาํรอม (ROM) และหน่วยความจาํแรม (RAM) มี

 หนา้ที�เก็บขอ้มูลที�มาจากอุปกรณ์รับขอ้มูลเพื�อใชใ้นการคาํนวณ และผลลพัธ์ของการ
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 ค ํานวณก่อนที�จะส่งไปย ัง อุปกรณ์ส่งข้อมูลรวมทั� งการเก็บคําสั� งขณะกําลัง

 ประมวลผล 

5) หน่วยความจาํสํารอง คืออุปกรณ์ที�ทาํหนา้ที�ในการเก็บบนัทึกขอ้มูล และโปรแกรม

 ต่างๆแบบถาวรไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก ์ฟล็อปปี� ดิสก ์แผน่ซีดีรอม 

 
ภาพที� 2.2 แสดงส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ 

นอกจากความรู้ ความเข้าใจสําหรับ 5 ส่วนของฮาร์ดแวร์แล้ว การเข้าใจอุปกรณ์ภายในและ

ภายนอกเครื�องคอมพิวเตอร์ ก็มีความจาํเป็นยิ�งสําหรับอุปกรณ์ภายนอกเครื�องคอมพิวเตอร์ซึ� งเป็น

ส่วนที�สามารถมองเห็นไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเครื�อง สามารถแสดงรายละเอียด ดงัภาพที� 2.3 

 
ภาพที� 2.3 แสดงส่วนประกอบภายนอกเครื�องคอมพิวเตอร์ 

จากภาพที� 2.3 สามารถอธิบายเพิ�มเติมไดด้งันี�  

1) จอภาพใชแ้สดงผลขอ้มูลหรือกราฟิกที�ไดจ้ากการประมวลผลจากซีพีย ู
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2) เคสหรือ PC Tower ใชติ้ดตั�งอุปกรณ์ต่างๆไม่วา่จะเป็นเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม 

 ฟล็อปปี�  ดิสก ์การ์ดต่างๆ เป็นตน้ 

3) คียบ์อร์ดใชป้้อนขอ้มูลหรือคาํสั�งต่างๆเขา้สู่เครื�องคอมพิวเตอร์ 

4) เมาส์เป็นอุปกรณ์ช่วยอาํนวยความสะดวกในการเลือกคาํสั�ง หรือเลื�อนเคอร์เซอร์ไป

 ยงัตาํแหน่งที�ตอ้งการ 

5) ลาํโพงเป็นอุปกรณ์ที�ใชแ้สดงเสียงจากสื�อมลัติมีเดียต่างๆ 

ในส่วนของส่วนประกอบภายในเครื�องคอมพิวเตอร์ซึ� งจะตอ้งแกะฝาเคสออกถึงจะมองเห็น

ฮาร์ดแวร์ภายในนั�น ซึ� งแสดงดงัภาพที� 2.4 

 

 
ภาพที� 2.4 แสดงส่วนประกอบภายในเครื�องคอมพิวเตอร์ 

ส่วนประกอบภายในเครื�องคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ และทาํ

หนา้ที�ต่างกนัไดแ้ก่ 

A: Processor-CPU + Heat Sink 

Central Processing Unit (CPU) ถือเป็นส่วนที�สาํคญัที�สุด และเป็นศูนยก์ลางการทาํงานของ PC 

ตวั CPU นั�น ถือว่าเป็น Microprocessor ประเภทหนึ� ง ที�มีความสามารถในการจดัการคาํสั�ง 

และการประมวลผลที�มีความซบัซอ้น เป็นอยา่งมาก ถา้เปรียบ PC กบัการทาํงานของมนุษยแ์ลว้ 
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กจ็ะเปรียบ CPU เป็นสมองของมนุษยเ์ลยทีเดียว คงจะคุน้เคยกนัดีเวลาเลือกซื�อ pc ที�มกัจะตอ้ง

คาํนึงถึง CPU กนัก่อน วา่จะเลือกใช ้Pentium 4,Celeronหรือ Athlon ซึ� งนี�ก็คือตวัอยา่งที�แสดง

ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ CPU ไดเ้ป็นอยา่งดี 

B : Power Supply 

Power Supply ถือเป็น หมอ้แปลงไฟฟ้าของระบบ เนื�องจาก อุปกรณ์ทุกชิ�น ที�ติดตั�งอยูภ่ายใน 

PC นั�น จะตอ้งไดรั้บ ไฟฟ้าหล่อเลี�ยง มาจาก Power Supply ดว้ยกนัทั�งสิ�น ปัจจุบนัจะเป็นส่วน

ที�ติดมากบัเคสซึ� งจะมีให้เลือกหลาย ๆ แบบและหลายราคาทั�งแบบที�เป็นเดสก์ทอป(Desktop) 

หรือจะเป็นแบบทาวเวอร์ (Tower) Power Supply ปัจจุบนัควรซื�อที� 230 วตัตเ์ป็นอยา่งนอ้ย 

เพราะถา้มีกาํลงัไฟมากจะทาํให้ต่อกบัอุปกรณ์อื�น ๆ ไดม้าก รุ่น ATX ขอ้ควรระวงัก็คือ Power 

Supply ราคาถูก มกัจะมีตวัเลขบอกกาํลงัไฟสูงกวา่ความจริง 

C: Fan 

Fan พดัลมระบายความร้อนที�ติดมากบัเคสจะไม่ค่อยมีมาให้ในทุกเครื�อง ส่วนใหญ่มกัจะใชพ้ดั

ลมที�ติดมากบัเพาเวอร์ซัพพลาย แต่ถา้ตอ้งการจะให้มีการระบายความร้อนไดดี้ขึ�นอาจซื�อพดั

ลมนี�มาติดเพิ�มขึ�นได ้โดยเฉพาะแนะนาํสําหรับเครื�องที�มีการโอเวอร์คล๊อกความเร็วของซีพีย ู

ควรติดตั�งพดัลมระบายความร้อนตวันี�ดว้ย จะลดอาการเครื�องแฮงกล์งไดม้าก 

D: Graphic Card 

Graphic Card ถือเป็นส่วนของการแสดงผล ซึ� งจะช่วยให้จอภาพของคุณแสดงภาพต่างๆ ได้

อยา่งเตม็ที� และก็เช่นเดียวกบั Sound Card นั�นคือ มนัถือเป็น อุปกรณ์พื�นฐาน เพื�อรองรับระบบ

มลัติมีเดีย และก็มีผูผ้ลิตหลายราย ที�นาํเอาคุณสมบติัของ Graphic Card มาไวใ้นChipset แต่มนั

ก็ให้คุณภาพที�ไม่ดีนัก สําหรับ Graphic Card นี�  ก็ยงัมีอีกหลายประเภทตั�งแต่การรองรับ 

คุณภาพในระดบั 2 มิติ ไปจนถึง การรองรับคุณสมบติัแบบ 3 มิติ ซึ� งเหมาะสําหรับนกัเล่นเกมส์ 

และผูใ้ชง้านในระดบั Graphic Design มืออาชีพ 

E: Sound Card 

Sound Card PC เป็นตวักลาง ในการควบคุมการทาํงานที�เกี�ยวข้องกับเสียง ตั� งแต่การ

บนัทึกเสียง ไปจนถึงการเล่นไฟล์เสียงต่างๆ ซึ� งถือไดว้า่เป็นอุปกรณ์พื�นฐาน เพื�อรองรับระบบ

มลัติมีเดียนั�นเองอยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อลดตน้ทุนการผลิต ทาํให้มีการ

พฒันา Chipset ที�รวมเอาความสามารถของ Sound Card มาดว้ย แต่ก็ให้ประสิทธิภาพที�ไม่ดี

เท่าไหร่นกั เมื�อเทียบกบัการใชง้าน Sound Card แบบแยกชิ�น 

F: Fax-Modem 
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Fax-Modem เป็นอุปกรณ์ที�จาํเป็นสําหรับผูใ้ช้ที�สนใจเล่นอินเตอร์เน็ต ในเมนบอร์ดบางยี�ห้อ

และบางรุ่นจะมีอุปกรณ์ชนิดนี�อยูบ่นบอร์ดดว้ย โมเด็มที�ควรซื�อตอนนี� คือรุ่น 56 K ชนิดติดตั�ง

ภายในและติดตั�งภายนอก โมเด็มที�ดีเมื�อใช้รับส่งขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต สัญญาณจะไม่หลุด

ง่าย 

G: Expansion Slot 

Expansion Slot สล๊อตเพิ�มขยาย ภายในเมนบอร์ดนั�นจะ ทาํหนา้ที�สําหรับต่อกบัการ์ดต่าง ๆ 

เพื�อเพิ�มความสามารถใหก้บัเครื�องคอมพิวเตอร์ จะประกอบไปดว้ยระบบบสัและ Port ต่อเชื�อม

ที�หลากหลาย ซึ� งถูกติดตั�งขึ�นมา เพื�อรองรับ อุปกรณ์ที�แตกต่างกนัออกไป ตั�งแต่ IDE Interface 

ที�ใช้สําหรับต่อเชื�อมกบั ฮาร์ดดิสก์ และ CD-ROM ต่อมาก็เป็น PCI Slot ที�มีไวส้ําหรับการ

ติดตั�งอุปกรณ์อยา่ง การ์ดเสียง และการ์ดเน็ตเวิร์ค สุดทา้ยนั�นคือ AGP Slot สําหรับการติดตั�ง

กราฟิกการ์ด ซึ� งถือเป็น Port ความเร็วสูงที�สุดตวัหนึ�งในทั�งหมดที�กล่าวมา 

H : RAM 

Memory หรือหน่วยความจาํ ซึ� งถือวา่เป็นหน่วยจดัเก็บขอ้มูลที�ทาํงานไดร้วดเร็วที�สุดส่วนใหญ่

แลว้จะคุน้เคยกนัดี กบัคาํว่า RAM ที�เสมือนหนึ�ง เป็นตวัแทนของหน่วยความจาํกนัแลว้ การ

ทาํงานจะทาํงานควบคู่ไปกบั CPU จึงจาํเป็นตอ้งมีความเร็วในการทาํงาน และอตัราการส่งผา่น

ข้อมูลที�สูง ซึ� งถ้ายงัมองไม่เห็นภาพว่า Memory นั� นสําคัญอย่างไร ก็อยากจะอธิบายว่า 

เปรียบเสมือนกบัโต๊ะทาํงานถา้ไม่มีโต๊ะทาํงาน เอาไวก้องเอกสารต่างๆ ก็คงยุง่ยากไม่นอ้ยกบั

การจดัการกบัขอ้มูลเหล่านั�น อยา่งไรก็ตามประเภทของหน่วยความจาํ ก็มีอยูห่ลากหลาย ไม่ใช่

แค่เพียง RAM เท่านั�น นั�นคือ 

1) Random Access Memory (RAM) เป็นหน่วยความจาํ ที�คุน้เคยกนัมากที�สุดและเป็น

 เสมือนหนึ� ง ตวัแทนของหน่วยความจาํ ก็ว่าได้ การทาํงานของ RAM นั�นจะเป็น

 เสมือนมือขวาของ CPU โดยที�ขอ้มูลแทบทั�งหมด จะตอ้งถูกส่งผ่านมายงั RAM 

 เสียก่อน แลว้จึงค่อยส่งต่อไปให ้CPU อีกต่อหนึ�ง 

2) Read Only Memory (ROM) เป็นหน่วยความจาํถาวร ที�สามารถเก็บขอ้มูลเอาไว ้ ไ ด้

 ภายใน แม้ว่าจะไม่มีประจุไฟฟ้า หล่อเลี� ยงอยู่ (ต่างจาก RAM ที�เก็บข้อมูลได้

 ชั�วคราวเท่าที�มี ประจุไฟฟ้าอยูเ่ท่านั�น) จุดประสงค ์ของ ROM นั�นคือ สําหรับกกัเก็บ

 ขอ้มูลที�สําคญัๆเอาไวอี้กทั�งขอ้มูลเหล่านี� ยงัไม่สามารถปรับเปลี�ยนได้เพื�อป้องกนั

 ปัญหา การโดนไวรัสเล่นงานหรือโดนผูไ้ม่ประสงคดี์จู่โจมได ้
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3) Basic Input/Output System (BIOS) BIOS ถือเป็นส่วนสําคญั ที�อยูบ่นเมนบอร์ด เพื�อ

 ทําการควบคุม ค่าการทํางานต่างๆ ของระบบ และคําสั�งการสื� อสารต่างๆ ที�

 จาํเป็นตอ้งใชใ้นระหวา่งบูธเครื�องซึ� ง BIOS นั�นก็ถือเป็น ROM อีกชนิดหนึ�ง 

4) Caching เป็นหน่วยความจาํ ที�ทาํงานไดร้วดเร็วที�สุดการทาํงานของ Cache นั�นจะ

 คอยประสานการทาํงานระหว่าง RAM และ CPU อีกต่อหนึ�ง โดยในปัจจุบนัCPU 

 รุ่นใหม่จะมาพร้อม Cacheในตวัทั�งสิ�น เพื�อลดปัญหาคอขวดที�อาจเกิดขึ�นจากการ

 สื�อสาร ระหวา่ง CPU และ RAM 

I : CD-ROM Drive 

CD-ROM Drive จดัเป็นอุปกรณ์ประเภทมลัติมีเดีย ทาํหนา้ที�อ่านขอ้มูลต่าง ๆ ในแผน่ซีดี ไม่วา่

จะเป็นโปรแกรม เพลง ไฟล์ภาพ หรือภาพยนตร์ ตามปกติซีดีรอมจะทาํหน้าที�อ่านขอ้มูลได้

เพียงอยา่งเดียว แต่ในซีดีรอมบางรุ่นยงัสามารถเขียนขอ้มูลลงแผน่ซีดีไดด้ว้ย แต่มีราคาสูงกว่า

มาก การเลือกซีดีรอมควรระวงัในเรื� องของการอ่านเพราะพบว่ามีเครื�องซีดีรอมบางรุ่นไม่

สามารถอ่านแผน่บางประเภทได ้

J : Floppy Drive 

Floppy Drive เป็นอุปกรณ์ที�ทาํหน้าที�จดัเก็บขอ้มูล ขนาดที�เห็นอยูใ่นปัจจุบนัมีขนาด3.5 นิ�ว 

และมีติดตั�งมากบัคอมพิวเตอร์เพียงเครื�องเดียว เนื�องจากมีความจาํเป็นนอ้ยลง ทั�งนี� เพราะการ

ใช้งานส่วนใหญ่จะใช้ขอ้มูลจากจากซีดีรอมและฮาร์ดดิสก์ โดยจะใช้ในกรณีที�ตอ้งการ Boot 

เครื�องยามฉุกเฉิน หรือบนัทึกงานไปใชที้�เครื�องอื�น 

K: Hard Disk 

Hard Disk คือคลงัเก็บขอ้มูลของระบบเครื�องคอมพิวเตอร์จะขาดฮาร์ดดิสก์ไปเสียไม่ได ้

ไม่เช่นนั�นแลว้ เครื�องคอมพิวเตอร์จะไมส่ามารถจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ลงไปในเครื�องคอมพิวเตอร์

ไดเ้ลยเพราะฮาร์ดดิสกเ์ป็นสื�อเก็บขอ้มูลแบบถาวรที�มีลกัษณะเป็นจานแม่เหล็ก การทาํงานของ

ฮาร์ดดิสก์นั�น เปรียบเสมือนเป็นตู้ลิ�นชักสําหรับเก็บเอกสารจาํนวนมาก เพราะฉะนั�น หาก

เปรียบเทียบกบัการทาํงานแบบปกติแลว้จะเห็นไดว้า่เมื�อจะเริ�มตน้ทาํงานก็ตอ้งหยิบเอกสารที�

ตอ้งการมาจากตูลิ้�นชัก (หรือ ฮาร์ดดิสก์) แลว้ก็นาํเอกสารเหล่านั�นมากางลงบนโต๊ะทาํงาน 

(เปรียบไดก้บั RAM) เพื�อเป็นพื�นที�ทาํงานอีกทีหนึ�ง 

L: Chipset 

Chipset เป็นส่วนที�เชื�อมโยงและควบคุมการทาํงานการส่งขอ้มูลและยงัมีส่วนช่วยในการ

ประมวลผลของระบบ ตั�งแต่ CPU, หน่วยความจาํ, IDE Drive หรือแมแ้ต่กราฟิกการ์ดอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ตวั Chipset จะถูกติดตั�งรวมอยู่ในเมนบอร์ดมาจากโรงงานผลิตเรียบร้อยแล้ว 
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ยี�ห้อ Chipset บนเมนบอร์ดก็มีความสามารถที�แตกต่างกนัตามความเหมาะสมกบัซีพียูแต่ละ

ชนิด โดยนอกเหนือจาก Chipset ของ Intel ก็ยงัมีของ VIA, ALi, SiSซึ� งแต่ละยี�ห้อจะมีทั�งที�

สนบัสนุนการส่งถ่ายขอ้มูลที� Ultra AMD/33 และ AMD/66 

M : Main Board 

Main Board ถือเป็นอุปกรณ์ชิ�นใหญ่ที�สุดที�อยูภ่ายในเครื�อง PC โดยลกัษณะของมนัแลว้ จะเป็น

แผ่น Circuit Board รูปร่างสีเหลี�ยมผืนผา้ซึ� งเต็มไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ซับซ้อน 

นอกจากนี�  ตวัเมนบอร์ดเอง ยงัเต็มไปดว้ย Slot มากมายเพื�อการติดตั�งชิ�นส่วนต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็น CPU, RAM, Graphic Card, Sound Card รวมไปถึง อุปกรณ์ชิ�นใหญ่ อยา่งฮาร์ดดิสก์, CD 

ROM ก็ตอ้งทาํการเชื�อมขอ้มูลเขา้มายงัเมนบอร์ดผ่าน IDE Slot เช่นเดียวกนัดงันั�น หาก

เปรียบเทียบ กบัตวั Case เป็นเสมือนบา้น ตวัเมนบอร์ดเองก็คงเสมือนกบัเป็นพื�นบา้น สําหรับ

ติดตั�งอุปกรณ์ต่างๆ นั�นเอง คนที�ทาํหน้าที�ซ่อมคอมพิวเตอร์ เรียกว่า ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ จะ

ใหค้วามสาํคญักบัแผงวงจรหลกัหรือที�นิยมเรียกวา่เมนบอร์ด (Main Boardหรือ Mother Board) 

ทั�งนี� เพราะเมนบอร์ดจดัเป็นอุปกรณ์หลกัและเป็นศูนยก์ลางของระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นแผน่ 

Circuit Board รูปร่างสี� เหลี�ยมผืนผา้ซึ� งเต็มไปดว้ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที�ซับซ้อนมี Slot Port 

และ Bus ต่างๆมากมาย เพื�อเชื�อมต่ออุปกรณ์ทุกๆ ชิ�นจะถูกติดตั�งภายใน Main Boardเขา้

ดว้ยกนัไม่ว่าจะเป็น หน่วยรับเขา้หน่วยแสดงผล หน่วยความจาํหลกั หรือหน่วยความจาํลอง 

CPU, RAM, VGA Card, LAN Card, Modem, Sound Card,Hard Disk, CD ROM และอื�นๆ อีก

มากมายเพื�อทาํการเชื�อมขอ้มูล เขา้มายงัเมนบอร์ดผา่น IDE Slot ที�อยูภ่ายในเครื�อง PC จึงจะ

ทาํงานได ้ภายใน Main Boardประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงัแสดงในภาพที� 2.5 
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ภาพที� 2.5 แสดงส่วนประกอบต่างๆของเมนบอร์ด 

จากภาพที� 2.5 อธิบายไดว้า่ เมนบอร์ดประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัดงันี�  

1) พอร์ต (Port) และระบบบสัต่อเชื�อมภายในเมนบอร์ดนั�น จะประกอบไปดว้ยระบบบสั 

 และพอร์ตต่อเชื�อมที�หลากหลาย ซึ� งถูกติดตั�งขึ�นมาเพื�อรองรับอุปกรณ์ที�แตกต่างกนั

 ออกไปตั�งแต่ IDE Interface ที�ใช้สําหรับต่อเชื�อมกบั ฮาร์ดดิสก์ และ CD-ROM 

 พอร์ตต่อเชื�อมกบัอุปกรณ์รอบขา้ง พอร์ต เป็นช่องสําหรับต่อเขา้กับหน่วยรับเข้า

 หน่วยแสดงผล รวมทั�งอุปกรณ์สนบัสนุนทั�งหลาย อาจเป็นแผงแป้นอกัขระ เมาส์ 

 เครื�องพิมพ์ ในปัจจุบนัพอร์ตที�มีการใช้อยู่ไดแ้ก่ พอร์ตแบบอนุกรม (Serial Port) 

 พอร์ตแบบขนาน (Parallel Port) และยเูอสบี (USB Port) 

2) สล็อต (Slot) มีลกัษณะเป็นช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์ เช่น RAM โมเด็มแบบติดตั�ง

 ภายในหรืออุปกรณ์อื�นที� ช่วยขยายความสามารถในการทํางานของเครื� อง

 คอมพิวเตอร์บนเมนบอร์ดประกอบดว้ยสล็อตที�เสียบอุปกรณ์ต่างๆ ดงันี�  

2.1) สล็อตRAM เป็นตาํแหน่งที�เสียบหน่วยความจาํหลกัแบบ RAM โดย RAM 

  ที�จะนาํมาเสียบลงในสล็อตนี�ตอ้งเป็นแบบที�สล็อตนี� รับไดเ้ท่านั�น ดงันั�นการ

  เปลี�ยนหรือเพิ�ม RAM ผูใ้ชต้อ้งศึกษาชนิดของแรมที�เขา้กบัสล็อตเสียก่อน 
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2.2) สล็อตPCI เป็นช่องสําหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ที�ตอ้งการต่อเพิ�มเติมเขา้กบั

  คอมพิวเตอร์ ซึ� งโดยทั�วไปอุปกรณ์เหล่านั�นจะไดรั้บการออกแบบในรูปของ

  การ์ดสาํหรับเสียบเพิ�มเติมตามตอ้งการ เช่น การ์ดเสียง การ์ดแสดงผล  

  โมเด็มแบบติดตั�งภายในการ์ดสาํหรับเชื�อมต่อเครือข่ายหรือการ์ดแลน 

2.3) สล็อตISA เป็นช่องเสียบสาํหรับอุปกรณ์เพิ�มเติมเช่นเดียวกบัสล็อตPCI  

  สล็อตISA เป็นรุ่นที�เก่ากวา่และเมนบอร์ดรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีสล็อต 

  ประเภทนี�แลว้ 

2.4) สล็อตAGP เป็นสล็อตสําหรับเสียบการ์ดแสดงผลความเร็วสูง ซึ� งช่วยเพิ�ม

  ประสิทธิภาพในการแสดงผลทางจอภาพ 

3) ซ็อคเก็ต (Socket) สําหรับเสียบซีพีย ูป็นตาํแหน่งที�เสียบซีพียซึู� งจะตอ้งเป็นรุ่นที�เขา้

 ไดรั้บเมนบอร์ดเช่นเดียวกบัแรม 

4) ชิปเซ็ต (Chipset) ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของเมนบอร์ด และติดมากับ

 เมนบอร์ดทุกชิ�นไม่สามารถแก้ไขได้ ชิปเซ็ตเป็นอุปกรณ์ที�กาํหนดคุณสมบติัของ

 เมนบอร์ดควบคุมส่วนประกอบต่างๆ เป็นอุปกรณ์ที�กาํหนดว่า RAM ซีพียู และ

 อุปกรณ์ชนิดใดที�สามารถเข้ากับเมนบอร์ดได้ และมีขีดจํากัดในการขยาย

 ความสามารถเพียงใด ดงันั�นในการเลือกซื�อเมนบอร์ดผูซื้�อตอ้งพิจารณาจากชิปเซ็ตนี�

5) ขั�วต่อไอดีอี (IDE) เป็นขั�วสําหรับต่อสายส่งขอ้มูลชนิด IDE เขา้กบัฮาร์ดดิสก์และ

 ซีดีรอม เพื�อสามารถถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งอุปกรณ์เหล่านั�นเขา้มาประมวลผล 

ซอฟตแ์วร์ (Software) 

ซอฟต์แวร์หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคาํสั�งทาํช่วยให้คอมพิวเตอร์ทาํงานได้ซอฟต์แวร์เป็น

องค์ประกอบที�สําคญัและจาํเป็นมากในการควบคุมการทาํงานของเครื�องคอมพิวเตอร์ ซึ� ง

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที�ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์และเป็น

 ตัวกลางระหว่างผูใ้ช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ สามารถ

 แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 

1.1) โปรแกรมระบบปฏิบติัการ ใชค้วบคุมการทาํงานของคอมพิวเตอร์และ 

  อุปกรณ์พว่งต่อกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ ตวัอยา่งโปรแกรมที�นิยมใชก้นัใน  

  ปัจจุบนั เช่น UNIX,DOS, Microsoft Windows 

1.2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใชช่้วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชเ้ครื�อง  

  คอมพิวเตอร์ในระหวา่งการประมวลผลขอ้มูลหรือในระหวา่งที�ใชเ้ครื�อง 
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  คอมพิวเตอร์ตวัอยา่งโปรแกรมนิยมใชก้นัในปัจจุบนั เช่น โปรแกรม 

 เอดิเตอร์ (Editor) 

1.3) โปรแกรมแปลภาษา ใชใ้นการแปลความหมายของคาํสั�งที�เป็น   

  ภาษาคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในรูปแบบที�เครื�องคอมพิวเตอร์เขา้ใจและทาํงาน

  ตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ 

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์เป็นโปรแกรมที�เขียนขึ�นเพื�อทาํงานเฉพาะดา้นตามความตอ้งการ

 ซึ� งซอฟตแ์วร์ประยกุตนี์�สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

2.1) ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์พื�องานทั�วไป เป็นซอฟตแ์วร์ที�สร้างขึ�นเพื�อใชง้านทั�วไป

  ไม่ เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตวัอย่างเช่น Word processing, Spreadsheet, 

  Database Management เป็นตน้ 

2.2) ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ฉพาะงาน เป็นซอฟตแ์วร์ที�สร้างขึ�นเพื�อใชใ้นธุรกิจ 

  เฉพาะตามแต่วตัถุประสงคข์องการนาํไปใช ้

2.3) ซอฟตแ์วร์ประยุกตอื์�นๆ เป็นซอฟตแ์วร์ที�เขียนขึ�นเพื�อความบนัเทิงและอื�นๆ

  นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดขา้งตน้ ตวัอย่าง เช่น Hypertext 

  Personal Information Management และซอฟตแ์วร์เกม ต่าง ๆ เป็นตน้ 

2.1.4 การวเิคราะห์และแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ 

ในส่วนของผูใ้ช้คอมพิวเตอร์ทั�วไป มกัพบกบัปัญหาที�เกิดขึ�นกบัเครื�องคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆ 

ส่วนใหญ่แลว้ตอ้งทาํการเรียกช่างเทคนิคเพื�อทาํการตรวจซ่อม ซึ� งถา้หากวา่ในหน่วยงานนั�นไม่

มีช่างเทคนิค หรือบุคคลที�ทาํจะการแกไ้ขปัญหาได ้จาํเป็นตอ้งใชบ้ริการจากร้านซ่อมทั�วไปซึ� ง

จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�น 

การรวบรวมปัญหาจะเป็นปัญหาทั�วไปที�ไม่เจาะลึกไปถึงทางดา้นเทคนิคเป็นปัญหาที�มกัพบ

เสมอสาํหรับผูใ้ชท้ ั�วไป (ไม่รวมถึงช่างเทคนิค) ซึ� งเมื�อพบปัญหาที�เกิดขึ�นจะตอ้งใชเ้วลาในการ

ตามช่างเทคนิคให้มาทาํการแกไ้ขให้ แมว้า่ปัญหานั�นอาจดูง่ายในส่วนของช่างเทคนิค แต่ผูใ้ช้

ทั�วไป มนัเป็นเรื�องใหญ่เสมอ 

แนวทางในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาเบื�องตน้สําหรับผูใ้ชท้ ั�วไป เป็นแนวทางที�จะสามารถทาํ

ให้เครื�องคอมพิวเตอร์ทาํงานเป็นปกติในเบื�องตน้ก่อนที�จะทาํการแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นอย่าง

ต่อเนื�องต่อไป ในการที�จะทาํการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ 

จาํเป็นที�ผูใ้ช้ทั�วไปตอ้งทราบถึงการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน ตอ้งทราบว่าเครื�อง
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คอมพิวเตอร์เริ� มทาํงานอย่างไร เมื�อมีปัญหาเกิดขึ� นก็จะสามารถที�จะวิเคราะห์ได้ว่าปัญหา

เกิดขึ�นที�ส่วนใด ทาํใหก้ารกาํหนดสาเหตุไดแ้คบลง การแกปั้ญหาก็สามารถที�จะทาํไดง่้ายขึ�น 

ขั�นตอนการเริ�มทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ 

ปัญหาที�เกิดขึ�นกบัเครื�องคอมพิวเตอร์ สามารถเกิดขึ�นไดท้ั�งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ 

การที�จะทาํการแกไ้ขปัญหานั�นๆ ตอ้งกระทาํอยา่งเป็นขั�นตอน โดยเรียงลาํดบัไดด้งันี�  

1) ทาํการวเิคราะห์วา่ปัญหาเกิดที�ส่วนใด 

2) ทาํใหร้ะบบตอบสนองการทาํงานใหไ้ด ้

3) ทาํใหเ้ครื�องสามารถบูต๊ระบบใหไ้ดอี้กครั� ง 

เครื�องคอมพิวเตอร์ที�อยูใ่นสภาพปกติจะมีขั�นตอนการทาํงาน ดงันี�  

1) ฮาร์ดแวร์ทาํงาน และจดัการตามที�ระบุไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) BIOS มีการโหลด MBR(Master Boot Record) และส่งผา่นการควบคุมไปที� MBR 

3) MBR ทาํการโหลด DBR(Dos Boot Record) และส่งผา่นการควบคุมไปที� DBR 

4) DBR ทาํการโหลดไฟลที์�ซ่อนไว ้

5) ไฟลที์�ซ่อนไวคื้อ IO.SYS ทาํงานและทาํการอ่าน CONFIG.SYS และไฟล ์  

 MSDOS.SYS ทาํงาน 

6) โห ล ดไ ฟ ล์ค ํา สั� ง  COMMAND.COM ข อ ง ผู ้ใ ช้ เ ค รื� อ ง มี ก า รทํา ง า นใ น

 AUTOEXEC.BAT 

ในการซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์นั�น สิ�งหนึ�งที�ตอ้งทาํความเขา้ใจและควรศึกษาอยา่งยิ�งนั�น

คือ การ POST เสียงของ BIOS (เสียงดงัที�ออกจากเครื�องคอมพิวเตอร์ซึ� งผูใ้ชส้ามารถไดย้ินเสียง

เหล่านั�นได)้ รหสัเสียงของ BIOS แต่ละยี�ห้ออาจจะแตกต่างกนัไป แต่ส่วนใหญ่รหสัเสียงจะใช้

สองลกัษณะ คือเสียงสั�น และเสียงยาว และใชท้ั�งสองแบบรวมกนั เพื�อให้ไดค้วามหมายที�มาก

พอ สําหรับเสียงของ BIOS ยี�ห้อยอดนิยม ได้แสดงดงัตารางที� 2.1และตารางที� 2.2 เรียง

ตามลาํดบั ดงันี�  
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ตารางที� 2.1 รหสัเสียง BIOS Award 

เสียง ความหมาย 

สั�น 1 ครั� ง POST ผา่น ทุกอยา่งปกติ 

สั�น 2 ครั� ง POST ไม่ผา่น มีปัญหา 

ไม่มีเสียง แหล่งจ่ายไฟ หรือเมนบอร์ดมีปัญหา 

เสียงต่อเนื�อง แหล่งจ่ายไฟ หรือเมนบอร์ดมีปัญหา หรือหน่วยความจาํ RAM มีปัญหา 

ยาว 1 สั�น 1 เมนบอร์ดมีปัญหา 

ยาว1 สั�น 2 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (MDA, CGA) 

ยาว 1 สั�น 3 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (EGA) 

สั�น 1 ครั� ง POST ผา่น ทุกอยา่งปกติ 

ตารางที� 2.2 รหสัเสียง BIOS AMI 

เสียง ความหมาย 

สั�น 2 ครั� ง POST ไม่ผา่น มีปัญหา 

ไม่มีเสียง แหล่งจ่ายไฟ หรือเมนบอร์ดมีปัญหา 

เสียงต่อเนื�อง  แหล่งจ่ายไฟ หรือเมนบอร์ดมีปัญหา หรือหน่วยความจาํ RAM มีปัญหา 

ยาว1 สั�น 2 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (MDA, CGA) 

ยาว 1 สั�น 3 การ์ดแสดงผลมีปัญหา (EGA) 

ยาว 1 ครั� ง POST ผา่น ไม่มีปัญหา 

จากตารางรหัสตวัอย่างเสียงของ BIOS ซึ� งเป็น ยี�ห้อที�นิยมใช้โดยทั�วไปในเครื�องที�เป็นแบบ 

Home User ส่วนยี�ห้ออื�นๆ เช่น BIOS Phoenix จะมีใชใ้นเครื�องประเภทแบรนด์เนม เป็นส่วน

ใหญ่ ในส่วนของรหสัเสียงก็ใกลเ้คียงกนั ทั�งนี�ผูใ้ช ้หรือผูดู้แลระบบจะตอ้งใชก้ารสังเกตเอง 
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สรุปไดว้า่ ผูที้�ตอ้งการจะซ่อมบาํรุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์จาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจใน

บริบทพื�นฐานของเครื� องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การ

วิเคราะห์และแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ รวมทั�งในปัจจุบนัยงัตอ้งเพิ�มความเขา้ใจในเรื�อง

ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 

2.2 ผลงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

วุฒิชัย บุญทวีศกัดิ�  (2547) ได้ศึกษาเกี�ยวกับการพฒันาระบบอินทราเน็ตงานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ระบบที�พฒันามีประสิทธิภาพมาก 

เหมาะสมสําหรับการนาํไปใช้งานในคณะ ทั�งนี� ระบบอินทราเน็ตงานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ทาํใหเ้กิดการประสานงานที�ดีระหวา่งผูแ้จง้ซ่อมกบัผูรั้บผิดชอบงานซ่อมบาํรุงและมีประสิทธิภาพใน

การคน้หาขอ้มูลการซ่อมบาํรุงที�ตอ้งการ โดยไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาและพฒันาระบบดงันี�  

1) งานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

2) ผูบ้ริหารไดรั้บรายงานสรุปที�ถูกตอ้งและชดัเจน 

3) ลดระยะเวลางานซ่อมบาํรุงใหส้ั�นลง 

4) สามารถประสานงานผูใ้ชง้านเวชสารสนเทศและช่างเทคนิคไดง่้ายขึ�น 

จากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�ได้ยกมากล่าวในขา้งตน้นั�น หากนาํมาพิจารณา ในงานซ่อม

บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพบรูปแบบของการบาํรุงรักษาทุกรูปแบบดังที�กล่าว

มาแลว้ การซ่อมบาํรุงรักษาเนื�องจากการเสียของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ทั�งที�เป็นไป

ตามอายุการใช้งาน หรือเกิดขึ�นในกรณีฉุกเฉิน โดยอาจเกิดจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้หรือ

การขดัขอ้งของระบบเน็ตเวร์ิคของส่วนกลางเอง เป็นสิ�งที�พบบ่อยและหลีกเลี�ยงไดย้ากดงันั�นจึงควรมี

การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัและมีระบบสนบัสนุนที�ช่วยบริหารจดัการอย่างเป็นระบบเพื�อให้ผูใ้ชง้าน

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในระบบคอมพิวเตอร์ที�มี

ความสําคญัมาก อย่างเช่นเครื�องแม่ข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลกั ควรมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที�มี

คุณภาพสูง มีระบบสํารองข้อมูลที� ดี มีแผนป้องกันความเสี� ยงที�จะเกิดขึ� นกับระบบ และมีการ

บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัอยา่งจริงจงั เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ขอ้มูลและเครื�องคอมพิวเตอร์ 

และในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื�องานซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการใช้งานของผูใ้ช้งานดว้ย ควรมีการออกแบบระบบให้สามารถใช้งานสะดวก 

เขา้ใจง่าย และไม่ซบัซอ้น 
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นิลาวรรณ วงศ์ศิลปะมรกต (2546) ได้ทาํศึกษาเรื� อง“การพฒันาระบบสารสนเทศงานซ่อมบาํรุง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่”โดยใช้ภาษา 

PHP และ ฐานขอ้มูล MySqlในการพฒันาระบบโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาระบบสารสนเทศงาน

ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์การพฒันาระบบผลการประเมินพบวา่ผูใ้ชง้านประเมิน

จาํนวน 15 คน ประเมินวา่ระบบมีประสิทธิภาพในการใชง้านมากที�สุดเป็นจาํนวนร้อยละ 56 ช่วยลด

ขั�นตอนในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในกระบวนการซ่อมบาํรุง 

ภูษิต สารพานิช (2545) ได้วิจยัและพฒันาระบบการจดัการซ่อมบาํรุงด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์หวัอ่าน-เขียนคอมพิวเตอร์ การวิจยัไดศึ้กษาปัญหาระบบการ

ซ่อมบาํรุง เวลาขดัขอ้งของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ โดยขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ มาจากขอ้มูล

จากเอกสารการบนัทึกการขดัขอ้งของเครื�องจกัรอุปกรณ์จากสายงานการผลิต ขอ้มูลเอกสารการแจง้

ซ่อมของแผนกซ่อมบาํรุงรักษา รายการขดัขอ้งของสายงานการผลิตของฝ่ายผลิต เวลาการหยุดของ

เครื�องจกัร สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ เวลาที�สูญเสียเนื�องจากการรอคอยช่างเทคนิคซ่อมบาํรุง 

และเวลาที�ช่างเทคนิคซ่อมบาํรุงใชใ้นการซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ทั�งนี�  นอกจากทั�ง 2 ส่วนแลว้ยงัพบ

ปัญหาอื�นๆ ของระบบอีกคือ การซ่อมบาํรุงเป็นการซ่อมแบบฉุกเฉิน การแจง้ซ่อมทางโทรศพัท์และ

ในบางครั� งใบแจง้ซ่อมสูญหายทาํให้เสียเวลาในการซ่อมบาํรุงที�นานขึ�น ซึ� งระบบที�พฒันาขึ�นนี� ได้

แบ่งเป็น 5 ระบบยอ่ยคือ 

1) ระบบความตอ้งการซ่อมบาํรุงเครื�องจกัรอุปกรณ์ 

2) ระบบการเปิด-ปิดงานซ่อมบาํรุงรักษา 

3) ระบบเตือนเมื�อเครื�องจกัรอุปกรณ์ตอ้งการซ่อมบาํรุงจากสายการผลิตและงานซ่อมคา้ง 

4) ระบบการแกไ้ขบนัทึกขอ้มูลเครื�องจกัรอุปกรณ์ 

5) ระบบประมวลผลและรายงานผลการซ่อมบาํรุงรักษา 

การวดัผลการศึกษาวิจยัหลงัจากการนาํระบบการซ่อมบาํรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใชแ้ทนระบบ

เก่าพบวา่เปอร์เซ็นตก์ารรอคอยงานซ่อมบาํรุงโดยเฉลี�ยลดลง 3.42 เปอร์เซ็นตก์ารทาํงานซ่อมบาํรุงจริง

โดยเฉลี�ยลดลง 6.95 เปอร์เซ็นต์การขดัขอ้งของเครื�องจกัรและอุปกรณ์โดยเฉลี�ยลดลง10.37 และ

สัดส่วนเปอร์เซ็นตก์ารรอคอยการซ่อมบาํรุงรักษาต่อเปอร์เซ็นต์การหยุดการทาํงานเครื�องจกัรลดลง

โดยเฉลี�ย 10.96 
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2.5) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
2.6) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 
2.7) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลปัญหา 
2.8) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง 
2.9) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
2.10) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ 
2.11) บนัทึก ปรับปรุง ขอ้มูลอุปกรณ์ 

3) รายงาน 
3.1) ประวติัการซ่อมบ ารุง 

   3.2) สถิติอุปกรณ์ตามประเภท 
   3.3) สถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน 
   3.5) สถิติอุปกรณ์ตามหอ้ง 
   3.6) สถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 
   3.7) สถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ 
   3.8) สถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อม 
   3.9) สถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน 
   3.10) สถิติการแจง้ซ่อมตามหอ้ง 
   3.11) สถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 
   3.12) สถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการซ่อมบ ารุง 
   3.13) สถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หนา้ท่ี 
 
1.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 1.5.1 ฮาร์ดแวร์ 
  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  1) หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็ว 2.3 GHz 
  2) หน่วยความจ า ขนาด 4 GHz 
  3) ฮาร์ดดิสก ์ขนาด 640 GB 
  4) จอภาพ ขนาด 14 น้ิว 

1.5.2 ซอฟตแ์วร์ 
  1) ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 
  2) โปรแกรมไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2012 
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  3) โปรแกรมพฒันาระบบภาษาเอเอสพีดอตเน็ตและซีชาร์ป 
  4) โปรแกรมฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 
 
1.6 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1) ส านกัวทิยบริการ มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
 2) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที� 3 
 

การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 
 

 

 

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นเป็นระบบที�จะ

นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานเกี�ยวกับการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ดียิ�งขึ�น โดยในบทนี� ผูศึ้กษาจะทาํการวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพื�อศึกษา

ปัญหา และความต้องการของผู ้ใช้ เพื�อเอาไปใช้วิเคราะห์ระบบงานใหม่ให้เหมาะสมและเกิด

ประโยชนสู์งสุด 

3.1 การวเิคราะห์ระบบงานเดิม 

3.1.1 ลกัษณะการทาํงานของระบบงานเดิม 

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นไดจ้ดัตั�งศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เพื�อให้การสนบัสนุนดา้น

เทคนิคที�เกี�ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทางด้านสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ขอ้มูลฮาร์ดแวร์ ขอ้มูลซอฟตแ์วร์ แก่ อาจารย ์เจา้หนา้ที� ของมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

โดยมีจาํนวนเครื� องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจาํนวน 261 เครื� อง เครื� องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กจาํนวน 4 เครื�อง เครื�องพิมพ์จาํนวน 25 เครื�อง เครื�องโปรเจคเตอร์จาํนวน 23 

เครื�องและโปรแกรมที�ใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ มีจาํนวนห้องเรียน 18 ห้อง 

จาํนวนหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3 หอ้ง 

โดยในส่ วนของการซ่ อมบํา รุ งอุ ปกรณ์ ทางด้านฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นนั� น จะมีศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ทําหน้าที�ดูแล มีจาํนวน

เจา้หน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ประจาํอยู่ 3 คนผูศึ้กษา ได้ศึกษาระบบงานเดิมจากการ

รวบรวมขอ้มูล ซึ� งจดัเก็บขอ้มูลอยู่ในรูปเอกสารมีกระบวนการทาํงานของระบบการซ่อม

บาํรุงอุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ดงันี�  
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กระบวนการทาํงานของระบบการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ดงันี�  

1) กระบวนการแจง้ซ่อมของผูใ้ชง้านเมื�อพบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟร์แวร์ชาํรุด 

1.1) เมื�อผูใ้ชง้านพบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชาํรุดหรือซอฟร์ตแวร์ไม่สามารถใชง้านได ้

1.2) ผู ้ใช้งานจะบันทึกใบแจ้งซ่อมหรือโทรศัพท์แจ้งซ่อมไปยงัศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์ 

1.3) เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์จะรับใบแจง้ซ่อม 

1.4) ผูใ้ช้งานจะดาํเนินการจดัส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มายงัศูนย์บริการคอมพิวเตอร์

หลงัจากเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ยนืยนัการรับใบแจง้ซ่อม 

1.5) หากเกิดปัญหาในการแจ้งซ่อม หัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู ้

ประสานงานระหวา่งผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

1.6) หากผูใ้ช้งานแจง้ซ่อมไปนานแล้วแต่ยงัไม่ได้รับการตอบกลบั ผูใ้ช้งานจะตอ้ง

แจง้ซ่อมเขา้ไปอีกครั� ง 

2) กระบวนการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเจ้าหน้าที�ศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์ 

2.1) เมื�อเจ้าหน้าที�ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ได้รับใบแจ้งซ่อมหรือติดต่อจากทาง

โทรศพัท์แลว้ จะทาํการตรวจสอบขอ้มูลทั�วไปและเงื�อนไขของการรับประกนั

ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์นั�น 

2.2) ถา้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั�นยงัอยูใ่นระยะประกนั ก็จะส่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั�นไปยงั

บริษัทที�จ ําหน่ายเพื�อนทําการเปลี�ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ แต่ถ้าหางอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์นั�นหมดอายปุระกนัแลว้ ก็จะดาํเนินการซ่อมเอง 

2.3) ในระหว่างการซ่อมบํารุง เจ้าหน้าที�ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์จะใช้วิธีการ

โทรศพัทแ์จง้สถานะการซ่อมบาํรุงใหผู้ใ้ชง้านทราบเป็นระยะ 

2.4) หลังจากทําการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นั� นเสร็จแล้ว 

เจ้าหน้าที�ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์จะให้ข้อมูลรายละเอียดของปัญหาที�พบ 

พร้อมวธีิการแกไ้ขปัญหาแจง้กลบัไปยงัผูใ้ชง้าน 

3) กระบวนการสรุปข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเจ้าหน้าที�ศูนย์บริการ

คอมพิวเตอร์ 

3.1) ก่อนจบปีการศึกษาเจา้หน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์จะทาํการสํารวจจาํนวน 

สภาพการใช้งาน อายุการใช้งาน และจาํนวนการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

และซอฟตแ์วร์เพื�อรายงานกบัหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 



 

27 

3.2) หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์จะทาํการรวบรวมขอ้มูลและทาํรายงานสรุปเพื�อ

ใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้มีประสิทธิภาพ

ในปีการศึกษาต่อไป 

4) ผูใ้ชง้านระบบที�เกี�ยวขอ้ง 

4.1) หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

4.2) เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

4.3) ผูใ้ชง้าน 

5) ปัญหาและขอ้จาํกดัของระบบเดิม 

5.1) ระบบจดัเก็บขอ้มูลมีความซํ� าซอ้น 

5.2) เอกสารมีจาํนวนมาก ตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูล 

5.3) กระบวนการแจง้ซ่อมมีทั�งการเขียนลงในใบแจง้ซ่อมและการโทรศพัทแ์จง้

ทาํให้ข้อมูลการแจ้งซ่อมเกิดการตกหล่น สูญหาย ได้ง่ายเนื�องจากไม่มี

หลกัฐานที�แน่นอน 

5.4) กระบวนการแจง้ซ่อมของผูใ้ช้งานมีระยะเวลาในการรับแจง้ซ่อมที�ไม่แน่นอน 

เนื�องจากขณะแจ้งซ่อมเจ้าหน้าที�ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ติดภาระอื�นอยู่จน

ขอ้มูลตกหล่น บางครั� งจึงใชเ้วลานาน 

5.5) ผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ไม่ไดติ้ดต่อกนัโดยตรง แต่ใชก้าร

ติดต่อทางใบแจ้งซ่อมหรือโทรศพัท์ทาํให้อาจะเกิดปัญหาความขดัแยง้ของ

ขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชง้านและเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

5.6) เนื�องจากไม่มีการเก็บรวบรวมเอกสารใบแจง้ซ่อมอย่างเป็นระบบ ทาํให้การทาํ

รายงานการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ทาํไดย้าก 

5.7) การค้นหาข้อมูลที� เกี�ยวข้องกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทําได้ยาก

เนื�องจากจดัเก็บอยูใ่นรูปแบบเอกสารจาํนวนมาก 

6) ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 

6.1) ระบบสามารถแจง้สถานะการซ่อมบาํรุงให้กบัผูใ้ช้งานได้ตลอดเวลา เพื�อให้

ทราบถึงความกา้วหนา้ของการซ่อมบาํรุง 

6.2) มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนําข้อมูลมาใช้เพื�อช่วยในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานและการตดัสินใจในการพิจารณาได ้

6.3) ผูใ้ช้งานและเจา้หน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อประสานงาน

กนัไดโ้ดยตรง 

6.4) ระยะเวลาในการซ่อมบาํรุงรวดเร็วขึ�น 
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6.5) สามารถคน้หาขอ้มูลที�รวดเร็วและง่ายขึ�น 

3.2 การวเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นหลงัจากได้ทาํการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและปัญหาที�พบแล้ว 

ระบบใหม่จะช่วยให้การซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์มี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นเครื�องมือที�ผูศึ้กษาใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ  มีดงันี�  

แผนภาพบริบท(Context Diagram) 

เป็นแผนภาพที�แสดงถึงภาพรวมของระบบและความสัมพนัธ์ของระบบกับสิ� งแวดล้อมที�

เกี�ยวขอ้งเพื�อความเขา้ใจที�ตรงกนัของผูว้เิคราะห์ระบบกบัผูใ้ช ้

แผนภาพกระแสขอ้มูล(Data Flow Diagram หรือ DFD) 

เป็นแผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายนอกเขา้มาในระบบเพื�อแสดงวิธีการ

ไหลของขอ้มูลจากกระบวนการหนึ�งไปอีกกระบวนการหนึ�ง ซึ� งสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการเขียนเพื�อ

สื�อความหมายแทนสิ�งที�วเิคราะห์ดงัตารางที� 3.1 

ตารางที� 3.1 แสดงสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ระบบ 

สัญลกัษณ์ ชื�อ ความหมาย 

 

 

 

กระบวนการ 

(process) 

สัญลัก ษณ์ ข องก า รประ ม วล ผ ล ที�

เ กิดขึ� นในระบบหรือส่วนที�ท ําให้

ขอ้มูลมีการเปลี�ยนแปลง 

 

 

 

แหล่งกาํเนิดขอ้มูล 

(source)/แหล่งสารสนเทศ 

(sink)ของระบบ 

ตน้กาํเนิดและ/หรือจุดปลายทางของ

ขอ้มูล 

 

 

 

ตวัแปรภายนอก 

(External Entity) 

แหล่งกาํเนิดขอ้มูลที�ซํ� ากนัหลายแห่ง

ในแผนภาพ 

 

 

การเก็บขอ้มูล 

(data store) 

ส่วนที�เก็บข้อมูล สามารถใช้แทนสิ� ง

ต่างๆ ที�เป็นการจดัเก็บขอ้มูลได ้

 

 

กระแสการไหลของขอ้มูล 

(data flow) 

แสดงถึงการเคลื�อนที�ของข้อมูลใน

ระบบ จากที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�ง 

 



 

3.2.1 แผนภาพบริบทของ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

ภาพที� 3.1 แสดงแผนภาพบริบทของ

จากภาพที� 3.1 

สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

คอมพิวเตอร์  

ดงันี�  

1) หัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เป็นผูค้วบคุมการซ่

ซอฟต์แวร์ทั�งหมด อีกทั�งยงัเป็นผูก้าํหนดขอ้มูลทั�วไป ขอ้มูลผูใ้ช้และรหัสผ่านของ

ผูใ้ชร้ะบบและเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์

สามารถจดัการเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มูล

ซ่อมรับแจง้ซ่อมและใหข้อ้มูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

2) เจา้หน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ขอบเขตการทาํงานในระบบคือเป็นผูป้ฏิบติังาน 

สามารถให้ข้อมูลการแจ้งซ่อม รับแจ้งซ่อมและให้ข้อมูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

3) ผูใ้ช้ระบบ ขอบเขตการทาํ

ซ่อมและตรวจสอบสถานะการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์
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แผนภาพบริบทของระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

แผนภาพบริบทของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

1 เป็นแผนภาพบริบทของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งกบัระบบ คือ 

  เจา้หน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ผูใ้ช้ระบบซึ� งมีความสําคญักบัระบบ

หัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เป็นผูค้วบคุมการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ทั�งหมด อีกทั�งยงัเป็นผูก้าํหนดขอ้มูลทั�วไป ขอ้มูลผูใ้ช้และรหัสผ่านของ

ผูใ้ชร้ะบบและเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เพื�อทาํการยืนยนัตวัตนเขา้ใชร้ะบบ

สามารถจดัการเพิ�ม แกไ้ข และลบขอ้มูลทั�วไปในระบบสามารถให้ขอ้มูลการแจง้

บแจง้ซ่อมและใหข้อ้มูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ขอบเขตการทาํงานในระบบคือเป็นผูป้ฏิบติังาน 

สามารถให้ข้อมูลการแจ้งซ่อม รับแจ้งซ่อมและให้ข้อมูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ผูใ้ช้ระบบ ขอบเขตการทาํงานในระบบคือ เป็นผูใ้ช้งาน สามารถให้ขอ้มูลการแจง้

ซ่อมและตรวจสอบสถานะการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

ระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ

 
ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับ

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

โดยมีผูเ้กี�ยวขอ้งกบัระบบ คือ หัวหน้าศูนยบ์ริการ

ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ผูใ้ช้ระบบซึ� งมีความสําคญักบัระบบ

อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ทั�งหมด อีกทั�งยงัเป็นผูก้าํหนดขอ้มูลทั�วไป ขอ้มูลผูใ้ช้และรหัสผ่านของ

ยืนยนัตวัตนเขา้ใชร้ะบบ

ทั�วไปในระบบสามารถให้ขอ้มูลการแจง้

บแจง้ซ่อมและใหข้อ้มูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 

ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ขอบเขตการทาํงานในระบบคือเป็นผูป้ฏิบติังาน 

สามารถให้ข้อมูลการแจ้งซ่อม รับแจ้งซ่อมและให้ข้อมูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

งานในระบบคือ เป็นผูใ้ช้งาน สามารถให้ขอ้มูลการแจง้

ซ่อมและตรวจสอบสถานะการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 



 

3.2.2 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

ภาพที� 3.2 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากภาพที� 3.

ซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

ของระบบออกเป็นกระบวนก

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการที�ทาํการ

คอมพิวเตอร์ 

กระบวนการที� 
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 ของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

.2 แผนภาพกระแสข้อมูลของระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ระดบั 0 โดยสามารถแยกกระบวนการ

ของระบบออกเป็นกระบวนการยอ่ยได ้5 กระบวนการดงันี�  

กระบวนการที� 1.0 กระบวนการตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการที�ทาํการตรวจสอบสิทธิการใชง้านที�ถูกกาํหนดโดย

กระบวนการที� 2.0 กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดัจาํหน่าย อุปกรณ์

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 
ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์

ระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

สามารถแยกกระบวนการ

กาํหนดโดยหวัหนา้ศูนยบ์ริการ

กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดัจาํหน่าย อุปกรณ์ 
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เป็นกระบวนการสําหรับการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ ห้อง ผูจ้ดัจาํหน่ายและอุปกรณ์

ต่างๆ ลงในฐานขอ้มูลโดยหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการที� 3.0 การบวนการจดัการขอ้มูลซ่อมบาํรุง 

เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นเมื�อผูใ้ชง้านพบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์มีปัญหา จึงส่ง

ขอ้มูลการแจง้การซ่อมเขา้มา โดยขอ้มูลจะถูกส่งไปยงัเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์

และหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เพื�อติดตามตรวจสอบและซ่อมบาํรุง จากนั�นเมื�อทาํ

การตรวจสอบหรือซ่อมบาํรุงเสร็จแลว้จะทาํการส่งขอ้มูลการตรวจสอบหรือซ่อมบาํรุง

ลงฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 4.0 สืบคน้ขอ้มูล 

เป็นกระบวนการที�ผูใ้ช้ระบบตอ้งการคน้หาขอ้มูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ของ

ตนเอง หรือตรวจสอบสถานะการซ่อมบาํรุงวา่ดาํเนินการถึงขั�นตอนใดแลว้ 

กระบวนการที� 5.0 รายงานสารสนเทศ 

เป็นกระบวนการสร้างรายงานที�ไดจ้ากการจดัเก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อมและการซ่อมบาํรุง

ของผูใ้ช้งาน หรือสถานะการทาํงานและข้อมูลพื�นฐานที�เกี�ยวข้องกับผูใ้ช้งานและ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยสามารถนําข้อมูลเหล่านี� มาสรุปเป็นสถิติใน

รูปแบบต่างๆ 

 



 

3.2.3 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

จาํหน่าย อุปกรณ์

ภาพที� 3.3 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากภาพที� 3.3 

ระบบ ห้อง ผูจ้ดัจาํหน่าย อุปกรณ์ โดย

กระบวนการยอ่ยได ้

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 1 กระบวนการที� 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดั

จาํหน่าย อุปกรณ์ 

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการที� 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดั

จาํหน่าย อุปกรณ์ 

3 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการที� 

ระบบ ห้อง ผูจ้ดัจาํหน่าย อุปกรณ์ โดยสามารถแยกกระบวนการ

วนการยอ่ยได ้4 กระบวนการดงันี�  

กระบวนการที� 2.1 กระบวนการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์จดัเก็บลงฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.2 กระบวนการจดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

เป็นกระบวนการสาํหรับการจดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายจดัเก็บลงฐานขอ้มูล

ระบวนการที� 2.3 กระบวนการจดัการขอ้มูลหอ้ง 

เป็นกระบวนการสาํหรับการจดัการขอ้มูลหอ้งจดัเก็บลงฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.4 กระบวนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บลงฐานขอ้มูล

จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดั

 
จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ หอ้ง ผูจ้ดั

กระบวนการที� 2.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ช้

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็น

จดัการขอ้มูลอุปกรณ์จดัเก็บลงฐานขอ้มูล 

จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายจดัเก็บลงฐานขอ้มูล 

จดัการขอ้มูลหอ้งจดัเก็บลงฐานขอ้มูล 

จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบจดัเก็บลงฐานขอ้มูล 



 

3.2.4 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

ภาพที� 3.4 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากรูป 3.4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 

อุปกรณ์ โดย

กระบวนการดงันี�

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึก

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลอุปกรณ์
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 2 กระบวนการที� 2.1 จดัการขอ้มูลอุปกรณ์

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการที� 2.1 จดัการขอ้มูลอุปกรณ์

แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 2 กระบวนการที� 

โดยสามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

ดงันี�  

กระบวนการที� 2.1.1 กระบวนการบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึกขอ้มูลอุปกรณ์ลงฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.1.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ในฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.1.3 กระบวนการลบขอ้มูลอุปกรณ์ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการลบขอ้มูลอุปกรณ์ออกจากฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.1.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลอุปกรณ์ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลอุปกรณ์ 

จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

 
จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

กระบวนการที� 2.1จัดการข้อมูล

ของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 3 

 



 

3.2.5 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

ภาพที� 3.5แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลร

จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 

จาํหน่ายโดยสามารถแยกกระบวนการ

กระบวนการดงันี�

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึก

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 2 กระบวนการที� 2.2 จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการที� 2.2 จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย

แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 2 กระบวนการที� 

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

ดงันี�  

กระบวนการที� 2.2.1 กระบวนการบนัทึกขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึกขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายลงฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.2.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

เป็นกระบวนการสาํหรับการแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายในฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.2.3 กระบวนการลบขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

เป็นกระบวนการสาํหรับการลบขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายออกจากฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.2.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

 
จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

กระบวนการที� 2.2จดัการขอ้มูลผูจ้ดั

ของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 3 

ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายลงฐานขอ้มูล 

แกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายในฐานขอ้มูล 

ลบขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่ายออกจากฐานขอ้มูล 



 

3.2.6 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

ภาพที� 3.6 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 

โดยสามารถแยกกระบวนการ

ดงันี�  

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึก

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลหอ้ง
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 2 กระบวนการที� 2.3 จดัการขอ้มูลหอ้ง

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการที� 2.3 จดัการขอ้มูลห้อง

แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 2 กระบวนการที� 

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

กระบวนการที� 2.3.1 กระบวนการบนัทึกขอ้มูลหอ้ง 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึกขอ้มูลหอ้งลงฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.3.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลหอ้ง 

เป็นกระบวนการสาํหรับการแกไ้ขขอ้มูลหอ้งในฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.3.3 กระบวนการลบขอ้มูลหอ้ง 

เป็นกระบวนการสาํหรับการลบขอ้มูลหอ้งออกจากฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.3.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลหอ้ง 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลหอ้ง 

จดัการขอ้มูลหอ้ง 

 
จดัการขอ้มูลห้อง 

กระบวนการที� 2.3จดัการขอ้มูลห้อง

ของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 3 กระบวนการ



 

3.2.7 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

ภาพที� 3.7 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 

ระบบโดยสามารถแยกกระบวนการ

กระบวนการดงันี�

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึก

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการ

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลผู ้
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 2 กระบวนการที� 2.4 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 2 กระบวนการที� 2.4 จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ

แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 2 กระบวนการที� 

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

ดงันี�  

กระบวนการที� 2.4.1 กระบวนการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบลงฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.4.2 กระบวนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบในฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 2.4.3 กระบวนการลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบออกจากฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 2.4.4 กระบวนการรายงานขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

เป็นกระบวนการสาํหรับการรายงานขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

 
จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

กระบวนการที� 2.4จดัการขอ้มูลผูใ้ช้

ของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 3 

 

ลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบออกจากฐานขอ้มูล 



 

3.2.8 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 

ภาพที� 3.8 แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 

จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดั

บํา รุง โดยสามารถแยกกระบวนการ

กระบวนการดงันี�

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสําหรับการจดัการขอ้มูลแจง้ซ่อมของอุปกรณ์ โดยขอ้มูลแจง้ซ่อมจะ

ถูกส่งไปตรวจสอบหาผูรั้บผดิชอบแลว้ถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้ระบบที� เป็นผู ้รับผิดชอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ

ซอฟตแ์วร์นั�นเพื�อนาํขอ้มูลบนัทึกลงฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการสาํหรับจดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 

เป็นกระบวนการแจง้ขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์กลบัไปยงัผูใ้ชง้าน
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แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัที� 1 กระบวนการที� 3.0 จดัการขอ้มูลซ่อมบาํรุง

แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการที� 3.0 จดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุง

แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูล ระดบั 1 กระบวนการที� 

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 

ดงันี�  

กระบวนการที� 3.1 กระบวนการแจง้ซ่อม 

เป็นกระบวนการสําหรับการจดัการขอ้มูลแจง้ซ่อมของอุปกรณ์ โดยขอ้มูลแจง้ซ่อมจะ

ถูกส่งไปตรวจสอบหาผูรั้บผดิชอบแลว้ถูกบนัทึกลงในฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 3.2 กระบวนการตรวจสอบผูรั้บผดิชอบ 

เป็นกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้ระบบที� เป็นผู ้รับผิดชอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ

ซอฟตแ์วร์นั�นเพื�อนาํขอ้มูลบนัทึกลงฐานขอ้มูล 

กระบวนการที� 3.3 กระบวนการจดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

เป็นกระบวนการสาํหรับจดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล

กระบวนการที� 3.4 กระบวนการแจง้ขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

เป็นกระบวนการแจง้ขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์กลบัไปยงัผูใ้ชง้าน

จดัการขอ้มูลซ่อมบาํรุง 

 
จดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

กระบวนการที� 3.0 จดัการขอ้มูลซ่อม

ของระบบออกเป็นกระบวนการย่อยได้ 4 

เป็นกระบวนการสําหรับการจดัการขอ้มูลแจง้ซ่อมของอุปกรณ์ โดยขอ้มูลแจง้ซ่อมจะ

 

เป็นกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้ระบบที� เป็นผู ้รับผิดชอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือ

เป็นกระบวนการสาํหรับจดัการขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์ลงในฐานขอ้มูล 

เป็นกระบวนการแจง้ขอ้มูลการซ่อมบาํรุงของอุปกรณ์กลบัไปยงัผูใ้ชง้าน 
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บทที� 4 
 

การออกแบบฐานข้อมูล 
 

 

 

ฐานขอ้มูลเป็นส่วนประกอบสาํคญัในระบบสารสนเทศ เพราะเป็นส่วนที�ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลให้อยู่

รวมกนัอย่างเป็นระบบ ดงันั�นการออกแบบฐานขอ้มูลที�ดีจึงมีส่วนช่วยให้ระบบสารสนเทศนั�นมี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น โดยการออกแบบฐานขอ้มูลมีส่วนประกอบที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

4.1 การออกแบบตารางในฐานข้อมูล 

การออกแบบตารางในฐานข้อมูลของระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นนั�น จากการรวบรวมขอ้มูลทั�งหมด สามารถนาํมาสร้างเป็นตารางในฐานขอ้มูล

ไดต้ามที�แสดงในตารางที� 4.1 ดงันี�  

ตารางที� 4.1 แสดงตารางขอ้มูลทั�งหมดของระบบฐานขอ้มูล 

ที� ชื�อตาราง รายละเอียด 

ประเภท  Master table 

1. tb_Equipment เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ 

2. tb_Distributor เก็บขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

3. tb_Room เก็บขอ้มูลหอ้ง 

4. tb_Users เก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

5. tb_Campus เก็บขอ้มูลวทิยาเขต 

6. tb_Department เก็บขอ้มูลหน่วยงาน 

ประเภท  Transaction 

7. tb_Request เก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

8. tb_Request_Detail เก็บขอ้มูลรายละเอียดการแจง้ซ่อม 

9. tb_Repair เก็บขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

10. tb_Equipment_Department เก็บขอ้มูลหน่วยงานที�ใชอุ้ปกรณ์ 
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ตารางที� 4.1 แสดงตารางขอ้มูลทั�งหมดของระบบฐานขอ้มูล(ต่อ) 

ที� ชื�อตาราง รายละเอียด 

11. tb_Equipment_Users เก็บขอ้มูลผูใ้ชที้�ใชอุ้ปกรณ์ 

12. tb_Room_Equipment เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ภายในห้อง 

ประเภท  Reference table 

13. tb_Equipment _Type เก็บขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

14. tb_Equipment_Model เก็บขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

15. tb_Problem เก็บขอ้มูลปัญหา 

16. tb_Repair_Type เก็บขอ้มูลประเภทการซ่อม 

17. tb_Room_Type เก็บขอ้มูลประเภทหอ้ง 

4.2 โครงสร้างฐานข้อมูล 

โครงสร้างฐานขอ้มูลของระบบซ่อมบาํรุงฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

นั�น เก็บขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000โดยใชภ้าษาเอสคิวแอล(SQL)ใน

การจดัการฐานขอ้มูล  มีลกัษณะชนิดของขอ้มูล(data type) ดงันี�  

ตารางที� 4.2 แสดงชนิดของขอ้มูล 

ที� ประเภทขอ้มูล แบบคิดเครื�องหมาย แบบไม่คิดเครื�องหมาย เนื�อที�เก็บ

ขอ้มูล 

ประเภทขอ้มูลชนิดตวัเลขจาํนวนเตม็ 

1. tinyint(m) -128 ถึง127 0 ถึง 255 1 byte 

2. smallint(m) -32768 ถึง 32767 0 ถึง 65535 2 bytes 

3. mediumint(m) -8388608 ถึง 8388607 0 ถึง 16777215 3 bytes 

4. int(m) หรือ integer(m) -2147483648 ถึง 2147483647 0 ถึง 4294967295 4 bytes 

5. bigint(m) -9223372036854775808 ถึง 

9223372036854775807 

0 ถึง 1844674407 

3709551615 

8 bytes 

ประเภทขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม 

1. float(m,d)ค่า m เป็น

จาํนวนหลกั ค่า d 

คือจาํนวนหลงัจุด

ทศนิยม 

-3.402823466E+38 ถึง -

1.175494351E-38 

0 และ 1.1754943 

51E-38 ถึง 3.4028 

23466E+38 

4 bytes 
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ตารางที� 4.2 แสดงชนิดของขอ้มูล(ต่อ) 

ที� ประเภทขอ้มูล แบบคิดเครื�องหมาย แบบไม่คิดเครื�องหมาย เนื�อที�เก็บ

ขอ้มูล 

ประเภทขอ้มูลชนิดตวัเลขทศนิยม 

1. float(m,d)ค่า m เป็น

จาํนวนหลกัที�

ตอ้งการแสดงผล

และค่า d คือจาํนวน

หลงัจุดทศนิยม 

-3.402823466E+38  

ถึง-1.175494351E-38 

0 และ 1.175494351E-38  

ถึง 3.402823466E+38 

4 bytes 

2. double(m,d) -1.7976931348623157E+308 

ถึง -2.2250738585072014E-

308 

0 และ 

2.2250738585072014E-308 

ถึง 

1.7976931348623157E+308 

8 bytes 

ที� ประเภทขอ้มูล รายละเอียด เนื�อที�เก็บขอ้มูล 

ขอ้มูลประเภทวนัที�และเวลา 

1. date ขอ้มูลชนิดวนัที� ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม ค.ศ.1000 ถึง 

31 ธนัวาคม ค.ศ.9999  

การแสดงผลวนัที�อยูใ่นรูปแบบ  

‘YYYY-MM-DD’ 

3 bytes 

2. smalldatetime ขอ้มูลชนิดวนัที�และเวลา ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 

ค.ศ.1900เวลา 00:00:00 ถึง23:59:59ถึงวนัที� 6

มิถุนายน ค.ศ.2079เวลา 00:00:00 ถึง23:59:59การ

แสดงผลวนัที�อยูใ่นรูปแบบ ‘yyyy-mm-ddhh:mm:ss’ 

4bytes 

 

 

 

3. time ขอ้มูลประเภทเวลา สามารถเป็นไดต้ั�งแต่ ‘-

838:59:59’ ถึง ‘838:59:59’ แสดงผลในรูปแบบ 

HH:MM:SS 

3 bytes 

 

 

 

 



 

41 

ตารางที� 4.2 แสดงชนิดของขอ้มูล(ต่อ) 

ที� ประเภทขอ้มูล รายละเอียด เนื�อที�เก็บขอ้มูล 

4. year(2/4) ขอ้มูลประเภทปี คศ โดยสามารถเลือกวา่จะใชแ้บบ 

2 หรือ 4 หลกั 

ถา้เป็น 2 หลกัจะใชไ้ดต้ั�งแต่ปี คศ 1901 ถึง 2155 

ถา้เป็น 4 หลกัจะใชไ้ดต้ั�งแต่ปี คศ 1970 ถึง 2069 

1 byte 

ประเภทขอ้มูลชนิดตวัอกัษร 

1. char(m) เป็นขอ้มูลสตริงที�จาํกดัความกวา้ง ไม่สามารถปรับ

ขนาดได ้ขนาดความกวา้งเป็นไดต้ั�งแต่ 1 ถึง 255 

ตวัอกัษร 

ตามจาํนวน

ตวัอกัษรที�ระบุ 

2. varchar(m) คลา้ยกบัแบบ char(m) แต่สามารถปรับขนาดตาม

ขอ้มูลที�เก็บในฟิลดไ์ด ้ความกวา้งเป็นไดต้ั�งแต่ 1 

ถึง 255 ตวัอกัษร 

ขนาดขอ้มูลจริง + 

1 byte 

3. tinytext 

 

เป็น text ที�ความกวา้งเป็นไดสู้งสุด 255 ตวัอกัษร ขนาดขอ้มูลจริง + 

1 byte 

4. text 

 

เป็น text ที�ความกวา้งเป็นไดสู้งสุด 65,535 

ตวัอกัษร 

ขนาดขอ้มูลจริง + 

2 bytes 

5. mediumtext 

 

เป็น text ที�ความกวา้งเป็นไดสู้งสุด 16,777,215 

ตวัอกัษร 

ขนาดขอ้มูลจริง + 

3 bytes 

6. longtext 

 

เป็น text ที�ความกวา้งเป็นไดสู้งสุด 4,294,967,295 

ตวัอกัษร 

ขนาดขอ้มูลจริง + 

4 bytes 

7. enum 

 

เป็นขอ้มูลประเภทระบุเฉพาะค่าที�ตอ้งการ หรือถา้

ไม่มีจะใหเ้ป็นค่า nullสามารถกาํหนดค่าไดถึ้ง 

65,535 ค่า 

ตามจาํนวน

ตวัอกัษรที�ระบุ 

8 set(‘value1’,’ 

value2’,…) 

เป็นขอ้มูลประเภทเซท ประกอบดว้ยขอ้มูลที�ไม่มี

ค่าหรือมีค่าตามสมาชิกที�กาํหนด สามารถมีจาํนวน

สมาชิกได ้64 ตวั 
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จากตางรางที� 4.2 สามารถนาํลกัษณะแบบขอ้มูลมาออกแบบตารางฐานขอ้มูลเพื�อจดัเก็บขอ้มูลของ 

ระบบซ่อมบาํรุงฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ไดด้งันี�  

1) ตาราง tb_Equipment ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ แสดงรายละเอียดดงัตารางที� 4.3 

ตารางที� 4.3 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Equipment 

ชื�อตาราง: tb_Equipment 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ 

คียห์ลกั(primary key): eqm_id 

คียน์อก(foreign key): cp_id, dtbt_id, eqm_tid, eqm_mid, rp_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

eqm_id char(9) รหสัอุปกรณ์ COM570005 

cp_id char(1) รหสัวทิยาเขต A 

dtbt_id tinyint(1) รหสัผูจ้ดัจาํหน่าย 1 

eqm_tid char(3) รหสัประเภทอุปกรณ์ CPU 

eqm_mid smallint(2) รหสัยี�หอ้และรุ่นของ

อุปกรณ์ 

153 

main_eqm_id char(9) รหสัอุปกรณ์หลกั COM570001 

rp_id int(4) รหสัการซ่อมบาํรุง 15421 

startdate smalldatetime(4) วนัที�เริ�มใชง้าน 2557-01-15 

expiredate smalldatetime(4) วนัที�หมดอาย ุ 2557-01-20 

price float(8) ราคาอุปกรณ์ 1200.00 

status char(1) สถานะอุปกรณ์ A 

คาํอธิบายรหสัประเภทอุปกรณ์(status) ดงันี�  

 A คือ ใชง้านได ้

 K คือ ถูกจดัเก็บ 

 D คือ ชาํรุด 
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2) ตาราง tb_Distributor ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย ดงัตารางที� 4.4 

ตารางที� 4.4 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Distributor 

ชื�อตาราง: tb_Distributor 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

คียห์ลกั(primary key): dtbt_id 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

dtbt_id tinyint(1) รหสัผูจ้ดัจาํหน่าย 1 

dtbt_name varchar(100) ชื�อผูจ้ดัจาํหน่าย Advice Distributions 

address varchar(100) ที�อยูผู่จ้ดัจาํหน่าย ตูป้ณ. 61 ปณฝ. งาม

วงศว์าน 11001 

tel varchar(10) หมายเลขโทรศพัท ์ 025470010 

fax varchar(10) หมายเลขแฟกซ์ 025470000 

email varchar(50) อีเมล sale@advice.co.th 

comment varchar(255) หมายเหตุ คา้ปลีก-ส่ง สินคา้

อุปกรณ์ไอที 

contactname varchar(100) ชื�อผูติ้ดต่อ คุณแนน 

3) ตาราง tb_Room ทาํหนา้ที�จดัเก็บขอ้มูลหอ้ง ดงัตารางที� 4.5 

ตารางที� 4.5 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Room 

ชื�อตาราง: tb_Room 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลห้อง 

คียห์ลกั(primary key): r_id 

คียน์อก(foreign key): cp_id, r_tid 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

r_id char(4) หมายเลขหอ้ง 1110 

cp_id char(1) รหสัวทิยาเขต A 

r_tid char(2) รหสัประเภทหอ้ง CL 

building char(1) อาคาร 1 

floor char(1) ชั�น 1 
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4) ตาราง tb_Users ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ดงัตารางที� 4.6 

ตารางที� 4.6 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Users 

ชื�อตาราง: tb_User 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

คียห์ลกั(primary key): user_id 

คียน์อก(foreign key): dpm_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

users_id char(7) รหสัผูใ้ชร้ะบบ 5112274 

dpm_id varchar(4) รหสัหน่วยงาน LLRC 

users_name varchar(100) ชื�อ-สกุลผูใ้ชร้ะบบ รัตนชยั ศรีวสุิทธิ�  

username varchar(50) ชื�อเขา้ใชร้ะบบ ratanachai 

password varchar(16) รหสัผา่นเขา้ใชร้ะบบ 43e9a4ab75570f5b 

position varchar(100) ตาํแหน่ง เจา้หนา้ที�หอ้งสมุด 

tel varchar(10) หมายเลขโทรศพัท ์ 053201800 

email varchar(50) อีเมล ratanachai@feu.ac.th 

users_type char(1) ประเภทผูใ้ชร้ะบบ U 

status char(1) สถานะผูใ้ชร้ะบบ A 

คาํอธิบายรหสัประเภทผูใ้ชร้ะบบ(user_type) ดงันี�  

 U คือ ผูใ้ชร้ะบบ 

 S คือ เจา้หนา้ที�ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

 H คือ หวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

คาํอธิบายรหสัสถานะผูใ้ชร้ะบบ(status) ดงันี�  

 A คือ ปกติ 

 U คือ ระงบั 
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5) ตาราง tb_Campus ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลวทิยาเขต ดงัตารางที� 4.7 

ตารางที� 4.7 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Campus 

ชื�อตาราง: tb_Campus 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลวทิยาเขต 

คียห์ลกั(primary key):cp_id 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

cp_id char(1) รหสัวทิยาเขต A 

cp_name varchar(100) ชื�อวทิยาเขต วทิยาเขตสี�แยก

สนามบิน 

6) ตาราง tb_Department ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลหน่วยงาน ดงัตารางที� 4.8 

ตารางที� 4.8 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Department 

ชื�อตาราง: tb_Department 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลหน่วยงาน 

คียห์ลกั(primary key): dpm_id 

คียน์อก(foreign key): r_tid, cp_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

dpm_id varchar(4) รหสัหน่วยงาน LLRC 

r_tid char(2) รหสัประเภทหอ้ง OF 

cp_id char(1) รหสัวทิยาเขต A 

dpm_name varchar(100) ชื�อหน่วยงาน สาํนกัวทิยบริการ 

building char(1) อาคาร 3 

floor char(1) ชั�น 2 

tel varchar(10) หมายเลขโทรศพัท ์ 053201800 
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7) ตาราง tb_Request ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อม ดงัตารางที� 4.9 

ตารางที� 4.9 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Request 

ชื�อตาราง: tb_Request 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

คียห์ลกั(primary key): rq_id 

คียน์อก(foreign key): cp_id, eqm_id, users_id, staff_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด

(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

rq_id int(4) รหสัการแจง้ซ่อม 25164 

cp_id char(1) รหสัวทิยาเขต A 

eqm_id char(9) รหสัอุปกรณ์ COM570001 

users_id char(7) รหสัผูใ้ชร้ะบบ 5112274 

staff_id char(7) รหสัเจา้หนา้ที� 5112225 

comment varchar(255) บนัทึกวเิคราะห์ปัญหาของ

เจา้หนา้ที�ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

พบอุปกรณ์ชาํรุด ตอ้ง

ดาํเนินการเปลี�ยน

อุปกรณ์ใหม่ 

startdate smalldatetime(4) วนัที�แจง้ซ่อม 2557-01-12 

enddate smalldatetime(4) วนัที�ซ่อมบาํรุงเสร็จ 2557-01-26 

replydate smalldatetime(4) วนัที�ตอบกลบั 2557-01-13 

replytext varchar(255) ขอ้ความตอบกลบั ดาํเนินการซ่อมบาํรุง

เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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8) ตาราง tb_Request_Detail ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลรายละเอียดการแจง้ซ่อม ดงัตารางที� 4.10 

ตารางที� 4.10 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Request_Detail 

ชื�อตาราง: tb_Request_Detail 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลรายละเอียดการแจง้ซ่อม 

คียห์ลกั(primary key): rq_did 

คียน์อก(foreign key): rq_id, pb_id, dtbt_id, rp_tid, staff_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด

(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

rq_did int(4) รหสัรายละเอียดการแจง้

ซ่อม 

45126 

rq_id int(4) รหสัการแจง้ซ่อม 25164 

pb_id smallint(2) รหสัปัญหา 156 

startdate smalldatetime(4) วนัที�เริ�มดาํเนินการซ่อม 2557-01-13 

enddate smalldatetime(4) วนัที�สิ�นสุดการซ่อม 2557-01-25 

comment varchar(255) คาํอธิบายการแจง้ซ่อม ไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ได ้

eqm_id_old char(9) รหสัอุปกรณ์เดิม COM570001 

eqm_id_new char(9) รหสัอุปกรณ์ใหม่ COM570002 

dtbt_id tinyint(1) รหสัผูจ้ดัจาํหน่าย 1 

rp_tid tinyint(1) รหสัประเภทการซ่อมบาํรุง 1 

staff_id char(7) รหสัเจา้หนา้ที�ศูนย์

คอมพิวเตอร์ 

5112225 
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9) ตารา tb_Repair ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลการซ่อมบาํรุง ดงัตารางที� 4.11 

ตารางที� 4.11 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Repair 

ชื�อตาราง: tb_Repair 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

คียห์ลกั(primary key): rp_id 

คียน์อก(foreign key): rq_id, pb_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

rp_id int(4) รหสัการซ่อมบาํรุง 15421 

rq_id int(4) รหสัการแจง้ซ่อม 16235 

pb_id int(4) รหสัปัญหา 14526 

comment varchar(255) รายละเอียด อุปกรณ์ชาํรุด ไม่

สามารถใชง้านได ้

10) ตาราง tb_Equipment_Department ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลสถานที�จดัเก็บอุปกรณ์ ดงัตารางที� 4.12 

ตารางที� 4.12 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Equipment_Department 

ชื�อตาราง: tb_Equipment_Department 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลสถานที�จดัเก็บอุปกรณ์ 

คียห์ลกั(primary key):eqm_dpm_id 

คียน์อก(foreign key): eqm_id, dpm_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

eqm_dpm_id smallint(2) รหสัสถานที�จดัเก็บ

อุปกรณ์ 

153 

eqm_id char(9) รหสัอุปกรณ์ COM570001 

dpm_id varchar(4) รหสัหน่วยงาน LLRC 

startdate smalldatetime(4) วนัที�จดัเก็บอุปกรณ์ 2557-01-11 

status char(1) สถานะของอุปกรณ์ A 

คาํอธิบายรหสักลุ่มประเภทอุปกรณ์(status) ดงันี�  
 A คือ ใชง้านได ้
 U คือ ใชง้านไม่ได ้
 S คือ จดัเก็บในสต็อก 
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11) ตาราง tb_Equipment_Users ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลผูจ้ดัเก็บอุปกรณ์ ดงัตารางที� 4.13 

ตารางที� 4.13 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Equipment_Users 

ชื�อตาราง: tb_Equipment_Users 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลผูจ้ดัเก็บอุปกรณ์ 

คียห์ลกั(primary key):eqm_user_id 

คียน์อก(foreign key): eqm_id, users_id 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

eqm_users_id smallint(2) รหสัผูจ้ดัเก็บอุปกรณ์ 249 

eqm_id char(9) รหสัอุปกรณ์ COM570001 

users_id char(7) รหสัผูใ้ชร้ะบบ 5112274 

startdate smalldatetime(4) วนัที�จดัเก็บอุปกรณ์ 2557-02-01 

status char(1) สถานะของอุปกรณ์ A 

คาํอธิบายรหสักลุ่มประเภทอุปกรณ์(status) ดงันี�  

 A คือ ใชง้านได ้

 U คือ ใชง้านไม่ได ้

 S คือ จดัเก็บในสต็อก 

 12) ตาราง tb_Equipment_Model ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ ดงัตารางที� 4.14 

ตารางที� 4.14 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Equipment_Model 

ชื�อตาราง: tb_Equipment_Model 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

คียห์ลกั(primary key): eqm_mid 

คียน์อก(foreign key): eqm_tid 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

eqm_mid smallint(2) รหสัยี�หอ้และรุ่นของ

อุปกรณ์ 

153 

eqm_tid char(3) รหสัประเภทอุปกรณ์ CPU 

brand varchar(50) ยี�หอ้ Intel 

model varchar(50) รุ่น Core i3 - 4130 
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13) ตาราง tb_Room_Equipment ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ภายในหอ้ง ดงัตารางที� 4.15 

ตารางที� 4.15 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Room_Equipment 

ชื�อตาราง: tb_Room_Equipment 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลอุปกรณ์ภายในหอ้ง 

คียห์ลกั(primary key): r_eqm_id 

คียน์อก(foreign key): r_id, eqm_mid 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและ

ขนาด(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

r_eqm_id smallint(2) รหสัอุปกรณ์ภายในห้อง 216 

r_id char(4) หมายเลขหอ้ง 3210 

eqm_mid smallint(2) รหสัยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 156 

14) ตาราง tb_Equipment_Type ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ดงัตารางที� 4.16 

ตารางที� 4.16 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Equipment_Type 

ชื�อตาราง: tb_Equipment_Type 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

คียห์ลกั(primary key): eqm_tid 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด(ไบต)์ คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

eqm_tid char(3) รหสัประเภทอุปกรณ์ CPU 

eqm_tname varchar(100) ชื�อประเภทอุปกรณ์ หน่วยประมวลผล 

eqm_tgroup char(1) กลุ่มประเภทอุปกรณ์ H 

คาํอธิบายรหสักลุ่มประเภทอุปกรณ์(eqm_tgroup) ดงันี�  

 H คือ ฮาร์ดแวร์ 

 S คือ ซอฟตแ์วร์ 

 N คือ เครือข่าย 
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15) ตาราง tb_Problem ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลปัญหา ดงัตารางที� 4.17 

ตารางที� 4.17 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Problem 

ชื�อตาราง: tb_Problem 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลปัญหา 

คียห์ลกั(primary key): pb_id 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและขนาด

(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

pb_id smallint(2) รหสัปัญหา 165 

pb_name varchar(100) ชื�อปัญหา ไม่สามารถเปิดเครื�องได ้

pb_group char(1) กลุ่มปัญหา H 

คาํอธิบายรหสักลุ่มประเภทอุปกรณ์(eqm_tgroup) ดงันี�  

 H คือ ฮาร์ดแวร์ 

 S คือ ซอฟตแ์วร์ 

 N คือ เครือข่าย 

16) ตาราง tb_Repair_Type ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง ดงัตารางที� 4.18 

ตารางที� 4.18 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Repair_Type 

ชื�อตาราง: tb_Repair_Type 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง 

คียห์ลกั(primary key): rp_tid 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและ

ขนาด(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

rp_tid tinyint(1) รหสัประเภทการซ่อมบาํรุง 1 

rp_tname varchar(100) ชื�อประเภทการซ่อมบาํรุง เปลี�ยนอุปกรณ์ใหม่ 

rp_tgroup char(1) กลุ่มประเภทการซ่อมบาํรุง G 
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คาํอธิบายรหสักลุ่มประเภทการซ่อมบาํรุง(rp_tgroup) ดงันี�  

 G คือ ทั�วไป 

 N คือ เปลี�ยนอุปกรณ์ 

 S คือ สาํรองอุปกรณ์ 

17) ตาราง tb_Room_Type ทาํหนา้ที�เก็บขอ้มูลประเภทหอ้ง ดงัตารางที� 4.19 

ตารางที� 4.19 แสดงรายละเอียดตาราง tb_Room_Type 

ชื�อตาราง: tb_Room_Type 

คาํอธิบาย: เก็บขอ้มูลประเภทหอ้ง 

คียห์ลกั(primary key): r_tid 

คียน์อก(foreign key): - 

ชื�อเขตขอ้มูล ชนิดและ

ขนาด(ไบต)์ 

คาํอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

r_tid char(2) รหสัประเภทหอ้ง CL 

r_tname varchar(100) ชื�อประเภทหอ้ง หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
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4.3 ความสัมพนัธ์ฐานข้อมูล 

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล จะใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ฐานข้อมูล สําหรับเป็น

เครื�องมือในการแบบออกแบบระบบงาน โดยการสร้างแผนภาพความสัมพนัธ์ฐานขอ้มูลดงัแสดง

รายละเอียดในตารางที� 4.20ดงันี�  

ตารางที� 4.20 แสดงสัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

 

แสดงเอนทิตี(entity) 

 

 

 

 

แอตตริบิวต(์attribute) ใชแ้สดงแอตตริบิวตข์องเอนทิตี 

 

 

 

 

ใชแ้สดงคียห์ลกั(primary key) 

 

 
แสดงความสัมพนัธ์ 1 เดียว 

 

 
แสดงความสัมพนัธ์ตั�งแต่ 1-N 

 

 
แสดงความพนัธ์ตั�งแต่ 0-N 

 
แสดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกตวัถูกกาํหนด 

 แสดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกบางตวัถูกกาํหนด 

entity name 

entity name 

Attribute 1 
Attribute 2 
... 

entity name 

attribute 1 
attribute 2 
... 
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ภาพที� 4.1 แผนภาพความสัมพนัธ์ของตาราง(table relation) ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

จากภาพที� 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งแฟ้มขอ้มูลต่างๆดงันี�  

1) แฟ้ม tb_Equipment เป็นตารางหลกัสําหรับเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ ที�ใช้ในแฟ้มขอ้มูลการแจง้

ซ่อม แฟ้มขอ้มูลการซ่อมบาํรุง แฟ้มขอ้มูลการเก็บอุปกรณ์ในหน่วยงานและแฟ้มขอ้มูลการ

เก็บอุปกรณ์ของผูใ้ชง้าน 

2) แฟ้ม tb_Distributor เป็นตารางหลกัสาํหรับเก็บขอ้มูลผูจ้ดันาํหน่าย ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ 

3) แฟ้ม tb_Room เป็นตารางหลกัสาํหรับเก็บขอ้มูลหอ้ง ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ที�อยูใ่นหอ้ง 

4) แฟ้ม tb_Users เป็นตารางหลกัสําหรับเก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ของ

ผูใ้ชง้าน แฟ้มขอ้มูลการแจง้ซ่อม แฟ้มขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

5) แฟ้ม tb_Campus เป็นตารางหลกัสําหรับเก็บขอ้มูลวิทยาเขต ที�ใช้ในแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์

แฟ้มขอ้มูลผูใ้ชง้านและแฟ้มขอ้มูลหน่วยงาน 
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6) แฟ้ม tb_Department เป็นตารางหลกัสาํหรับเก็บขอ้มูลหน่วยงาน ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์

ที�เก็บอยูใ่นหน่วยงาน 

7) แฟ้ม tb_Equipment _Type เป็นตารางอา้งอิงสําหรับเก็บขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ที�ใช้ใน

แฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ 

8) แฟ้ม tb_Equipment_Model เป็นตารางอา้งอิงสาํหรับเก็บขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ ที�ใช้

ในแฟ้มขอ้มูลอุปกรณ์ 

9) แฟ้ม tb_Problem เป็นตารางอา้งอิงสาํหรับเก็บขอ้มูลปัญหา ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

10) แฟ้ม tb_Repair_Type เป็นตารางอา้งอิงสําหรับเก็บขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง ที�ใชใ้น

แฟ้มขอ้มูลการซ่อมบาํรุง 

11) แฟ้ม tb_Room_Type เป็นตารางอา้งอิงสาํหรับเก็บขอ้มูลประเภทหอ้ง ที�ใชใ้นแฟ้มขอ้มูลหอ้ง 

12) แฟ้ม tb_Request เป็นตารางที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการแจง้ซ่อม  

13) แฟ้ม tb_Request_Detail เป็นตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดการแจง้ซื�อ เชื�อมโยงกบัแฟ้ม 

tb_Request โดยที�หนึ�งการแจง้ซ่อมสามารถมีไดห้ลายรายละเอียดการแจง้ซ่อม 

14) แฟ้ม tb_Repair เป็นตารางเก็บขอ้มูลการซ่อมบาํรุง เชื�อมโยงกบัแฟ้ม tb_Request โดยหนึ�ง

การแจง้ซ่อมสามารถมีไดเ้พียงหนึ�งการซ่อมบาํรุง 

15) แฟ้ม tb_Equipment_Department เป็นตารางเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ที�อยูใ่นหน่วยงาน เชื�อมโยงกบั

แฟ้ม tb_Equipment และแฟ้ม tb_Department โดยที�หนึ�งหน่วยงานสามารถมีไดห้ลายอุปกรณ์ 

16) แฟ้ม tb_Equipment_Users เป็นตารางเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ของผูใ้ช้งาน เชื�อมโยงกบัแฟ้ม 

tb_Equipment และแฟ้ม tb_Users โดยที�หนึ�งผูใ้ชง้านสามารถมีไดห้ลายอุปกรณ์ 

17) แฟ้ม tb_Room_Equipment เป็นตารางเก็บขอ้มูลอุปกรณ์ที�อยู่ในห้อง เชื�อมโยงกบัแฟ้ม 

tb_Equipment และแฟ้ม tb_Room โดยที�หนึ�งหอ้งสามารถมีไดห้ลายอุปกรณ์ 
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บทที� 5 
 

การออกแบบหน้าจอและการพฒันาโปรแกรม 
 

 

 

การออกแบบหนา้จอระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์

นถูกออกแบบมาสาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 3 ประเภท คือ 1) หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 2) เจา้หนา้ที�ศูนย์

คอมพิวเตอร์ 3) ผูใ้ช้งาน เนื�องจากมีผูใ้ช้หลายประเภท การออกแบบโครงสร้างหน้าจอจึงมีลกัษณะ

คลา้ยกนัเพื�อใหส้ะดวกต่อการใชง้านมากที�สุดโดยหนา้จอจะมีความแตกต่างกนัตามสิทธิของผูใ้ชง้าน 

5.1 ส่วนประกอบของการออกแบบหน้าจอ 

การออกแบบหนา้จอของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีส

เทอร์น สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงันี�  

5.1.1 การออกแบบหนา้จอตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

5.1.2 การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับหวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

5.1.3 การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับเจา้หนา้ที�ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

5.1.4การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับผูใ้ชง้าน 

5.1.1 การออกแบบหนา้จอตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

หนา้จอตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบเป็นหนา้จอแรกที�จะพบเมื�อใชง้านระบบเพื�อให้ผูเ้ขา้ใช้

ระบบลงชื�อเขา้ใชง้านระบบ ซึ� งมีรูปแบบดงัภาพที� 5.1 

ส่วนประกอบ 

ส่วนที� 1 แสดงรูปภาพขอ้ความชื�อระบบ 

ส่วนที� 2 เป็นส่วนที�ใชส้ําหรับลงชื�อเขา้ใชร้ะบบ โดยผูเ้ขา้ใช้ระบบจะตอ้งลงชื�อ

เขา้ใช้ระบบดว้ยชื�อผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านเพื�อแสดงตวัตนและตรวจสอบสิทธิการใช้

งานระบบ 

 



 

ภาพที� 5

5.1.2 การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับ

หนา้จอหลกัสาํหรับ

ขอ้มูลอุปกรณ์ ขอ้มูลห้อง ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

แบบฟอร์มแจง้ซ่อม แบบฟอร์มซ่อมบาํรุง มีรายงานประวติัการซ่อมบาํรุง

ดงัภาพที� 5.2 

ส่วนประกอบ 

ส่วนที� 1 

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 

ภาพที� 5.2 แสดง
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5.1 แสดงการออกแบบหนา้จอตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ

การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับหวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

หนา้จอหลกัสาํหรับหวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ เป็นหนา้จอที�มีการจดัการขอ้มูลทั�วไป เช่น 

ขอ้มูลอุปกรณ์ ขอ้มูลห้อง ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ และการซ่อมบาํรุงโดย

แจง้ซ่อม แบบฟอร์มซ่อมบาํรุง มีรายงานประวติัการซ่อมบาํรุง

 

1 แสดงรูปภาพขอ้ความชื�อระบบ ชื�อผูใ้ชร้ะบบและเมนูออกจากระบบ

2 แสดงเมนูหลกัของระบบ แบ่งตามการใชง้าน 

3 แสดงขอ้มูลยอ่ยเมื�อเลือกเมนูหลกัของระบบ 

แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับหวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์

 
แสดงการออกแบบหนา้จอตรวจสอบผูเ้ขา้ใชร้ะบบ 

การจดัการขอ้มูลทั�วไป เช่น 

และการซ่อมบาํรุงโดยมี

แจง้ซ่อม แบบฟอร์มซ่อมบาํรุง มีรายงานประวติัการซ่อมบาํรุงซึ� งมีรูปแบบ

บบและเมนูออกจากระบบ 

 
หวัหนา้ศูนยค์อมพิวเตอร์ 



 

5.1.3 การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับ

หน้าจอหลักสําหรับ

แบบฟอร์มแจง้ซ่อม แบบฟอร์มซ่อมบาํรุง

ส่วนที� 1  

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 

ภาพที�

5.1.4 การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับ

หนา้จอหลกัสาํหรับ

รูปแบบดงัภาพที�

ส่วนที� 1  

ส่วนที� 2 

ส่วนที� 3 
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การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับเจา้หนา้ที�ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

หน้าจอหลักสําหรับเจ้าหน้าที�ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน้าจอที�มีการซ่อมบาํรุงโดยมี

แบบฟอร์มแจง้ซ่อม แบบฟอร์มซ่อมบาํรุงซึ� งมีรูปแบบดงัภาพที� 5.3

1  แสดงรูปภาพขอ้ความชื�อระบบ ชื�อผูใ้ชร้ะบบและเมนูออกจากระบบ

2  แสดงเมนูหลกัของระบบ แบ่งตามการใชง้าน 

3 แสดงขอ้มูลยอ่ยเมื�อเลือกเมนูหลกัของระบบ 

ภาพที� 5.3 แสดงการออกแบบหนา้จอกระบวนแสดงขอ้มูล

การออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับผูใ้ชง้าน 

หนา้จอหลกัสาํหรับผูใ้ชง้านเป็นหนา้จอที�มีการซ่อมบาํรุงโดยมีแบบฟอร์มแจง้ซ่อม 

ภาพที� 5.4 

1  แสดงรูปภาพขอ้ความชื�อระบบ ชื�อผูใ้ชง้านและเมนูออกจากระบบ

2  แสดงเมนูหลกัของระบบ แบ่งตามการใชง้าน 

3 แสดงขอ้มูลยอ่ยเมื�อเลือกเมนูหลกัของระบบ 

ที�มีการซ่อมบาํรุงโดยมี

3 

แสดงรูปภาพขอ้ความชื�อระบบ ชื�อผูใ้ชร้ะบบและเมนูออกจากระบบ 

 
แสดงการออกแบบหนา้จอกระบวนแสดงขอ้มูล 

ที�มีการซ่อมบาํรุงโดยมีแบบฟอร์มแจง้ซ่อม ซึ� งมี

และเมนูออกจากระบบ 



 

ภาพที�

5.2  แผนผงัเวบ็ไซต์ 

โครงสร้างระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

ออกแบบสาํหรับเชื�อมโยงระบบยอ่ยทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั สามารถแสดงโครงสร้างของระบบไดด้งันี�

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

 หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์

  การซ่อมบาํรุง 

   การแจง้ซ่อม

   ตรวจสอบการแจง้ซ่อมและการซ่อมบาํรุง

   ตรวจสอบอุปกรณ์

  ขอ้มูลทั�วไป 

   ขอ้มูลวทิยาเขต

   ขอ้มูลประเภทหอ้ง

   ขอ้มูลหอ้ง 

   ขอ้มูลหน่วยงาน

   ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ

   ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย

   ขอ้มูลปัญหา

   ขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง

   ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์
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ภาพที� 5.4 แสดงการออกแบบหนา้จอหลกัสาํหรับผูใ้ชง้าน

โครงสร้างระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

ออกแบบสาํหรับเชื�อมโยงระบบยอ่ยทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั สามารถแสดงโครงสร้างของระบบไดด้งันี�

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น

หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

การแจง้ซ่อม 

ตรวจสอบการแจง้ซ่อมและการซ่อมบาํรุง 

ตรวจสอบอุปกรณ์ 

ขอ้มูลวทิยาเขต 

ขอ้มูลประเภทหอ้ง 

 

ขอ้มูลหน่วยงาน 

ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

ขอ้มูลปัญหา 

ขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง 

ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

 
ผูใ้ชง้าน 

โครงสร้างระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

ออกแบบสาํหรับเชื�อมโยงระบบยอ่ยทั�งหมดเขา้ดว้ยกนั สามารถแสดงโครงสร้างของระบบไดด้งันี�  

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
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   ขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

   ขอ้มูลอุปกรณ์ 

  รายงาน 

   ประวติัการซ่อมบาํรุง 

   สถิติอุปกรณ์ตามประเภท 

   สถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน 

   สถิติอุปกรณ์ตามหอ้ง 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อม 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามหอ้ง 

   สถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 

   สถิติการซ่อมบาํรุงตามประเภทการซ่อมบาํรุง 

   สถิติการซ่อมบาํรุงตามเจา้หนา้ที� 

  ออกจากระบบ 

 ผูใ้ชง้าน 

  การซ่อมบาํรุง 

   การแจง้ซ่อม 

   ตรวจสอบการแจง้ซ่อม 

  รายงาน  

   ประวติัการซ่อมบาํรุง 

  ออกจากระบบ 

 เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

  การซ่อมบาํรุง 

   การแจง้ซ่อม 

   ตรวจสอบการแจง้ซ่อมและซ่อมบาํรุง 

   ตรวจสอบอุปกรณ์ 

  รายงาน 

   ประวติัการซ่อมบาํรุง 

  ออกจากระบบ 
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5.3  ไฟล์โปรแกรมในการพฒันาระบบ 

ในการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์นนั�น

ไดใ้ชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 โปรแกรมพฒันาระบบภาษาเอเอสพีดอตเน็ต

และซีชาร์ป ดว้ยไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2012 ในส่วนของการพฒันาระบบไดมี้การออกแบบและ

พฒันาระบบใหค้รอบคลุมการแจง้ซ่อม การซ่อมบาํรุง การตรวจสอบอุปกรณ์และการรายงานผล โดย

ในการพฒันาระบบจะมีไฟลที์�เกี�ยวขอ้ง ดงัตารางที� 5.1 

ตารางที� 5.1 ไฟลโ์ปรแกรมที�ใชใ้นการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

ลาํดบั ชื�อไฟล ์ คาํอธิบาย 

1 Default.aspx หนา้ลงชื�อเขา้ใชง้านระบบ 

2 Home.aspx หนา้แรกของระบบ 

3 RequestForm.aspx หนา้การแจง้ซ่อม 

4 Repair_Reply.aspx หนา้ตอบกลบัการแจง้ซ่อม 

5 Repair_Fix.aspx หนา้การซ่อมบาํรุง 

6 RepairHistory.aspx หนา้ประวติัการซ่อมบาํรุง 

7 CheckEquipment.aspx หนา้ตรวจสอบอุปกรณ์ 

8 Campus.aspx หนา้จดัการขอ้มูลวทิยาเขต 

9 Department.aspx หนา้จดัการขอ้มูลหน่วยงาน 

10 Distributor.aspx หนา้จดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

11 Equipment.aspx หนา้จดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

12 EquipmentModel.aspx หนา้จดัการขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

13 EquipmentType.aspx หนา้จดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

14 Problem.aspx หนา้จดัการขอ้มูลปัญหา 

15 User.aspx หนา้จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

16 RepairType.aspx หนา้จดัการขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง 

17 Room.aspx หนา้จดัการขอ้มูลหอ้ง 

18 RoomType.aspx หนา้จดัการขอ้มูลประเภทหอ้ง 

19 StatEquipmentbyDepartment.aspx หนา้รายงานสถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน 

20 StatEquipmentbyRoom.aspx หนา้รายงานสถิติอุปกรณ์ตามหอ้ง 
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ตารางที� 5.1 ไฟลโ์ปรแกรมที�ใชใ้นการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สาํหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น(ต่อ) 

21 StatEquipmentbyType.aspx หนา้รายงานสถิติอุปกรณ์ตามประเภท 

22 StatRepairbyStaff.aspx หนา้รายงานสถิติการซ่อมบาํรุงตามเจา้หนา้ที�ฯ 

23 StatRepairbyType.aspx หนา้รายงานสถิติการซ่อมบาํรุงตามประเภท 

24 StatRequestbyDepartment.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน 

25 StatRequestbyEquipment.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 

26 StatRequestbyEquipmentType.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ 

27 StatRequestbyProblem.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 

28 StatRequestbyRoom.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามหอ้ง 

29 StatRequestbyUser.aspx หนา้รายงานสถิติการแจง้ซ่อมตามผูใ้ชง้าน 

 

5.4 รายการพฒันาโปรแกรม 

การพฒันาโปรแกรมระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีส

เทอร์น สามารถจาํแนกการพฒันาโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วนตามผูใ้ชง้าน ดงันี�  

 1) หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

 2) เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

 3) ผูใ้ชง้าน 

1) หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ มีหนา้ที�ในการกาํหนดสิทธิ� ผูใ้ชร้ะบบ จดัการขอ้มูลทั�วไป

ของระบบ และเรียกดูรายงานสถิติของระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น โดยมีส่วนที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

1.1) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

1.2) ส่วนการจดัการขอ้มูลวทิยาเขต 

1.3) ส่วนการจดัการขอ้มูลประเภทหอ้ง 

1.4) ส่วนการจดัการขอ้มูลหอ้ง 

1.5) ส่วนการจดัการขอ้มูลหน่วยงาน 

1.6) ส่วนการจดัการขอ้มูลผูจ้ดัจาํหน่าย 

1.7) ส่วนการจดัการขอ้มูลปัญหา 
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1.8) ส่วนการจดัการขอ้มูลประเภทการซ่อมบาํรุง 

1.9) ส่วนการจดัการขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

1.10) ส่วนการจดัการขอ้มูลยี�หอ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

1.11) ส่วนการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ 

1.12) ส่วนของการเรียกดูรายงานสถิติของระบบ 

2) เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

เจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ มีหนา้ที�ในการตรวจสอบขอ้มูลอุปกรณ์ ตรวจสอบขอ้มูล

การแจง้ซ่อมจากผูใ้ช้งานและบนัทึกขอ้มูลตอบกลบั บนัทึกขอ้มูลซ่อมบาํรุงอุปกรณ์และ

เรียกดูประวัติการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ในของระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์สาํหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น โดยมีส่วนที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

2.1) ส่วนการตรวจสอบขอ้มูลอุปกรณ์ 

2.2) ส่วนการตรวจสอบขอ้มูลการแจง้ซ่อมจากผูใ้ชง้าน 

2.3) ส่วนการบนัทึกขอ้มูลตอบกลบัผูใ้ชง้าน 

2.4) ส่วนการบนัทึกขอ้มูลการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ 

2.5) ส่วนการเรียกดูประวติัการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ 

3) ผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ช้งาน มีหน้าที�ในการบนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อม 

ตอบกลบัเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์และเรียกดูประวติัการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ในของ

ระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น โดยมี

ส่วนที�เกี�ยวขอ้งดงันี�  

3.1) ส่วนการบนัทึกขอ้มูลการแจง้ซ่อม 

3.2) ส่วนการตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อม 

3.3) ส่วนการบนัทึกขอ้มูลตอบกลบัเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

3.4) ส่วนการเรียกดูประวติัการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ 
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บทที� 6 
 

การประเมินผลและสรุป 
 

 

 

การค้นคว้าอิสระเรื� อง การพัฒนาระบบซ่อมบํารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สําหรับ

มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเพื�อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดย

สอบถามจากกลุ่มผูใ้ชง้านจาํนวน 7 คน ซึ� งมีรายละเอียดของแบบสอบถามและผลการประเมินดงันี�  

 

6.1  การประเมินผล 

6.1.1 รูปแบบการประเมินผล 

ในการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ช้งาน

จาํนวน 7 คน ดงันี�  

1) ส่วนหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์  จาํนวน  1 คน 

2) ส่วนเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ จาํนวน  3 คน 

3) ส่วนอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�   จาํนวน  3 คน 

6.1.2 หวัขอ้ในการประเมินผล 

ในการประเมินผลจะเป็นการประเมินผลความสามารถของระบบ และความเหมาะสมในดา้น

ต่างๆของระบบ มีการแบ่งหัวขอ้การประเมินฯเป็นสองส่วน คือ ส่วนของเจา้หน้าที� และส่วน

ของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ซึ� งรายละเอียดในการประเมินผลแบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี�  

ส่วนของเจา้หนา้ที� 

ดา้นที� 1 ดา้นกระบวนการขั�นตอนในการใชง้านระบบฯ 

ดา้นที� 2 ดา้นความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื�อหา 

ดา้นที� 3 ดา้นความพึงพอใจในการภาพรวมต่อการใชง้านระบบ 

ส่วนของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

ดา้นที� 4 ดา้นการรายงานผล และการนาํเสนอ 
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6.1.3 วเิคราะห์แบบสอบถาม 

ลกัษณะคาํตอบในแบบสอบถามเป็นการประเมินค่า 5 อนัดบั ดงัต่อไปนี�  

ผูต้อบแบบสอบถามมีระบบความพึงพอใจมากที�สุด มีค่าเป็น 5 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระบบความพึงพอใจมาก  มีค่าเป็น 4 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระบบความพึงพอใจปานกลาง มีค่าเป็น 3 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระบบความพึงพอใจนอ้ย  มีค่าเป็น 2 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระบบความพึงพอใจนอ้ยที�สุด มีค่าเป็น 1 

6.2 ผลการประเมิน 

จากขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ซึ� งประเมินโดยหัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ เจา้หน้าที�

ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�ของมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น รวมเป็นจาํนวน 6 คน ที�

ไดเ้ขา้ใชง้านระบบ ผูศึ้กษาไดส้รุปผลการประเมินการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบในแต่ละรายการดงันี�  

ตารางที� 6.1 จาํนวนผูต้อบคาํถามในแต่ละขอ้ส่วนของเจา้หนา้ที� 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี�ย 

1. ด้านกระบวนการขั�นตอนในการใช้งานระบบฯ 

-  มีการจดัหมวดหมู่เมนูการทาํงานอยา่งชดัเจน 1 5 0 0 0 4.17 

-  เมนูต่างๆใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 6 0 0 0 0 5.00 

-  มีฟังกช์นัครอบคลุมการทาํงานครบถว้น 5 1 0 0 0 4.83 

-  ระบบฯ มีขั�นตอนการทาํงานเป็นลาํดบัเขา้ใจง่าย 4 2 0 0 0 4.67 

2. ด้านความถูกต้องเหมาะสมของเนื�อหา 

-  ส่วนของการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ฯ 5 1 0 0 0 4.83 

-  ส่วนของการตรวจสอบการแจง้ซ่อมและซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฯ 4 2 0 0 0 4.67 

-  ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ฯ 4 2 0 0 0 4.67 

-  ส่วนของการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฯ 5 1 0 0 0 4.83 

3. ด้านความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 

-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที�นาํเสนอ มีความจดัเจน 6 0 0 0 0 5.00 

-  ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังานให้เร็วขึ�นได ้ 6 0 0 0 0 5.00 

-  ระบบสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ขึ�น 5 1 0 0 0 4.83 
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ตารางที� 6.2 จาํนวนผูต้อบคาํถามในแต่ละขอ้ส่วนของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลี�ย 

1. ด้านการรายงานผล และการนําเสนอ 

-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที�นาํเสนอ มีความชดัเจน 1 5 0 0 0 4.17 

-  รายงานผลในระบบฯ สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ได ้

4 2 0 0 0 4.67 

ประคอง  กรรณสูต (2542) ไดก้ล่าวถึงเกณฑ์ที�ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ โดยนาํขอ้มูลการตอบ

แบบสอบถามที�ได ้มาทาํการคาํนวณเพื�อหาค่าเฉลี�ยของความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ ดงัตารางที� 6.3 

ตารางที� 6.3 เกณฑก์ารกาํหมดระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 

ค่าเฉลี�ยของระบบความพึงพอใจ ระดบัการแปรผล 

4.50 - 5.00 มากที�สุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 นอ้ย 

1.00 - 1.49 นอ้ยที�สุด 

จากขอ้มูลแบบสอบถามจาํนวน 5 ชุด แบ่งเป็นกลุ่มหัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด เจา้หน้าที�

ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 3 ชุด และอาจารย์และเจ้าหน้าที� 1 ชุด ทาํการอ่านค่าและจัดทาํผลการ

วเิคราะห์ไดด้งัตารางที� 6.4 และตารางที� 6.5 
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ตารางที� 6.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนของเจา้หนา้ที� 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1. ด้านกระบวนการขั�นตอนในการใช้งานระบบฯ 

-  มีการจดัหมวดหมู่เมนูการทาํงานอยา่งชดัเจน 4.17 มาก 

-  เมนูต่างๆใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 5.00 มากที�สุด 

-  มีฟังกช์นัครอบคลุมการทาํงานครบถว้น 4.83 มากที�สุด 

-  ระบบฯ มีขั�นตอนการทาํงานเป็นลาํดบัเขา้ใจง่าย 4.67 มากที�สุด 

ผลรวมดา้นกระบวนการขั�นตอนในการใชง้านระบบฯ 4.67 มากที�สุด 

2. ด้านความถูกต้องเหมาะสมของเนื�อหา 

-  ส่วนของการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ฯ 4.83 มากที�สุด 

-  ส่วนของการตรวจสอบการแจง้ซ่อมและซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฯ 4.67 มากที�สุด 

-  ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ฯ 4.67 มากที�สุด 

-  ส่วนของการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฯ 4.83 มากที�สุด 

ผลรวมดา้นความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื�อหา 4.75 มากที�สุด 

3. ด้านความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 

-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที�นาํเสนอ มีความจดัเจน 5.00 มากที�สุด 

-  ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังานให้เร็วขึ�นได ้ 5.00 มากที�สุด 

-  ระบบสามารถช่วยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ขึ�น 4.83 มากที�สุด 

ผลรวมดา้นความพึ�งพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบ 4.94 มากที�สุด 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.79 มากที�สุด 

ตารางที� 6.5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ ค่าเฉลี�ย 
ระดับความ 

พงึพอใจ 

1. ด้านการรายงานผล และการนําเสนอ 

-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที�นาํเสนอ มีความชดัเจน 4.17 มาก 

-  รายงานผลในระบบฯ สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของ

หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ได ้

4.67 มากที�สุด 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.42 มาก 
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6.3 สรุปผลการประเมิน 

6.2.1 การประเมินความพึงพอใจสาํหรับเจา้หนา้ที� 

จากการจดัทาํผลการวิเคราะห์การประเมินฯในตารางที� 6.1 และตารางที� 6.4 ผูศึ้กษาไดท้าํการ

สรุปผลการประเมินดงันี�  

1) ดา้นกระบวนการขั�นตอนในการใชง้านระบบ จากการประเมินจากผูใ้ช ้พบกวา่ความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบั 4.67 ซึ� งอยูใ่นเกณ์มากที�สุด 

2) ดา้นความถูกตอ้งเหมาะสมของเนื�อหา การประเมินจากผูใ้ช้ พบว่าความพึงพอใจอยู่

ในระดบั 4.75 ซึ� งอยูใ่นเกณ์มากที�สุด 

3) ดา้นความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบ การประเมินจากผูใ้ช ้พบวา่ความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบั 4.79 ซึ� งอยูใ่นเกณ์มากที�สุด 

4) ดา้นการรายงานผลและการนาํเสนอ การประเมินจากผูใ้ช ้พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบั 4.42 ซึ� งอยูใ่นเกณ์มาก 

ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจรวมในการใชง้านระบบในภาพรวม ความพึงพอใจต่อ

การใช้งานของผูใ้ช้ที�ระดบั 4.79 ซึ� งแปรผลอยู่ในช่วง 4.50 - 5.00 ซึ� งหมายถึง ระดบัความพึง

พอใจของผูใ้ช้อยู่ในเกณฑ์มากที�สุด และลกัษณะการใช้งานที�มีความพึงพอใจมากที�สุด คือ 

ความเหมาะสมของรูปแบบข้อมูลที�นําเสนอ มีความชัดเจน และระบบสามารถช่วยลด

ระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วขึ�นได ้ซึ� งแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บังาน

และอาํนวยความสะดวกต่อผูใ้ชง้านได ้

6.2.2 การประเมินผลความพึงพอใจสาํหรับหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

จากผลการประเมินในตารางที� 6.2 และตารางที� 6.5 ผูศึ้กษาไดท้าํการสรุปผลการประเมินระบบ

ดา้นการรายงานผล และการนาํเสนอ จากการประเมินจากผูใ้ช ้พบวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 

4.42 ซึ� งอยูใ่นเกณฑม์าก 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจรวมในการใช้งานระบบในภาพรวมของการประเมิน

ความพึงพอใจของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์อยูที่�ระดบั 4.42 ซึ� งแปรผลอยูใ่นช่วง 4.00 - 

4.50 ซึ� งหมายถึง ระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหารอยู่ในเกณฑ์มาก ซึ� งแสดงให้เห็นว่าระบบ

สามารถช่วยให้การนาํเสนอขอ้มูลไดช้ดัเจน และช่วงในการตดัสินใจของหัวหน้าศูนยบ์ริการ

คอมพิวเตอร์ได ้
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6.4 สรุปผลการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระเรื�องการพฒันาระบบซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์สําหรับ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื�อพฒันาระบบสารสนเทศที�ช่วยในการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นการลดขั�นตอนการทาํงานที�ซํ� าซ้อนให้มีความสะดวกรวดเร็วใน

การทาํงานมากขึ� น ผูศึ้กษาได้ศึกษาค้นควา้และพฒันาระบบโดยเริ� มจากการศึกษาข้อมูลที�

เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และเก็บรวบรวมขอ้มูล

ความต้องการจากหัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์และ

ผูใ้ชง้านโดยการสัมภาษณ์ วเิคราะห์ปัญหาที�เกิดขึ�นกบัระบบงานเดิม โดยกาํหนดความตอ้งการ

ของระบบใหม่ที�จะทาํการพฒันาระบบเพื�อนาํมาใช้งาน และทาํการศึกษาการใช้โปรแกรม

ฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2000 โปรแกรมพฒันาระบบภาษาเอเอสพีดอตเน็ตและซีชาร์ป

และโปรแกรมไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอ 2012 ที�ใชใ้นการออกแบบและพฒันาระบบ 

6.4 ข้อจํากดั 

 1) ระบบไม่รองรับการนาํขอ้มูลอุปกรณ์ฯเขา้ครั� งละหลายรายการ 

 2) ระบบมีการเก็บประวติัแต่ไม่มีการเก็บขอ้มูลการบาํรุงรักษาเบื�องตน้และไม่ได ้

  เชื�อมต่อขอ้มูลรายงานการซ่อมบาํรุง 

 3) ระบบไม่มีส่วนของการมอบหมายงานใหก้บัเจา้หนา้ที�ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ 

6.5 ข้อเสนอแนะ 

 1) ควรมีการปรับปรุงพฒันาระบบในส่วนของขอ้มูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

  ใหส้ามารถรองรับอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซ่อมบาํรุงทั�งหมด 

 2) ควรมีส่วนการมอบหมายงานใหก้บัเจา้หนา้ที�ฯเพื�อการกาํหนดภาระงานที�เหมาะสม 

 3) ควรมีการจดัทาํระบบ QR code หรือ Barcode เพื�อให้ตรวจสอบขอ้มูลอุปกรณ์ฯได้

  สะดวกมากขึ�น 
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ภาคผนวก ก 
 

คู่มือการติดตั้งระบบ 
 
 
 
การติดตั้ งระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จ าเป็นตอ้งมี
โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์(SQL Server) พร้อมกบัโปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวล
สตูดิโอดอทเนต(Microsoft Visual Studio.NET) ซ่ึงความตอ้งการของระบบคือ 
 1)  ระบบฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์(SQL Server) 
 2)  โปรแกรมไมโครซอฟทว์ชิวลสตูดิโอดอทเนต(Microsoft Visual Studio.NET) 

ก.1  สร้างฐานข้อมูล 
สร้างฐานขอ้มูลเพือ่ใชใ้นการเก็บและเรียกใชข้อ้มูลทั้งหมด ซ่ึงในที่น้ีเป็นการสร้างฐานขอ้มูลจากไฟล์
ส ารองที่ไดท้  าการจดัเก็บไว ้มีขั้นตอนในการสร้างฐานขอ้มูลดงัน้ี 
 1)  การเขา้ใชง้านโปรแกรม SQL Server Enterprise Manager โดยเขา้ที่ Start > All Program > 
Microsoft SQL Server > Enterprise Manager ดงัภาพที่ ก.1 
 

 
ภาพที่ ก.1 การเขา้ใชง้านโปรแกรม SQL Server 
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จะปรากฏหนา้จอหลกัของโปรแกรม SQL Server Enterprise Manager ดงัภาพที่ ก.2 

 
ภาพที่ ก.2 หนา้จอหลกัของโปรแกรม SQL Server Enterprise Manager 

หลงัจากเขา้สู่หน้าจอหลกัของโปรแกรมฯแลว้เลือก SQL Server Group จากนั้นเขา้เมนู Action > New 
SQL Server Registration ดงัภาพที่ ก.3 

 
ภาพที่ ก.3 เลือก New SQL Server Registration 

 
จากนั้นเขา้สู่หน้าจอของการ Login เพื่อเขา้ใชง้านฐานขอ้มูล ให้ผูใ้ชร้ะบุที่อยูข่อง Server แล้วเลือก
การ Connection เป็น SQL Server authentication แลว้ระบุ Login Name และ Password ดงัภาพที่ ก.4 
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ภาพที่ ก.4 หนา้จอของการ Login 

เม่ือท าการ Login ส าเร็จแลว้จะเขา้สู่หนา้จอหลกัของโปรแกรมฯ ดงัภาพที่ ก.5 

 
ภาพที่ ก.5 แสดงหนา้จอหลกัของโปรแกรมหลงั Login แลว้ 

 
คลิกขวาที่ Database เลือก All Tasks > Restore Database ดงัภาพที่ ก.6 



 

74 

 
ภาพที่ ก.6 เลือก Attach Database 

จะแสดงหนา้จอ Attach Database ที่ช่อง MDF file of database to attach ดงัภาพที่ ก.7 

 
ภาพที่ ก.7 หนา้จอ Attach Database 

คลิก ... เพือ่เลือกไฟลส์ ารองที่เก็บไว ้จากนั้นคลิก OK ดงัภาพที่ ก.8 
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ภาพที่ ก.8 เลือกไฟลส์ ารอง 

เม่ือคลิก OK แล้วจะแสดงหน้าจอหลักมีฐานขอ้มูล HSMS ที่ได้จากไฟล์ส ารอง นั้ นคือการสร้าง
ฐานขอ้มูลส าเร็จแลว้ ดงัภาพที่ ก.8 

 
ภาพที่ ก.9 หนา้จอหลกัของโปรแกรมฯหลงัจากสร้างฐานขอ้มูลเสร็จแลว้ 
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ก.2  การติดต้ังตัวระบบ 
ในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดของระบบฯ จะเก็บอยูใ่นโฟลเดอร์ที่ช่ือว่า HSMS ให้ท  าการคดัลอก
โฟลเดอร์น้ีไปไวใ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ตามต าแหน่งที่ก  าหนด โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้คือ IIS(Internet 
Information Services) ซ่ึงต  าแหน่งที่ใชติ้ดตั้งระบบจะอยูท่ี่ C:\Inetpub\wwwroot ดงัภาพที่ ก.9 

 
ภาพที่ ก.10 ต  าแหน่งที่ใชติ้ดตั้งระบบบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

จากนั้นน าโฟลเดอร์ที่ไดค้ดัลอกไวม้าวาง ดงัภาพที่ ก.10 

 
ภาพที่ ก.11 ต  าแหน่งที่ใชติ้ดตั้งระบบหลงัจากวางโฟลเดอร์แลว้ 
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ก.3  การปรับแต่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ก่อนการใช้งาน 
การเข้าใช้โปรแกรมจดัการเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้คลิกที่ Start > All Programs > Administrative Tools > 
Internet Information Services (IIS) Manager ดงัภาพที่ ก.11 

 
ภาพที่ ก.12 การเขา้ใชโ้ปรแกรมจดัการเวบ็เซิร์ฟเวอร์ 

หลงัจากเขา้โปรแกรมแลว้ใหค้ลิกขวาที่ Default Web Site แลว้เลือก Add Application ดงัภาพที่ ก.12 

 
ภาพที่ ก.13  เลือก Add Application 

 



 

78 

จากนั้นในหัวขอ้ Alias ให้ก าหนดช่ือของระบบ ในที่น้ีก  าหนดเป็น HSMS ในหัวขอ้ Physical path ให้
ก าหนดที่อยูข่องระบบ ในที่น้ีก  าหนดเป็น C:\interpub\wwwroot\HSMS จากนั้นคลิก OK ดงัภาพที่ ก.13 

 
ภาพที่ ก.14  การก าหนดค่าใหก้บัระบบ 

หลงัจากคลิก OK แลว้จะแสดงโฟลเดอร์ HSMS ในโปรแกรมเป็นอนัวา่ติดตั้งระบบส าเร็จแลว้ ดงัภาพ
ที่ ก.14 

 
ภาพที่ ก.15  ติดตั้งระบบบนเวบ็เซิร์ฟเวอร์แลว้ 
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ภาคผนวก ข 
 

คู่มือการใช้งานระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับ
มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น ในส่วนของหัวหน้าศูนย์บริการคอมพวิเตอร์ 

 
 
 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบการแจง้ซ่อมในส่วนของหัวหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะ
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ความสามารถของหัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์เป็นผูค้วบคุมการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ทั้งหมด 
อีกทั้งยงัเป็นผูก้  าหนดขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านของผูใ้ชร้ะบบและเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการ
คอมพิวเตอร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนเขา้ใช้ระบบสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลทัว่ไปใน
ระบบสามารถให้ขอ้มูลการแจง้ซ่อมรับแจง้ซ่อมและให้ขอ้มูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ อีกทั้งยงัมีความสามารถในการเรียกดูรายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการแจง้ซ่อมและการซ่อมบ ารุง
ได ้

ข.1 ส่วนของการลงช่ือเข้าใช้ระบบ 
หวัหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใชง้านระบบไดโ้ดยการลงช่ือเขา้ใชร้ะบบดว้ย Username 
และ Password ดงัภาพที่ ข.1 
 

 
ภาพที่ ข.1  การลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
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เม่ือระบบตรวจสอบ Username และ Password ของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์แลว้พบวา่ถูกตอ้ง
จะน าไปสู่หนา้จอหลกัของระบบในส่วนของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ ดงัภาพที่ ข.2 

 
ภาพที่ ข.2  หนา้จอหลกัของระบบในส่วนของหัวหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ 

ข.2 ส่วนของการจัดการข้อมูลทั่วไป 
หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์สามารถจดัการในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปที่ใชใ้นระบบซ่ึงมีทั้งหมด 11 
ขอ้มูลดงัน้ี 

ข.2.1 ขอ้มูลวิทยาเขต ใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิทยาเขต สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลวทิยาเขต
ได ้เขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลวิทยาเขต จะแสดงหน้าจอขอ้มูลวิทยาเขตดงัภาพที่ 
ข.3 

 
ภาพที่ ข.3  หนา้จอขอ้มูลวทิยาเขต 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลวทิยาเขตคลิก เพิ่มขอ้มูลวทิยาเขต จะไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลวทิยาเขต
ดงัภาพที่ ข.4 
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ภาพที่ ข.4  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลวทิยาเขต 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลวทิยาเขตคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลวทิยาเขต ดงั
ภาพที่ ข.5 

 
ภาพที่ ข.5 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลวทิยาเขต 

ตอ้งการลบขอ้มูลวทิยาเขตคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลให้
คลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.6 

 
ภาพที่ ข.6  หนา้จอลบขอ้มูลวทิยาเขต 

ข.2.2 ขอ้มูลประเภทหอ้ง ใชใ้นการเก็บขอ้มูลประเภทหอ้ง สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มูล
ประเภทห้องได ้เขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลประเภทหอ้ง จะแสดงหน้าจอขอ้มูล
ประเภทหอ้งดงัภาพที่ ข.7  
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ภาพที่ ข.7  หนา้จอขอ้มูลประเภทหอ้ง 

ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลประเภทห้องคลิก เพิ่มขอ้มูลประเภทห้อง จะไปยงัหน้าจอเพิ่มขอ้มูล
ประเภทหอ้งดงัภาพที่ ข.8 

 
ภาพที่ ข.8  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลประเภทหอ้ง 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลประเภทหอ้งคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลประเภท
หอ้ง ดงัภาพที่ ข.9 

 
ภาพที่ ข.9 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทหอ้ง 

ตอ้งการลบขอ้มูลประเภทห้องคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูล
ใหค้ลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.10 
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ภาพที่ ข.10  หนา้จอลบขอ้มูลประเภทหอ้ง 

ข.2.3 ขอ้มูลห้อง ใชใ้นการเก็บขอ้มูลห้อง สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลห้องได ้เขา้ใช้
งานโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลหอ้ง จะแสดงหนา้จอขอ้มูลหอ้งดงัภาพที่ ข.11 

 
ภาพที่ ข.11  หนา้จอขอ้มูลหอ้ง 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลหอ้งคลิก เพิม่ขอ้มูลหอ้ง จะไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลหอ้งดงัภาพที่ ข.12 

 
ภาพที่ ข.12  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลหอ้ง 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลหอ้งคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหอ้ง ดงัภาพที่ ข.13 
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ภาพที่ ข.13 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหอ้ง 

ตอ้งการลบขอ้มูลห้องคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลให้คลิก 
OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.14 

 
ภาพที่ ข.14  หนา้จอลบขอ้มูลหอ้ง 

ข.2.4 ข้อมูลหน่วยงาน ใช้ในการเก็บข้อมูลหน่วยงาน สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล
หน่วยงานได้ เข้าใช้งานโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลหน่วยงาน จะแสดงหน้าจอข้อมูล
หน่วยงานดงัภาพที่ ข.15 

 
ภาพที่ ข.15  หนา้จอขอ้มูลหน่วยงาน 

ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลหน่วยงานคลิก เพิ่มข้อมูลหน่วยงาน จะไปยงัหน้าจอเพิ่มข้อมูล
หน่วยงานดงัภาพที่ ข.16 
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ภาพที่ ข.16  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลหน่วยงาน 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงานคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน 
ดงัภาพที่ ข.17 

 
ภาพที่ ข.17 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหน่วยงาน 

ตอ้งการลบขอ้มูลหน่วยงานคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลให้
คลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.18 
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ภาพที่ ข.18  หนา้จอลบขอ้มูลหน่วยงาน 

ข.2.5 ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ
ได ้เขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ จะแสดงหน้าจอขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบดงัภาพที่ 
ข.19 

 
ภาพที ่ข.19  หนา้จอขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

 
ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบคลิก เพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ จะไปยงัหน้าจอเพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้
ระบบดงัภาพที่ ข.20 
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ภาพที่ ข.20  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
ดงัภาพที่ ข.21 

 
ภาพที่ ข.21 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ตอ้งการลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลให้
คลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.22 

 
ภาพที่ ข.22  หนา้จอลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

ข.2.6 ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย ใชใ้นการเก็บขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มูล
ผูจ้ดัจ  าหน่ายได ้ขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย จะแสดงหนา้จอขอ้มูลผู ้
จดัจ  าหน่ายดงัภาพที่ ข.23 
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ภาพที่ ข.23  หนา้จอขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายคลิก เพิม่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย จะไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลผู ้
จดัจ  าหน่ายดงัภาพที่ ข.24 

 
ภาพที่ ข.24  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลวทิยาเขต 
ดงัภาพที่ ข.25 

 
ภาพที่ ข.25 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ตอ้งการลบขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่ายคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูล
ใหค้ลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.26 
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ภาพที่ ข.26  หนา้จอลบขอ้มูลผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ข.2.7 ขอ้มูลปัญหา ใชใ้นการเก็บขอ้มูลปัญหา สามารถเพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มูลปัญหาไดเ้ขา้
ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลปัญหา จะแสดงหนา้จอขอ้มูลปัญหาดงัภาพที่ ข.27 

 
ภาพที่ ข.27  หนา้จอขอ้มูลปัญหา 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลปัญหาคลิก เพิม่ขอ้มูลปัญหา จะไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลปัญหาดงัภาพ
ที่ ข.28 

 
ภาพที่ ข.28  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลปัญหา 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลปัญหาคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหา ดงัภาพ
ที่ ข.29 
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ภาพที่ ข.29 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหา 

ตอ้งการลบขอ้มูลปัญหาคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลใหค้ลิก 
OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.30 

 
ภาพที่ ข.30  หนา้จอลบขอ้มูลปัญหา 

ข.2.8 ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง ใชใ้นการเก็บขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงได้ เข้าใช้งานโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูล
ประเภทการซ่อมบ ารุง จะแสดงหนา้จอขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงดงัภาพที่ ข.31 

 
ภาพที่ ข.31  หนา้จอขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง 
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ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงคลิก เพิม่ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง จะไปยงั
หนา้จอเพิม่ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงดงัภาพที่ ข.32 

 
ภาพที่ ข.32  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงคลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล
ประเภทการซ่อมบ ารุง ดงัภาพที่ ข.33 

 
ภาพที่ ข.33 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง 

ตอ้งการลบขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุงคลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการ
ลบขอ้มูลใหค้ลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.34 

 
ภาพที่ ข.34  หนา้จอลบขอ้มูลประเภทการซ่อมบ ารุง 

ข.2.9 ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ ใช้ในการเก็บขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม ลบ 
แกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ได ้ เขา้ใช้งานโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 
จะแสดงหนา้จอขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ดงัภาพที่ ข.35 
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ภาพที่ ข.35  หนา้จอขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์คลิก เพิม่ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ จะไปยงัหนา้จอเพิ่ม
ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ดงัภาพที่ ข.36 

 
ภาพที่ ข.36  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

ตอ้งการแก้ไขข้อมูลประเภทอุปกรณ์คลิก แก้ไขข้อมูล จะไปยงัหน้าจอแก้ไขขอ้มูล
ประเภทอุปกรณ์ ดงัภาพที่ ข.37 

 
ภาพที่ ข.37 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

ตอ้งการลบขอ้มูลประเภทอุปกรณ์คลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยืนยนัการลบ
ขอ้มูลใหค้ลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.38 
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ภาพที่ ข.38  หนา้จอลบขอ้มูลประเภทอุปกรณ์ 

ข.2.10 ขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ ใช้ในการเก็บขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ 
สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ได ้เขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู 
ขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ จะแสดงหน้าจอขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ดงัภาพ
ที่ ข.39 

 
ภาพที่ ข.39  หนา้จอขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

ตอ้งการเพิ่มขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์คลิก เพิ่มขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์ จะ
ไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ดงัภาพที่ ข.40 

 
ภาพที่ ข.40  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

ตอ้งการแก้ไขขอ้มูลยีห่้อและรุ่นของอุปกรณ์คลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ข
ขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ ดงัภาพที่ ข.41 
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ภาพที่ ข.41 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

ตอ้งการลบขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์คลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการ
ลบขอ้มูลใหค้ลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.42 

 
ภาพที่ ข.42  หนา้จอลบขอ้มูลยีห่อ้และรุ่นของอุปกรณ์ 

ข.2.11 ข้อมูลอุปกรณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขขอ้มูล
อุปกรณ์ได ้เขา้ใชง้านโดยการคลิกที่เมนู ขอ้มูลอุปกรณ์ จะแสดงหนา้จอขอ้มูลอุปกรณ์
ดงัภาพที่ ข.43 

 

 
ภาพที่ ข.43  หนา้จอขอ้มูลอุปกรณ์ 

ตอ้งการเพิม่ขอ้มูลอุปกรณ์คลิก เพิม่ขอ้มูลอุปกรณ์ จะไปยงัหนา้จอเพิม่ขอ้มูลอุปกรณ์ดงั
ภาพที่ ข.44 
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ภาพที่ ข.44  หนา้จอเพิม่ขอ้มูลอุปกรณ์ 

ตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์คลิก แกไ้ขขอ้มูล จะไปยงัหน้าจอแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ ดงั
ภาพที่ ข.45 

 

 
ภาพที่ ข.45 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลอุปกรณ์ 

ตอ้งการลบขอ้มูลอุปกรณ์คลิก ลบขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลยนืยนัการลบขอ้มูลให้
คลิก OK เพือ่ลบขอ้มูล ดงัภาพที่ ข.46 
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ภาพที่ ข.46  หนา้จอลบขอ้มูลอุปกรณ์ 

ข.3  ส่วนของการรายงาน 
หวัหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถเรียกดูรายงานที่เก่ียวขอ้งกบัการแจง้ซ่อมและการซ่อมบ ารุง
ในรูปแบบของตารางและกราฟได ้โดยมีรายงานทั้งหมดดงัน้ี 

ข.3.1 ประวติัการซ่อมบ ารุง หลังจากบนัทึกขอ้มูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์นั้นลงไปใน
ระบบแลว้ สามารถเขา้ไปดูขอ้มูลที่ผา่นมาไดด้ว้ยการคลิกเมนู ประวติัการซ่อมบ ารุงซ่ึง
จะปรากฏหนา้จอดงัภาพที่ ข.47 

 

 
ภาพที่ ข.47  หนา้จอประวติัการซ่อมบ ารุง 

ในหน้าจอน้ีผูใ้ชง้านสามารถเรียงล าดบัขอ้มูล ก าหนดใหแ้สดงเฉพาะเจา้หน้าที่ฯ คน้หา
ขอ้มูลการซ่อมบ ารุง ก าหนดช่วงเวลาที่แจง้ซ่อม หรือช่วงเวลาที่ซ่อมบ ารุงเพื่อคน้หา
ขอ้มูลได ้จากนั้นสามารถส่งออกขอ้มูลเหล่านั้นออกมาอยูใ่นรูปแบบไฟล์โปรแกรมเอ็ก
เซลได ้

ข.3.2 สถิติอุปกรณ์ตามประเภท ใช้ในการแสดงสถิติอุปกรณ์ตามประเภทในรูปแบบ
กราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติอุปกรณ์ตามประเภท จะแสดง
หน้าจอสถิติอุปกรณ์ตามประเภทโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งั
ภาพที่ ข.48 
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ภาพที่ ข.48 หนา้จอสถิติอุปกรณ์ตามประเภท 

เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแล้วคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติอุปกรณ์ตาม
ประเภทในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.49 

 

 
ภาพที่ ข.49  แสดงกราฟและตารางจากสถิติอุปกรณ์ตามประเภท 

ข.3.3 สถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงานใชใ้นการแสดงสถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงานในรูปแบบ
กราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน จะแสดง
หน้าจอสถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงานโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลได้
ดงัภาพที่ ข.50 
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ภาพที่ ข.50 หนา้จอสถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน 

เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแล้วคลิก ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติอุปกรณ์ตาม
หน่วยงานในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.51 

 

 
ภาพที่ ข.51  แสดงกราฟและตารางจากสถิติอุปกรณ์ตามหน่วยงาน 

ข.3.4 สถิติอุปกรณ์ตามห้องใชใ้นการแสดงสถิติอุปกรณ์ตามห้องในรูปแบบกราฟและ
ตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติอุปกรณ์ตามห้อง จะแสดงหน้าจอสถิติ
อุปกรณ์ตามหอ้งโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.52 

 
ภาพที่ ข.52 หนา้จอสถิติอุปกรณ์ตามหอ้ง 
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เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติอุปกรณ์ตามห้อง
ในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.53 

 

 
ภาพที่ ข.53 แสดงกราฟและตารางจากสถิติอุปกรณ์ตามหอ้ง 

 
ข.3.5 สถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ใช้ในการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ใน
รูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 
จะแสดงหนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์โดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดง
ขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.54 

 

 
ภาพที่ ข.54 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตาม
อุปกรณ์ในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.55 
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ภาพที่ ข.55 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามอุปกรณ์ 

 
ข.3.6 สถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ใช้ในการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตาม
ประเภทอุปกรณ์ในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการ
แจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ จะแสดงหน้าจอสถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์
โดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.56 

 

 
ภาพที่ ข.56 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตาม
ประเภทอุปกรณ์ในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.57 
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ภาพที่ ข.57 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามประเภทอุปกรณ์ 

 
ข.3.7 สถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อมใชใ้นการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อม
ในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้
ซ่อม จะแสดงหน้าจอสถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อมโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาใน
การแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.58 

 

 
ภาพที่ ข.58 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อม 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตามผู ้
แจง้ซ่อมในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.59 

 



 

102 

 
ภาพที่ ข.59 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามผูแ้จง้ซ่อม 

 
ข.3.8 สถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงานใชใ้นการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน
ในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการแจง้ซ่อมตาม
หน่วยงาน จะแสดงหน้าจอสถิติการแจ้งซ่อมตามหน่วยงานโดนสามารถก าหนด
ช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.60 

 

 
ภาพที่ ข.60 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตาม
หน่วยงานในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.61 
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ภาพที่ ข.61 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามหน่วยงาน 

 
ข.3.9 สถิติการแจง้ซ่อมตามห้องใชใ้นการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตามห้องในรูปแบบ
กราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการแจง้ซ่อมตามห้อง จะแสดง
หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามห้องโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งั
ภาพที่ ข.62 

 

 
ภาพที่ ข.62 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามหอ้ง 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตาม
หอ้งในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.63 
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ภาพที่ ข.63 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามหอ้ง 

 
ข.3.10  สถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหาใช้ในการแสดงสถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหาใน
รูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 
จะแสดงหน้าจอสถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหาโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดง
ขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.64 

 

 
ภาพที่ ข.64 หนา้จอสถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการแจง้ซ่อมตาม
ปัญหาในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.65 
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ภาพที่ ข.65 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการแจง้ซ่อมตามปัญหา 

 
ข.3.11  สถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการซ่อมบ ารุงใชใ้นการแสดงสถิติการซ่อมบ ารุง
ตามประเภทการซ่อมบ ารุงในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู 
สถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการซ่อมบ ารุง จะแสดงหน้าจอสถิติการซ่อมบ ารุงตาม
ประเภทการซ่อมบ ารุงโดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ ข.66 

 

 
ภาพที่ ข.66 หนา้จอสถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการซ่อมบ ารุง 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการ
ซ่อมบ ารุงในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.67 
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ภาพที่ ข.67 แสดงกราฟและตารางจากสถิติการซ่อมบ ารุงตามประเภทการซ่อมบ ารุง 
 
 ข.3.12  สถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หน้าที่ใชใ้นการแสดงสถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หน้าที่ใน
รูปแบบกราฟและตาราง สามารถดูขอ้มูลโดยการคลิกเมนู สถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หน้าที่ จะแสดง
หน้าจอสถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หน้าที่โดนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการแสดงขอ้มูลไดด้งัภาพที่ 
ข.68 
 

 
ภาพที่ ข.68 หนา้จอสถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หนา้ที่ 

 
เม่ือท าการก าหนดช่วงเวลาแลว้คลิก คน้หา ระบบจะแสดงขอ้มูลสถิติการซ่อมบ ารุงตาม
เจา้หนา้ที่ในรูปแบบกราฟและตารางดงัภาพที่ ข.69 
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ภาพที่ ข.69  แสดงกราฟและตารางจากสถิติการซ่อมบ ารุงตามเจา้หนา้ที่ 
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ภาคผนวก ค 
 

คู่มือการใช้งานระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับ
มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น ในส่วนของผู้ใช้งาน 

 
 
 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบการแจง้ซ่อมในส่วนของผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ความสามารถของผู้ใช้งาน 
ผูใ้ชง้านจะเป็นผูแ้จง้ขอ้มูลอุปกรณ์ที่เกิดการช ารุดไปยงัเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์หรือหวัหน้า
ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ผา่นระบบในส่วนของการแจง้ซ่อม จากนั้นจะสามารถโตต้อบกบัเจา้หน้าที่ที่
รับหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ผูใ้ชง้านแจง้ซ่อมไป สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อมและสามารถดู
ประวติัการซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์ที่ผูใ้ชง้านแจง้ซ่อมได ้
 
ค.1  ส่วนของการลงช่ือเข้าใช้ระบบ 
ผู ้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงช่ือเข้าใช้ระบบด้วย Username และ Password            
ดงัภาพที่ ค.1 
 

 
ภาพที่ ค.1  การลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

 
เม่ือระบบตรวจสอบ Username และ Password ของผูใ้ชง้านแลว้พบว่าถูกตอ้งจะน าไปสู่หน้าจอหลกั
ของระบบในส่วนของผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นส่วนของการแจง้ซ่อม ดงัภาพที่ ค.2 
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ภาพที่ ค.2  หนา้จอหลกัของระบบในส่วนของผูใ้ชง้าน 

 
ค.2  ส่วนของการแจ้งซ่อม 
 
ผูใ้ชง้านสามารถแจง้ซ่อมไดโ้ดยการคลิกที่เมนู "การแจง้ซ่อม" จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอการแจง้
ซ่อม ดงัภาพที่ ค.3 
 

 
ภาพที่ ค.3  หนา้จอการแจง้ซ่อม 
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ในหน้าจอการแจง้ซ่อมผูใ้ช้งานจะตอ้งเลือกอุปกรณ์ที่จะท าการแจง้ซ่อม จากนั้นเลือกปัญหาของ
อุปกรณ์ แลว้ใส่รายละเอียดของปัญหา เม่ือใส่ขอ้มูลแจง้ซ่อมครบตามที่ตอ้งการแลว้คลิก บนัทึกขอ้มูล 
ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ เพิม่ขอ้มูลแลว้ ดงัภาพที่ ค.4 
 

 
ภาพที่ ค.4  การแจง้ซ่อม เพิม่ขอ้มูลแลว้ 

 
ค.3  ส่วนของการตรวจสอบการแจ้งซ่อม 
ในการตรวจสอบการแจง้ซ่อม ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานะการแจง้ซ่อมของตนเองมี
เจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์หรือหัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ไดรั้บขอ้มูลการแจง้ซ่อมและ
ตอบกลบัมาแลว้หรือยงั อีกทั้งสามารถตอบกลบัหากเจา้หนา้ที่ฯตอ้งการรายละเอียดเพิม่เติมไดอี้กดว้ย 
ดงัภาพที่ ค.5 
 

 
ภาพที่ ค.5  หนา้จอตรวจสอบการแจง้ซ่อม 

 
หากพบวา่สถานะการแจง้ซ่อมเป็น "รอติดต่อกลบั" แสดงวา่ยงัไม่มีเจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์
หรือหัวหน้าศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์รับข้อมูลและตอบกลับมา แต่หากสถานะการแจง้ซ่อมเป็น 
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"ติดต่อกลบัแลว้" แสดงวา่มีเจา้หน้าที่ฯไดรั้บขอ้มูลและติดต่อกลบัมาแลว้ ผูใ้ชง้านสามารถคลิกที่เมนู 
ตอบกลบั เพือ่ดูขอ้ความที่เจา้หนา้ที่ฯไดส่้งกลบัมาได ้ดงัภาพที่ ค.6 
 

 
ภาพที่ ค.6  หนา้จอตอบกลบัของการแจง้ซ่อม 

 
ในหน้าจอตอบกลบัของการแจง้ซ่อมจะแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ ขอ้มูลผูใ้ชง้าน ปัญหาที่ผูใ้ชง้านไดแ้จง้
ไปและขอ้ความตอบกลับของเจา้หน้าที่ฯ ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถตอบกลับเจา้หน้าที่ได้ที่ช่อง ความ
คิดเห็นผูแ้จง้ซ่อม จากกนั้นคลิก ตอบกลบั ระบบจะแสดงขอ้ความ เพิม่ขอ้มูลแลว้ ดงัภาพที่ ค.7 
 

 
ภาพที่ ค.7  หนา้จอตอบกลบัของการแจง้ซ่อม 
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ค.4  ส่วนของประวัติการซ่อมบ ารุง 
หลงัจากเจา้หน้าที่ฯไดรั้บรายละเอียดของปัญหาเพิม่เติมจะไดท้  าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะท าการบนัทึกขอ้มูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์นั้นลงไปในระบบ โดยผูใ้ช้งานสามารถเขา้ไปดู
ขอ้มูลไดด้ว้ยการคลิกเมนู ประวติัการซ่อมบ ารุงซ่ึงจะปรากฏหนา้จอดงัภาพที่ ค.8 
 

 
ภาพที่ ค.8  หนา้จอประวติัการซ่อมบ ารุง 

 
ในหนา้จอน้ีผูใ้ชง้านสามารถเรียงล าดบัขอ้มูล ก าหนดใหแ้สดงเฉพาะเจา้หนา้ที่ฯ คน้หาขอ้มูลการซ่อม
บ ารุง ก าหนดช่วงเวลาที่แจง้ซ่อม หรือช่วงเวลาที่ซ่อมบ ารุงเพือ่คน้หาขอ้มูลได ้จากนั้นสามารถส่งออก
ขอ้มูลเหล่านั้นออกมาอยูใ่นรูปแบบไฟลโ์ปรแกรมเอ็กเซลได ้
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ภาคผนวก ง 
 

คู่มือการใช้งานระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับ
มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น ในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพวิเตอร์ 

 
 
 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านระบบการแจง้ซ่อมในส่วนของเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
จะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 
เจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์จะเป็นผูดู้แลและตรวจสอบอุปกรณ์ช ารุดที่ผูใ้ชง้านไดแ้จง้ซ่อมเขา้
มาในระบบ โดยเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถที่จะตอบกลบัไปยงัผูใ้ชง้านเพื่อสอบถาม
รายละเอียดของปัญหาเพิ่มเติมได ้สามารถตรวจสอบสถานะการแจง้ซ่อม การซ่อมบ ารุงและดูประวตัิ
การซ่อมบ ารุงของอุปกรณ์ที่ไดท้  าการซ่อมบ ารุงไปแลว้ได ้
 
ง.1  ส่วนของการลงช่ือเข้าใช้ระบบ 
เจ้าหน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยการลงช่ือเข้าใช้ระบบด้วย 
Username และ Password            ดงัภาพที่ ง.1 
 

 
ภาพที่ ง.1  การลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 
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เม่ือระบบตรวจสอบ Username และ Password ของเจ้าหน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์แล้วพบว่า
ถูกตอ้งจะน าไปสู่หนา้จอหลกัของระบบในส่วนของเจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ ดงัภาพที่ ง.2 
 

 
ภาพที่ ง.2  หนา้จอหลกัของระบบในส่วนของเจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ 

 
ง.2  ส่วนของการแจ้งซ่อม 
เจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์สามารถแจง้ซ่อมไดโ้ดยการคลิกที่เมนู "การแจง้ซ่อม" จากนั้นระบบ
จะแสดงหนา้จอการแจง้ซ่อม ดงัภาพที่ ง.3 
 

 
ภาพที่ ง.3  หนา้จอการแจง้ซ่อม 
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ในหน้าจอการแจง้ซ่อมเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์จะตอ้งเลือกอุปกรณ์ที่จะท าการแจง้ซ่อม 
จากนั้ นเลือกปัญหาของอุปกรณ์ แล้วใส่รายละเอียดของปัญหา เม่ือใส่ขอ้มูลแจง้ซ่อมครบตามที่
ตอ้งการแลว้คลิก บนัทึกขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ เพิม่ขอ้มูลแลว้ ดงัภาพที่ ง.4 
 

 
ภาพที่ ง.4  การแจง้ซ่อม เพิม่ขอ้มูลแลว้ 

 
ง.3  ส่วนของการตรวจสอบการแจ้งซ่อมและการซ่อมบ ารุง 
ในการตรวจสอบการแจง้ซ่อม เจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแจง้
ซ่อมจากผูใ้ชง้านเขา้มาในระบบหรือไม่ ถา้มีสามารถตอบกลบัการแจง้ซ่อมเพือ่รับขอ้มูลและสอบถาม
รายละเอียดเพิม่เติมไดใ้นหนา้จอที่ปรากฏดงัภาพที่ ง.5 
 

 
ภาพที่ ง.5  หนา้จอตรวจสอบการแจง้ซ่อม 

 
หากพบว่าสถานะการแจง้ซ่อมเป็น "รอติดต่อกลับ" แสดงว่าผูใ้ช้งานยงัไม่ตอบกลับมา แต่หาก
สถานะการแจ้งซ่อมเป็น "ผู ้ใช้ติดต่อกลับแล้ว" แสดงว่าผูใ้ช้งานติดต่อกลับมาแล้ว เจ้าหน้าที่



 

116 

ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์สามารถคลิกที่เมนู ตอบกลบั เพือ่ดูขอ้ความที่ผูใ้ชง้านไดส่้งกลบัมาได ้ดงัภาพ
ที่ ง.6 

 
ภาพที่ ง.6  หนา้จอตอบกลบัของการแจง้ซ่อม 

ในหนา้จอตอบกลบัของการแจง้ซ่อมจะแสดงขอ้มูลอุปกรณ์ ขอ้มูลเจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ 
ปัญหาที่ผูใ้ชง้านไดแ้จง้เขา้มาและขอ้ความตอบกลบัของผูใ้ชง้าน ซ่ึงเจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์
สามารถตอบกลบัผูใ้ชง้านไดท้ี่ช่อง ความคิดเห็นเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ จากนั้นคลิก ตอบ
กลบั ระบบจะแสดงขอ้ความ เพิม่ขอ้มูลแลว้ ดงัภาพที่ ง.7 

 
ภาพที่ ง.7  หนา้จอตอบกลบัของการแจง้ซ่อมหลงัจากเพิม่ขอ้มูลแลว้ 
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ง.4  ส่วนของการซ่อมบ ารุง 
เม่ือเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลการแจง้ซ่อมและรายละเอียดของ
ปัญหาจากผูใ้ชง้านเรียบร้อยแล้ว เจา้หน้าที่ฯจะท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่ได้แจง้เขา้มาแล้วท าการ
บนัทึกขอ้มูลการซ่อมบ ารุงไดด้ว้ยการคลิก ซ่อมบ ารุง จะปรากฏหนา้จอการซ่อมบ ารุงดงัภาพที่ ง.8 
 

 
ภาพที่ ง.8  หนา้จอการซ่อมบ ารุง 

 
เม่ือเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ใส่ขอ้มูลวนัที่ซ่อมบ ารุง ปัญหาที่พบ และเลือกการซ่อมที่ใช ้
จากนั้นใส่รายละเอียดของการซ่อมลงในช่องรายละเอียดแลว้คลิก บนัทึกขอ้มูล ดงัภาพที่ ง.9 
 

 
ภาพที่ ง.9 หนา้จอการซ่อมบ ารุงหลงัจากเพิม่ขอ้มูลแลว้ 
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ง.5  ส่วนของประวัติการซ่อมบ ารุง 
หลงัจากเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์ไดรั้บรายละเอียดของปัญหาเพิม่เติมจะไดท้  าการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าการบันทึกขอ้มูลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์นั้นลงไปในระบบ โดย
เจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถเขา้ไปดูขอ้มูลไดด้ว้ยการคลิกเมนู ประวติัการซ่อมบ ารุงซ่ึง
จะปรากฏหนา้จอดงัภาพที่ ง.10 
 

 
ภาพที่ ง.10 หนา้จอประวติัการซ่อมบ ารุง 

 
ในหน้าจอน้ีเจา้หน้าที่ศูนยบ์ริการคอมพิวเตอร์สามารถเรียงล าดับข้อมูล ก าหนดให้แสดงเฉพาะ
เจา้หนา้ที่ฯ คน้หาขอ้มูลการซ่อมบ ารุง ก าหนดช่วงเวลาที่แจง้ซ่อม หรือช่วงเวลาที่ซ่อมบ ารุงเพือ่คน้หา
ขอ้มูลได ้จากนั้นสามารถส่งออกขอ้มูลเหล่านั้นออกมาอยูใ่นรูปแบบไฟลโ์ปรแกรมเอ็กเซลได ้
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ส าหรับมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

............................................................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระเพือ่พฒันาระบบซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ส าหรับมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาขอ้มูลตาม
ความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลที่ไดรั้บจะน าไปใชป้ระโยชน์เพือ่การศึกษาเท่านั้น 
 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน คอื 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 
 ตอนที่ 3 ขอ้มูลความพงึพอใจในการใชง้านระบบ 
 ตอนที่ 4 ขอ้มูลความพงึพอใจในการใชง้านระบบ (ส าหรับหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์) 
 ตอนที่ 5 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความซ่ึงตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
 หวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ 
 เจา้หนา้ที่ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ 
 อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที่ 
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ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 ระดบั 5 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ มากที่สุด 
 ระดบั 4 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ มาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ ปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ นอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพงึพอใจ นอ้ยที่สุด 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นวา่เป็นจริงที่สุด 

ลกัษณะการใชง้านระบบในดา้นต่างๆ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนในการใช้งานระบบฯ      
-  มีการจดัหมวดหมู่เมนูการท างานอยา่งชดัเจน      
-  เมนูต่างๆใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น      
-  มีฟังกช์นัครอบคลุมการท างานครบถว้น      
-  ระบบฯ มีขั้นตอนการท างานเป็นล าดบัเขา้ใจง่าย      
2. ด้านความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา 
-  ส่วนของการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ฯ      
-  ส่วนของการตรวจสอบการแจง้ซ่อมและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฯ      
-  ส่วนของการตรวจสอบอุปกรณ์ฯ      
-  ส่วนของการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ฯ      
3. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ      
-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที่น าเสนอ มีความจดัเจน      
-  ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้ร็วขึ้นได ้      
-  ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ขึ้น      
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ตอนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานระบบ (ส าหรับหัวหน้าศูนย์บริการคอมพิวเตอร์) 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นวา่เป็นจริงที่สุด 

ลกัษณะการใชง้านระบบในดา้นต่างๆ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการรายงานผล และการน าเสนอ      
-  ความเหมาะสมของรูปแบบขอ้มูลที่น าเสนอ มีความชดัเจน      
-  รายงานผลในระบบฯ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ตดัสินใจของหวัหนา้ศูนยบ์ริการคอมพวิเตอร์ได ้

     

 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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