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บทคั ด ย่ อ : การค้ น คว้า แบบอิ ส ระนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ พั ฒนาระบบแจ้ ง ซ่อ มอุ ป กรณ์ฮ าร์ ดแวร์แ ละซอฟต์แวร์อ อนไลน์ สํ า หรั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา ระบบถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในการแจ้งซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ําซ้อนของข้ อมูล ระบบถูก
พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) และภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) ติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการจัดการฐานข้อมูล มีการแบ่งระบบ
สารสนเทศฯ ออกเป็น 2 ส่วนตามผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง คือ1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ 2) ผู้ใช้งาน และมีกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้ องทั้งสิ้น
5 กระบวนการ ได้แก่ 1) ส่วนการจัดการขอ้มูลทั่วไป 2) ส่วนการแจ้งซ่อม 3) ส่วนการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ 4) ส่วนการตรวจสอบอุปกรณ์ และ 5) ส่วนออก
รายงานและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.09
ABSTRACT: This independent study The objective is to develop the development of an inform repair hardware and software online
system for Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The system is designed and developed for use in repair notifications.
Maintenance of the equipment to achieve speed, as well as reducing data redundancy, which has been developed using the
language of PHP (PHP), HTML (HTML) and connecting to the database in SQL L (SQL) in database management. The information
system is divided into 2parts according to the users involved: 1) Computer Service Center staff 2) Users and there are 5 work
processes involved 1) As for general data management 2) Maintenance notification 3) Equipment maintenance 4) Equipment
inspection5) Report section and evaluating the satisfaction of users of the system found that the overall was at a high level with an
average of 4.09
คําสําคัญ: คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ซ่อมบารุง

1 บทนํา
การใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และนามาใช้กับงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากในอดีตที่
บางหน่วยงานนาคอมพิ วเตอร์เ พื่ อ มาช่วยส าหรับ งานประมวลผลเล็ก ๆ เช่น งานการจัดพิม พ์เ อกสารหรืองาน
ส านัก งาน ฯลฯ ซึ่ง ยัง ไม่ ค่อยสนับสนุนในเรื่องของการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมากนัก แต่ปัจ จุบันได้พัฒนาให้
สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถโอนถ่ายข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วภายใต้
ระบบการสื่อสารที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบทบาทของเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมหรือหามาใช้งานได้
สามารถแสดงผลในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงได้มีการนาคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในสานักงาน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้อุปกรณ์คือการชารุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีหน่วยงานย่อย ๆ อยู่ภายใน สานักคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมหาวิ ทยาลัย ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่เดิมนั้นเมื่ออุปกรณ์ชารุด
เสียหาย ผู้ใช้งานจะทาการแจ้งซ่อมโดยการใช้โทรศัพท์หรือบอกด้วยวาจาทาให้เกิดความล่าช้า ยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ได้มี
การบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมใด ๆ จากสาเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแจ้ งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับหน่วยงาน
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2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และงานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบออนไลน์
3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาค้ นคว้ า แบบอิ ส ระเรื่อ งการพั ฒ นาระบบแจ้ง ซ่อ มอุป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์และซอฟต์ แวร์ ออนไลน์
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ป ระกอบที่ ทาหน้าที่ รวบรวม ประมวลผล จัดเก็ บ และ
แจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการทางานของระบบสารสนเทศประกอบไป
ด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ การนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การนาเสนอผลลัพธ์
(Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ(Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้อมูลนาเข้า ระบบ
สารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ ป ระมวลด้วยมื อ(Manual) หรือระบบที่ ใช้คอมพิวเตอร์ก็ ไ ด้ (Computer-based
information system –CBIS) (Laudon & Laudon, 2001)
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับงานซ่อมและบํารุงรักษา
การบารุงรักษา คือ เป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้อุปกรณ์ที่นามาใช้งาน สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาหรับสถานประกอบการใด ๆ ที่มีการนาอุปกรณ์มาใช้ในการดาเนินกิจการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าอุปกรณ์เหล่านั้นมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่น การชารุด เสียหาย
ฯลฯ ไม่สามารถใช้งานได้จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานเป็นอย่างมาก หรือในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถ
ในการทางานที่มีความละเอียดสูงหรือมีความซับซ้อนมาก ระบบการบารุงรักษาก็จะยิ่งมีความ จาเป็นมากขึ้นด้วย
หน้าที่การบารุงรักษาที่ดี ก็คือ การรักษาสภาพอุปกรณ์ให้สามารถทางานได้ด้วยสมรรถนะสูงสุดด้วยวิธีการอย่างมีแบบ
แผน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านการผลิต ค่าใช้จ่าย และ
เทคโนโลยีที่นามาใช้ เป็นต้น
เจนณรงค์ นามมณี (2552) ศึกษาเรื่อง ระบบการดาเนิ นงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใน
รู ป แบบของ Web Application ประกอบด้ ว ยระบบฐานข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบยื ม -คื น ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ระบบป้ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบรายงานทางสถิติ วิธีในการศึก ษาและพัฒ นาระบบจัดการงานซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กรณีศึก ษาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle:
SDLC)
3.3 การซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (computer.act.ac.th, www, 2558) ให้ความหมายของ
การซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance) ว่าเป็นการดูแลปรับปรุง แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ให้
มี ส ภาพสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มใช้ ง านอยู่ เ สมอทั้ ง ฮาร์ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ใ นการเรีย นรู้เ กี่ ย วกั บ การซ่อ มบ ารุง เครื่อง
คอมพิวเตอร์จะต้อ งรู้และเข้าใจระบบการท างานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้ ง การ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
3.4 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
ในส่วนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป มักพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ่อย ๆ ส่วน
ใหญ่ต้องทาการเรียกช่างเทคนิคเพื่อทาการตรวจซ่อม ซึ่งถ้าหากว่าในหน่วยงานนั้นไม่มีช่างเทคนิค หรือบุคคลที่จะทา
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การแก้ไขปัญหาได้ จาเป็นต้องใช้บริการจากร้านซ่อมทั่วไปซึง่ จะต้องมีค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึ้น การรวบรวมปัญหาจะเป็น
ปัญหาทั่วไปที่ไม่เจาะลึกไปถึงทางด้านเทคนิคเป็นปัญหาที่มกั พบเสมอสาหรับผู้ใช้ทั่วไป (ไม่รวมถึงช่างเทคนิค) ซึ่งเมื่อ
พบปัญหาทีเ่ กิดขึ้นจะต้องใช้เวลาในการตามช่างเทคนิคให้มาทาการแก้ไขให้ แม้ว่าปัญหานั้นอาจดูง่ายในส่วนของช่าง
เทคนิค แต่ผู้ใช้ทั่วไปมันเป็นเรือ่ งใหญ่เสมอ
3.5 ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ
โอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้าง
คาสั่งมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล
HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมข้อมูลที่ ใช้แสดงผล
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะของข้อความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นภาษาที่ง่ายต่อการ
เรียนรู้สามารถกาหนดรูปแบบและโครงสร้างได้ง่าย
3.6 ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL)
MySQL เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ Open Source ที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน สูงสุด
โปรแกรมหนึ่งบนเครื่องให้บริการ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structures Query
Language) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทางาน รองรับการทางาน จากผู้ใช้หลาย ๆ คนและหลาย ๆ
งานได้ในขณะเดียวกัน MySQL
3.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพบูลย์ พัฒนพวงสิทธิ, กฤตานน แก้วเตชะ (2557) ทาการศึกษาเรื่อง ระบบบริการงานซ่อมงาน
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี จัดทาขึ้นเพื่อนาเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบแจ้งซ่อมเนื่องจากในปัจจุบันระบบแจ้งซ่อมยังไม่มี
ระบบในการจัดการ การบันทึกข้อมูลไม่มีการเก็บลงฐานข้อมูลทาให้สืบค้นข้อมูลและสถานะงานได้ยาก อาจทาให้เกิด
ปัญ หาและอุป สรรคในการท างานได้ ซึ่ง จะท าให้ง านส าเร็จ ล่าช้า ระบบบริก ารงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งาน
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งซ่อมและสืบค้นข้อมูลได้ง่ ายขึ้น โครงงานนี้ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิว
แอลในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษาซีชาร์ป ในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บ โดยกาหนดความสามารถในการทา
การค้นหา บันทึก ลบ แก้ไขข้อมูลการแจ้งซ่อมหรือตรวจสอบข้อมูลเอกสารจากการซ่อมของงานผ่านทางเครือข่าย
ภายในของ งานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้
เอมอัชยา รังษา (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการซ่อมบ ารุงรัก ษาเชิงป้องกั นด้ วย
คอมพิวเตอร์เพื่อตระหนักถึงระบบการจัดการซ่อมบารุงรักษาอัจฉริยะ วิทยานิพนธ์นี้ได้นาเสนอการพัฒนาระบบการ
จัดการซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการซ่อมบารุงรักษาและจั ดเก็บข้อมูลการ
ซ่อมบารุงรักษาในระบบฐานข้อมูลสาหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซีในงานวิจัยนี้ยังได้พัฒนาระบบการจัดการซ่อมบารุงรักษา
เชิงป้องกันด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายผลกระทบ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์ความเสียหายและตัดสินใจระดับความเสี่ยงของเครื่องกลึงซีเอ็นซี เพื่อนาข้อมูลโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถ
วางแผนการบารุงรักษาเชิงป้องกันให้เป็นมาตรฐานโดยนาข้อมูลการซ่อมบารุงรักษามาประมวลผลเพื่อสร้างแผนการ
ซ่อมบารุงรักษาเชิงป้องกันได้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ถูกทดสอบและพบว่า เครื่องจักรมีอัตราความพร้อม
ในการทางานเพิ่มขึ้น 13 % อัตราสมรรถนะเพิ่มขึ้น 13.13 % อัตราคุณภาพเพิ่มขึ้น 0.08 % ค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 22.82 % และระดับความเสี่ยงของเครื่องกลึงซีเอ็นซีมีค่าลดลงจาก 540 เป็น 48 เนื่องจาก
ระดับความรุนแรงในการเกิดปัญหาข้อบกพร่องลดลงจาก 10 เป็น 4 และจานวนความถี่ในการเกิดความเสียหายลดลง
จาก 9 เป็น 6 ตามลาดับ
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4 วิธีการดําเนินงาน
การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นระบบที่จะนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเกี่ยวกับการซ่อมบารุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น โดยในบทนี้ผู้ศึกษาจะทาการวิเคราะห์ระบบงานเดิมเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้ จากนั้นวิเคราะห์ระบบงานใหม่รายละเอียดของหัวข้อในบทที่ 3 มีดังต่อไปนี้
4.1 วิเคราะห์และออกแบบ
การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาด้วยการทาเว็บไซต์ ได้มีการวิเคราะห์และออกแบบจากปัญหาที่กล่าวเป็นรายงานขั้นต้น ทางคณะผู้จัดทา
จึงทาเป็นแผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) รายละเอียด คือ แสดงให้เห็นถึงปัญหาของเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้งาน และ
ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบดังกล่าว
4.2 การออกแบบระบบงานใหม่
การออกแบบระบบงานใหม่มกี ารออกแบบใน 1 หัวข้อ ได้แก่ Use Case Diagram รายละเอียดดังนี้
4.2.1 Use Case Diagram

ภาพที่ 1 Use Case Diagram
จากภาพที่ 1 Use Case Diagram แสดงให้เห็นถึงปัญหาของผู้ใช้งาน และเจ้าหน้าที่
4.3 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) แสดงดังภาพที่ 2
Internet

Web Server

Database (SQL)

ภาพที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมระบบ
จากภาพที่ 2 แสดงสถาปัตยกรรมระบบ
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4.4 การออกแบบกระบวนการทํางาน
การออกแบบระบบงานใหม่มีการออกแบบใน 2 หัวข้อ ได้แก่ level 0 Data Flow Diagram และ
level 1 Data Flow Diagram
4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้
การประเมิ น ความพึ ง พอใจใช้ วิ ธี วั ด ความพึ ง พอใจด้ ว ยการใช้ แ บบสอบถาม โดยแบ่ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามออกเป็น 2 กลุ่ม ตามผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 2 คน ผู้ใช้งาน 5 คน
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะผล ผู้จัดทาได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับแปลความหมายจากแบบประเมิน
วัดได้ออกเป็น 4 ระดับ (สุทิน ชนะบุญ, 2550) ดังนี้
ต่ากว่า 3.50 หมายความว่า ประเด็นนั้นมีระดับความพึงพอใจน้อย
3.50-3.99 หมายความว่า ประเด็นนั้นมีระดับความพึงพอใจปานกลาง
4.00-4.49 หมายความว่า ประเด็นนั้นมีระดับความพึงพอใจมาก
4.50 ขึ้นไป หมายความว่า ประเด็นนั้นมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5 ผลที่ได้จากการวิจัย
สาหรับผลที่ได้จากการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์สาหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบและผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
5.1 ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบแสดงดังภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 รายละเอียดดังนี้
1) หน้าจอแสดงแบบรายการรับแจ้งซ่อม ส่วนของผู้ใช้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงแบบรายการรับแจ้งซ่อม ส่วนของผู้ใช้
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงแบบฟอร์มรายการแจ้งซ่อม
2) หน้าจอค้นหาข้อมูลและออกรายงาน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอค้นหาข้อมูลและออกรายงาน
จากภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการค้นหาข้อมูลและออกรายงาน
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5.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
1. การประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ
พบว่าภาพรวมด้วยประสิท ธิภาพอยู่ในระดับ มากที่ สุด ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.43 คะแนน ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 คะแนน ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
คะแนน ด้านประโยชน์และการนาไปใช้อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คะแนน
6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
6.1.1 ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
6.1.2 ได้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
6.1.3 สามารถเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมที่มีประสิทธิภาพ
6.1.4 สามารถเช็คสถิติการซ่อม
7 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สามารถช่วยในงานแจ้งซ่อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทดแทนการแจ้งซ่อมผ่านแบบฟอร์มใน
กระดาษและสามารถจัดการเก็บของข้อมูลได้ง่าย ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านได้อย่างสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้นในการดู
ข้อมูลของผู้ใช้งานทีท่ าการแจ้งซ่อม และลดระยะเวลาในการทางาน ผู้ใช้สามารถรู้สถานะการซ่อมของเจ้าหน้าที่ได้
ตลอดเวลาและในอนาคตระบบการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ออนไลน์ สาหรับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมายังสามารถพัฒนาไปได้อีกมากมาย
7.2 ข้อเสนอแนะ
7.2.1 สามารถทาการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
7.2.2 สามารถทาเป็น Application A smartphone
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