
 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม ไดจัดตั้งแผนกไอทีขึ้นมา เพื่อใหบริการแกลูกคาที่เขา

มาพักและจัดงานตางๆ อีกทั้งยังมีหนาที่ประสานงาน ชวยเหลือและสนับสนุนในดานเทคนิคตางๆที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งฮารดแวร ซอฟตแวร ระหวางแผนกตางๆ ภายในโรงแรมอิมพีเรียลแมปง  

        ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทางโรงแรมอิมพีเรียลแมปงยังไมไดเร่ิมมีการจัดเก็บขอมูล
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่มีการใชงานภายในโรงแรม เชน อุปกรณเครือขาย เครื่องแม
ขายอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงอื่นๆ อุปกรณมัลติมีเดียตางๆ รวมไปถึงซอฟตแวรที่มีใช
งานอยูในปจจุบัน เชน ซอฟตแวรระบบฟร็อนต ซอฟตแวรระบบทางดานการเงินและบัญชี 
ซอฟตแวรทางดานการจัดซื้อจัดหา ซอฟตแวรทางดานจัดเลี้ยง ซอฟตแวรทางดานการบริหารงาน
บุคคล ซอฟตแวรทางดานวิศวกรรมซอฟตแวรทางดานการตลาด ประชาสัมพันธเปนตน อีกทั้งยัง
ไมไดเร่ิมมีการบันทึกขอมูลของระยะเวลาการใชงานของอุปกรณแตละชิ้น ความถี่ของการชํารุดของ
อุปกรณ ความถี่ของการซอมในแตละครั้ง ปญหาหรือขอขัดของตางๆของซอฟตแวรที่ใชงาน รวม
ไปถึงขอมูลการบันทึกขอมูล   การแสดงผลสถานะของแจงซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรตางๆ  การแสดงผลและติดตามผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษา ความคืบหนาในการ
ซอมแซม ซ่ึงในปจจุบันการแจงซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรจะใชวิธีผานทาง
โทรศัพท ทําใหหัวหนางาน หัวหนาแผนก ไมสามารถทําการติดตามการซอมบํารุงรักษา ตรวจสอบ
ขอมูลภายในอุปกรณนั้นๆได หรือแสดงผลของระยะเวลาของการซอมบํารุงรักษาของผูรับผิดชอบ
ในแตละงานได อีกทั้งยังไมสามารถนําขอมูลการชํารุดของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรมาทํา
การวิเคราะหประเมินผลอายุการใชงาน  และประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพื่อใชประกอบ
ในการจัดหาจัดซื้อฮารดแวรและซอฟตแวรใหม และนําไปใหผูบริหารประกอบการตัดสินใจในการ
จัดซื้ออุปกรณเพื่อนํามาทดแทนหรือเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อใชในการวางแผนงบประมาณจัดซื้อในป
ตอๆไปของแผนกได ในปจจุบันเจาหนาที่ทางฝายไอทีของโรงแรมอิมพีเรียลแมปงเชียงใหมนั้นมีไม
เพียงพอ และไมสอดคลองกับการใหบริการ บางครั้งเมื่อผูใชงานติดปญหาหรือตองการใหมีการ
บริการกับลูกคา ก็ไมมีเจาหนาที่ที่คอยชวยประสานงาน แกไข ตรวจสอบ ปญหาทั้งของลูกคาเอง
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และปญหาจากแผนกอื่นๆ ทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน การติดตามงาน หรืออาจจะเกิดความ
ไมเขาใจกันระหวางผูแจงกับผูรับแจง 

ซ่ึงระบบใหมที่จะทําการพัฒนานั้นจะชวยและปรับใชงานกับแผนกตางๆที่เกี่ยวของคือ  
แผนกตอนรับ เนื่องจากภายในหองพักจะมีอุปกรณมัลติมีเดียตางๆ เพื่อใหเกิดความ

สะดวกสบายแกผูที่มาพัก เชน อุปกรณระบบวีดีโอออนดีมาน ดูหนังฟงเพลง ระบบอินเทอรเน็ต 
โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต เปนตน ซ่ึงเมื่อระบบดังกลาวภายในหองพักไมสามารถใชงานได  ทาง
ลูกคาหรือทางแผนกแมบานจะแจงปญหาไปใหกับทางแผนกตอนรับ ซ่ึงเมื่อแผนกตอนรับไดรับการ
แจงแลวก็จะตองทําการแจงซอมบํารุงผานเขาไปในระบบการจัดการซอมบํารุงรักษาออนไลน เพื่อ
สงขอมูลและปญหาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังฝายไอทีเพื่อดําเนินการแกไขปญหา
ดังกลาวตอไป  

แผนกแมบาน ก็เปนอีกแผนกหนึ่งที่จะตองคอยใหบริการกับลูกคาอยูตลอดเวลา เมื่อ
แผนกแมบานทําความสะอาดภายในหองพักจะตองคอยทําการตรวจสอบอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรอยูตลอดเวลา เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีความพรอมในการใชงานอยูตลอดเวลา ซ่ึงเมื่อ
ตรวจสอบเจอปญหา ทางแมบานจะตองทําการแจงขอมูลปญหาการใชงานของอุปกรณอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวรเขามายังระบบจัดการซอมบํารุงรักษาออนไลนดังกลาว เพื่อสงขอมูลปญหา
ดังกลาวมายังแผนกไอที และดําเนินการแกไขตอไป 

แผนกจัดเลี้ยงและประชุม  เมื่อลูกคาทําการติดตอประสานงานผานมายังฝายจัดเลี้ยง
เรียบรอยแลว ก็จะมีลูกคาที่มีความประสงคจะใชงานระบบตางๆดังนี้เชน ระบบอินเทอรเน็ต ระบบ
วีดีโอคอนเฟอรเรน  ระบบโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต  ระบบวีพีเอ็น เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา 
เครื่องฉายสามมิติ  เครื่องโปรเจคเตอร  เปนตน ทําใหทางฝายจัดเล้ียงจึงจะตองทําการแจงขอใชงาน
อุปกรณหรือระบบตางๆผานระบบการจัดการซอมบํารุงรักษาออนไลน เพื่อที่ทางแผนกไอทีจะได
ทําการเตรียมอุปกรณหรือระบบตางๆเอาไว เพื่อเขาไปติดตั้งใหสามารถใชงานไดตามความตองการ
ของลูกคา 

แผนกการเงินและบัญชี จะมีการใชงานเกี่ยวกับระบบซอฟตแวรตางๆทางดานการเงินและ
บัญชีผานเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสแกน เครือขายอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต เมื่อ
เกิดปญหากับผูใชงานก็สามารถแจงการซอมบํารุงรักษาผานระบบดังกลาวได  

แผนกแคชเชียร จะมีการใชงานระบบแคชเชียร  ระบบฐานขอมูลลูกคา รวมไปถึงอุปกรณ
ฮารดแวรตางๆที่เกี่ยวของเชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องคิดเงินซึ่งทั้งหมดนี้จะใชงาน
ผานระบบเครือขายอินทราเน็ต เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับฮารดแวรหรือซอฟตแวรตางๆก็สามารถแจงการ
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ซอมบํารุงรักษาผานระบบดังกลาวได เมื่อทางแผนกไอทีไดรับขอมูลแจงซอมบํารุงแลวก็สามารถที่
จะทําการรีโมทเพื่อเขาไปแกไขซอมแซมไดโดยทันที 

แผนกจองหองพัก ก็จะมีการใชงานระบบจองหองพัก ระบบรับ-สงอีเมล ระบบฐานขอมูล
ลูกคา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ระบบโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต เปนตน เมื่อไมสามารถใช
งานทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรก็สามารถทําการแจงซอมบํารุงผานระบบดังกลาวมาได 

แผนกอื่นๆที่เกี่ยวของกับระบบ  เชน  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง  แผนก
ประชาสัมพันธ แผนกวิศวกรรม แผนกการตลาด แผนกจัดซื้อ ก็จะมีการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร 
ระบบอินเทอรเน็ต ระบบอินทราเน็ต เปนตน ทําใหจะตองมีการนําเอาระบบซอมบํารุงรักษาเขาไป
ใชงาน เพื่อชวยในการแกไขปญหา 

ดังนั้นเพื่อทําใหเกิดการแกปญหาและการพัฒนาระบบดังกลาวอยางถูกวิธีและถูกตอง 
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่โรงแรมมี ผูศึกษาจึงตองการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบออนไลน 
โดยเลือกใชเทคโนโลยีเว็ปดาตาเบสบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเปนสื่อกลางในการจัดเก็บ
ขอมูลและแจงซอมแซม ซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ระหวางผูใชงานกับทาง
เจาหนาที่แผนกไอที เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการรับแจง การดําเนินการซอมบํารุง การ
ติดตามงาน ปริมาณของงาน การแสดงผลรายงานความคืบหนาของการซอมบํารุงตางๆไปยังผูแจง
หรือผูใชงาน ซ่ึงอาจจะมีการประมวลผล และมีการแสดงผลของฐานขอมูลอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวร ไปยังหัวหนาแผนกหรือผูบริหาร การคนหาขอมูล การทํารายงานตางๆที่เกี่ยวของ อีกทั้ง
เปนประโยชนในการสืบคนขอมูลอุปกรณสารสนเทศ สถิติตางๆที่เกี่ยวของในการซอมบํารุงเพื่อขอ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอุปกรณในแผนกไอทีในปตอๆไปดวย 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม 
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.3.1 ไดระบบสารสนเทศงานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลนของโรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม 
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1.3.2 สามารถจัดเกบ็ฐานขอมูลสารสนเทศประวัติอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร การ
ใชงานและการแจงซอมบํารุง การซอมอุปกรณไดอยางเปนระบบ สามารถคนหา ตรวจสอบได และ
นําเสนอในรูปแบบรายงานเชิงสถิติแผนภมูิได 

1.3.3 ไดระบบสารสนเทศการติดตามงานการซอมบํารุงของเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบ 
1.3.4 สามารถติดตอประสานงานระหวางผูใชงานกับเจาหนาทีไ่ดสะดวกรวดเร็ว 

คลองตัว 
 

1.4 แผนการดาํเนนิ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนการดําเนนิการ 
        ออกแบบระบบโดยดําเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (The System Development 

Life Cycle: SDLC) โดยมีขัน้ตอนดังนี ้
- ศึกษาและทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึน้ 
- วิเคราะหปญหาที่ไดมาอยางละเอียด 
- ออกแบบระบบที่ไดจากการวิเคราะห 
- สรางระบบตามที่ไดออกแบบไว 
- ทดสอบ และทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของระบบที่ยังไมสมบูรณ 
- ทําการประเมนิการทํางานของระบบใหม 
- จัดทําคูมือการใชงาน 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
         พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการซอมบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและ

ซอฟตแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน ซ่ึงมีการแบงกลุมผูใชงาน 4 กลุมดังนี้ 
ผูจัดการแผนกไอที เจาหนาทีแ่ผนกไอที ผูใชงาน และผูบริหาร ซ่ึงมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี ้

- ขอมูลสารสนเทศอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ 
• การบันทึกขอมูลสารสนเทศอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ 
• การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ 
•  การแสดงขอมูลสารสนเทศในรูปแบบรายงานเชิงสถิติ แผนภูมิแทง

เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจหรือ  เปรียบเทียบ
ขอมูลสารเทศในแตละปในการจัดซื้ออุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร
ใหมๆ 
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• การคนหาขอมูลสารสนเทศแบงตามชนิดอุปกรณฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวร คนหาตามระยะเวลาประกัน ระยะเวลาการใชงาน คนหาตาม
ความถี่ของการ ซอมแซม คนหาตามสถานที่จัดเก็บ  

- ขอมูลสารสนเทศแผนกและผูใชงาน 
• การบันทึกขอมูลสารสนเทศของแผนกและผูใชงาน 
• การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศแผนกและผูใชงาน 
• การแสดงขอมลูสารสนเทศแผนกและผูใชงานในรูปแบบรายงานเชิง

สถิติแผนภูมิแทง 
- ขอมูลสารสนเทศการแจงซอมบํารุง 

• การรับรายการแจงซอมบํารุงจากผูใชงาน 

• การตรวจสอบผูรับผิดชอบในรายการแจงซอม 

• การสงขอมูลการแจงซอมบํารุงไปยังเจาหนาที่แผนกไอที 
• การสงขอมูลการซอมบํารุงกลับไปยังผูใชงาน 

• การบันทึกและแสดงขอมูลสารสนเทศระบบการติดตามงานการซอม
บํารุงของเจาหนาที่แผนกไอทีที่รับผิดชอบ 

• การคนหาขอมูลสารสนเทศแบงตามชวงเวลา วันที่เร่ิมแจง วันที่
ดําเนินการเสร็จสิ้น คนหาขอมูลตามเจาหนาแผนกไอทีทีรั่บผิดชอบ 
คนหาตามแผนกหรือผูใชงาน 

• การแสดงขอมลูสารสนเทศในรูปแบบรายงานเชิงสถิติ แผนภูมิแทง 
เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจหรือ  เปรียบเทียบ
ขอมูลสารเทศในแตละป   

- รายการซอมบํารุงอุปกรณ 
• การรับรายการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆจาก

เจาหนาทีแ่ผนกไอท ี
• การแสดงรายงานการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรไปยัง

ผูใชงาน 
• การบันทึกขอมูลรายละเอียดเกีย่วกับการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและ

ซอฟตแวร 
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• การคนหาขอมูลรายการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร แบง
ตามชนิดของอุปกรณที่สงซอมบํารุง คนหาตามวันและเวลา  

• การแสดงขอมลูสารสนเทศในรูปแบบรายงานเชิงสถิติ แผนภูมิแทง
เพื่อใหผูบริหารสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อ
อุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหม 

- ขอมูลสารสนเทศการจัดการขอมูลและสํารองขอมูล 
• การจัดทําระบบจัดเก็บขอมูล ระยะเวลาของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

เชน ขอมูลอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร ขอมูลผูใชงาน 1-3 ป และ
ระยะเวลาของการลบขอมูลสารสนเทศ  

• การจัดทําระบบกูขอมูล กรณีที่เกดิความผดิพลาดหรือความเสียหายของ
ขอมูล 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

- ขอมูลปฐมภูมิ  
• ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูศกึษาไดรวบรวมขอมูลจากการสอบถาม 

สัมภาษณสํารวจ ปญหาของระบบเดิมจากทางเจาหนาทีผู่ใชงานในแผนก
ตางๆและเจาหนาทางดานไอทีของโรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม 

• ขอมูลจากการสังเกต ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และจาก
ประสบการณที่เคยไดทํางานดานนี้มาวาปญหาของระบบเดิมเปนอยางไร 

- ขอมูลทุติยภูม ิ
• เอกสารตารางการแจงซอมแซม จากฝายเจาหนาที่แผนกไอที 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในพัฒนาระบบ 

1.5.1   โปรแกรมที่ใชในการพัฒนาระบบ 
- MySQL 
- PHPMyAdmin 
- Apache Web Server 
- Edit Plus 
- Adobe Photoshop 
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1.5.2   เครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชในการพัฒนาระบบ 
- CPU: Intel® Core™ 2 Duo processor E6320 1.86GHz, 4MB L2 Cache,  
- Hard Drive: 320GB SATA 7200RPM 
- Memory: 2048MB RAM DDR2 
- Network Interface Card: Integrated 10/100 Base-T Ethernet 
- Display Card: nVidia GeForce 7500LE 3D PCI-ExGraphics 
- Printer Epson CX5500 

 
1.6 คํานิยามศพัท 

        งานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอรฟแวรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
การซอมและบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวรและซอรฟแวรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายในแตละแผนก ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงาน         

        ฮารดแวร หมายถึง อุปกรณตางๆที่ประกอบกันเปนตัวเครื่อง รวมทั้งอุปกรณอ่ืนๆที่ตอ
พวงกับอุปกรณหลัก เพื่อทําใหฮารดแวรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        ซอฟตแวร หมายถึง โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใหฮารดแวรหรือเครื่องคอมพิวเตอร
ทํางานไดตามตองการ          

        เจาหนาทีแ่ผนกไอที หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่ตรวจสอบ ซอมบํารุง
อุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรในแตละแผนก 

    ผูจัดการแผนกไอที หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทาํหนาที่ดแูลรับผิดชอบในสวนของ
แผนกไอทีทั้งหมด รวมไปถึงเปนผูดูแลระบบดวย 

        ผูใชงาน หมายถึง บุคคลที่เปนพนักงานขององคกร และเกีย่วของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร 
 
1.7 สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.7.1 แผนกไอที โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม 
1.7.2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.7.3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 


