
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญ และความเปนมาของปญหา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรที่มีบุคลากรประมาณ 5,200 คน  
แบงการบริหารงานออกเปน 3 สวน คือ โรงพยาบาล  สํานักงานเลขานุการ และภาควิชา ซ่ึงแตละ
สวนมีลักษณะงานในรายละเอียดสําคัญที่แตกตางกันออกไป คือ ทางดานโรงพยาบาลเปนงานที่
เกี่ยวของกับการใหบริการรักษาพยาบาล ดานสํานักงานเลขานุการ ซ่ึงเปนงานที่สนับสนุน 
การใหบริการอยูเบื้องหลัง (Back office) สวนภาควิชา เปนงานที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและ
สนับสนุนงานวิจัยตางๆ  

ดวยลักษณะของระบบงานที่มีอยูจํานวนมาก และมีลักษณะงานที่ซับซอน การหา
วิธีการที่คณะฯ จะทําใหบุคลากรที่มีอยูเปนจํานวนมากสามารถทํางานและใหบริการดานตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง การใหสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัยแกบุคลากรที่
ตองปฏิบัติงานทั้งใน และนอกเวลาราชการตลอด 24 ช่ัวโมง เชน แพทย พยาบาล และบุคลากรทาง 
การแพทยอ่ืนๆ จึงเปนสิ่งหนึ่งที่คณะฯ ไดจัดสรรให สวนคาใชจายในเร่ืองสาธารณูปโภค เชน 
คาไฟฟา คาน้ําประปา คาโทรศัพท นั้น ทางคณะฯ เรียกเก็บตามอัตราการใชที่แตกตางกันไป 
จากผูพักอาศัยเปนรายๆ ไปในการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคตางๆ นั้น ปจจุบันมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชงานมามากกวา 10 ป ใชระบบฐานขอมูลฟอคซโปร (Foxpro) พัฒนาโดย
ภาษาคอมพิวเตอรคลิปเปอร (Clipper) ออกแบบใหทํางานบนระบบปฏิบัติการดอส  (Disk 
Operating System : DOS) ทํางานไดในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน (Stand alone) ปญหาที่พบคือ
โปรแกรมและฐานขอมูลถูกจัดเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอรของผูใชงานทั้งหมดไมมีระบบสํารอง
ขอมูล เมื่อเครื่องคอมพิวเตอรมีการชํารุด ขัดของเสียหายของอุปกรณในตัวเครื่องคอมพิวเตอร 
(Hardware) หรือโปรแกรม(Software) หากเปนอุปกรณที่สําคัญ เชน หนวยเก็บบันทึกขอมูล 
หลังจากที่มีซอม และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สงผลตอการสูญหายของขอมูล ตองมีทําการติดตั้ง
โปรแกรมและบันทึกขอมูลใหม ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ตองใชเวลาคอนขางมาก และในสวนของการดูแล
รักษาปรับปรุงโปรแกรม (Maintenance) เพื่อใหมีขอมูลที่ทันสมัยสอดคลองกับเงื่อนไขที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ จะตองอาศัยผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะภาษาที่ใชพัฒนาโปรแกรมซึ่งใน
ปจจุบันมีผูจํานวนนอยมาก สงผลใหการดูแลรักษาปรับปรุงทําไดลําบาก และโดยลักษณะของการ
ติดตั้งโปรแกรมใชงาน การจัดเก็บฐานขอมูลแยกกันในแตละเครื่องของผูใชงานทําใหขอมูลในแต
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ละสวนมีความขัดแยงกัน ไมมีรหัสมาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูลระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดทํา
ใหเกิดอุปสรรคตอการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและผลิตเปนสารสนเทศในเชิงบริหารจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การนําสงขอมูลสาธารณูปโภคใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใช
รวบรวมและประมวลผลตอไป เชน งานคลัง ยังอยูในรูปแบบของกระดาษซึ่งตองมีการนําเขาขอมูล
ดังกลาวในระบบเงินเดือนดวย  บางครั้งการบันทึกขอมูลมีความซ้ําซอนขาดหาย เปนสาเหตุใหเกิด
ขอผิดพลาดได 

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
คาสาธารณูปโภคใหมโดยใชทรัพยากรของคณะฯ ที่มีอยูแลวคือระบบเครือขาย (Network) และ 
ทําการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะของไคลเอนต/เซิรฟเวอร (Client/Server) เพื่อที่จะ
สามารถดูแลรักษาในสวนตางๆ ของระบบไดงาย ประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรมดีขึ้น โดย
ใหสารสนเทศคาใชจายสาธารณูปโภค ตอผูบริหารไดอยางทันที อีกทั้งยังสามารถพัฒนาไปสูระบบ
การโอนขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบงานคลังคณะฯ โดยไมตองนําเขาขอมูล 
ที่ซํ้าซอน อันจะนํามาซึ่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูที่เกี่ยวของกับระบบจัดการ 
คาสาธารณูปโภค 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภคสําหรับที่พักอาศัยของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1)  ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภคสําหรับที่พักอาศยั ของคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2)  ไดระบบฐานขอมูลการจัดการคาสาธารณูปโภค 
3)  ไดระบบแสดงผลคาสาธารณูปโภคในระบบอินทราเนต็ 
4)  ไดแนวทางในการพัฒนาการสงขอมูลคาสาธารณูปโภคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

เขาสูระบบงานคลัง 
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1.4  แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1 แผนการดําเนินงาน 

1)  ศึกษาขอมูลอาคาร-บานพักที่มีการใหเขาใช  
2)  ศึกษากระบวนการเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ 
3)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลอาคาร-บานพักกับการใชสาธารณูปโภค  
4)  ออกแบบฐานขอมูลระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
5)  พัฒนาระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภค 
6)  ทดสอบการทํางานของระบบ 
7)  ติดตั้งและทดลองใชงาน 
8)  จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน 

1.4.2 ขอบเขต 
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค จะทําการ 

ศึกษาระบบตางๆ ดังนี้ 
1)  งานอาคาร-บานพัก ประกอบไปดวยขอมูลอาคาร-บานพัก ขอมูลผูอาศัย  
2) ระบบเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคประกอบไปดวย คาไฟฟา คาน้ําประปา คาเก็บขยะ  

  คาตัดหญา  คาโทรศัพท 
3) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภคสําหรับที่พักอาศัย 

  ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
4) สามารถออกรายงานไดแก รายงานสรุปคาสาธารณูปโภค ตางๆ รายงานเปรียบเทียบ 
  คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน รายงานเปรียบเทียบอัตราการใชน้ําในแตละป รายงาน

เปรียบเทียบอัตราการใชไฟฟาในแตละป 
5) สามารถนําขอมูลคาสาธารณูปโภคแสดงผลในระบบอินทราเน็ต  
 

 1.4.3 วิธีการศึกษา 
1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 

- สัมภาษณเจาหนาที่งานอาคารสถานที่ งานซอมบํารุง งานคลังที่เกี่ยวของ  
 รวมทั้งผูดูแลระบบเดิม 

- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของเชน ใบเสร็จคาสาธารณูปโภค เอกสารขอมูลของผู 
อาศัย 

2)  การออกแบบระบบ 
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- การออกแบบและพัฒนาระบบโดยดําเนินตามวงจรการพัฒนาระบบ 
 (The System Development Life Cycle : SDLC) 

3)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 ซอฟตแวร 

• โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6 

• ระบบปฏิบัติการวินโดวส เอ็กซพี โปรเฟสชันแนล  (Microsoft Windows  
        Xp Professional -) 

• โปรแกรมฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySql) 

• โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ฟรอนท (MySQL Front) 

• โปรแกรมพีเอชพี (Personal HomePage: PHP 4.3.7) 

• โปรแกรมอาพาเช เว็บเซิรฟเวอร(Apache HTTP Server 2.0.49) 

• โปรแกรม Macromedia Dreams weaver 8 

• โปรแกรม Microsoft Office 2003 

• โปรแกรม Microsoft Visio 2003 
 

 ฮารดแวร 

• เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personnel Computer) 
- หนวยประมวลผลกลาง Intel® Pentium 4 CPU 2.80 GHz 
- หนวยความจําหลักขนาด 512 MB 
- หนวยความจําสํารองขนาดความจุ 40 GB 
- จอภาพแสดงผล ขนาด 17 นิว้ ความละเอียดสูงสุด 1280 x 1024 
- การดเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Card) 10/100/1000 Mbps 

• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Computer) 
- หนวยประมวลผลกลาง Intel® Pentium 4 CPU 3.00 GHz 
- หนวยความจําหลักขนาด 1024 MB 
- หนวยความจําสํารองขนาดความจุ 32 GB 
- จอภาพแสดงผล ขนาด 15 นิว้ ความละเอียดสูงสุด 1024 x 768 
- การดเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Card) 10/100/1000 Mbps 

• เครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) 

• เครื่องพิมพดอทแมททริก(Dot-matrix Printer)  
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1.5  นิยามศัพท 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) หมายถึง ระบบ

ประมวลผลขอมูลโดยใชระบบคอมพิวเตอรซ่ึงจะสนับสนุนการปฏิบัติ การบริหาร และหนาที่ 
ในการตัดสินใจขององคกร หรือ เปนระบบที่ประกอบดวยคน เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
ตางๆ ซ่ึงทําหนาที่ประสานงานกัน เพื่อจัดทําสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดการ และ 
การตัดสินใจในหนวยงาน 

คาสาธารณูปโภค (Utility) หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการ
ดังตอไปนี้ คาไฟฟา คาน้ําประปา  คาเก็บขยะ คาตัดหญา 

คณะแพทยศาสตร หมายถึง คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวย
ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั่งอยูเลขที่ ๑๑๐ ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

ผูอาศัย หมายถึงบุคลากรในคณะแพทยศาสตร บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร 
หนวยงานราชการตาง หนวยงานเอกชน ที่อาศัยหรือเขามาใชสถานที่ภายในคณะแพทยศาสตร 

 
1.6  สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษา และรวบรวมขอมูล 

1) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


