
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
บทนี้จะกลาวท่ีความเปนมาและความจําเปนในการดําเนินการการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทชาฟเนอร 
อีเอ็มซี จํากัด 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

บริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด เปนบริษัทผลิตช้ินสวนปองกันสัญญาณการรบกวนสงออก
ตางประเทศ โดยมีสํานักงานใหญท่ีประเทศสวิสตเซอรแลนด เปดดําเนินการในประเทศไทยต้ังแต
ป พศ. 2532 โดยต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) เลขที่ 67 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง 
จ.ลําพูน มีพนักงานมากกวา 1,000 คนโดยทางบริษัทไดใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในองคกร เพื่อใหเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการแขงขันใหกับองคกร 

ในปจจุบันทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด มีหนาท่ีดูแล 
และซอมแซมอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คอมพิวเตอรสวนบุคคล จาํนวน 
229 เคร่ือง ปร้ินเตอรเน็ตเวิรคเลเซอร จํานวน 21 เคร่ือง คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร จํานวน 5 เคร่ือง 
เน็ตเวิรคสวิชท จํานวน 12 เคร่ือง ปร้ินเตอรเลเซอรสวนบุคคล จํานวน 11 เคร่ือง ปร้ินเตอรอ้ิงคเจ็ต
สวนบุคคล จํานวน 11 เคร่ือง กลองเน็ตเวิรค จํานวน 12 ตัว เคร่ืองบันทึกเวลา จํานวน 5 เคร่ือง และ
ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ ท่ีซ้ือในประเทศไทย เปนตน 

ปจจุบันการเก็บบันทึกขอมูลอุปกรณอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ กระจัดกระจายกันอยู 
โดยบางขอมูลจัดเก็บในเอ็กเซลไฟล บางขอมูลจัดเก็บเปนเอกสาร หากตองการรายละเอียดขอมูล
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนตองใชเวลานานในการคนหาขอมูลเหลานั้น อีกท้ังอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เหลานั้นไมมีการเก็บประวัติการซอมแซมบํารุงรักษา ทําใหยากในการ
วิเคราะหปญหาของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น และเม่ือมีการตรวจสอบภายในจาก
แผนกบัญชีเกี่ยวกับอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีความยุงยาก เนื่องจากไมมีการเก็บประวัติ
เหลานี้ สุดทายท่ีสําคัญคือเม่ือผูบริหารตองการนํารายละเอียดขอมูลของอุปกรณทางดานสารสนเทศ
ในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยตัดสินใจในการทํางบประมาณ ตองเสียเวลาในการรวบรวม
ขอมูล และอาจจะผิดพลาดได เนื่องจากมีขอมูลหลายท่ี และไมเปนรูปแบบเดียวกัน 
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ดังนั้นเพื่อเปนการลดปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพ จึงตองทําใหการบริหารขอมูลดังกลาว
ใหมีความถูกตองและทันสมัยอยูตลอดเวลา โดยนําเอาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใชเพื่อให
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําระบบฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บขอมูล 
สรางรายงาน หรือวิเคราะหประมวลผล ชวยใหไดสารสนเทศท่ีมีความถูกตอง เช่ือถือได มีความ
ทันสมัยตอเหตุการณ ซ่ึงจะทําใหผูใชไดประโยชน และมีขอไดเปรียบ เม่ือใชขอมูลสารสนเทศชวย
ในการตัดสินใจ หรือ ใชในการบริหารจัดการทรัพยากรใหเหมาะสม และการท่ีจะไดมาซ่ึง
สารสนเทศท่ีดี และสามารถตอบสนองความตองการดังกลาว จะตองอาศัยระบบการจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management System) ท่ีดี และมีความยืดหยุน เปนท่ีรวบรวมขอมูลและ
สนับสนุนขอมูลใหกับองคกร 
 ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด เพื่อใหการบริหารงานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟ
เนอร อีเอ็มซี จํากัด 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1) ไดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูบริหาร แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไปใชในการรายงานท่ีอยูของอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนงานตรวจสอบอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) ไดระบบท่ีสามารถตรวจสอบประวัติของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการวิเคราะหและแกไขปญหาตางๆ ของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น  
 3) ไดแหลงรวบรวมขอมูล สําหรับอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
 
1.4 แผนการดาํเนนิงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
       1.4.1 แผนการดําเนินงาน 
          1) การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
  -   ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 
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  -   ศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา 
          2) วิเคราะหขอมูล 
  -   วิเคราะหปญหารวมถึงแนวทางการแกปญหา 
          3) ออกแบบระบบ 
  -   ออกแบบการทํางานของระบบ 
  -   ออกแบบขอมูลนําเขา 
  -   ออกแบบรายงาน 
  -   ออกแบบฐานขอมูล 
  -   ออกแบบการติดตอกับผูใชงาน 
          4) การพัฒนาโปรแกรม 
          5) ทดสอบและปรับปรุงแกไขโปรแกรม 
          6) ทําการติดต้ังและทดสอบการใชงานของระบบ 
          7) การบํารุงรักษาระบบ 
          8) ประเมินผลระบบ 
          9) เขียนคูมือประกอบการใชงานและเขียนเอกสารประกอบระบบ 
          10) เขียนรายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ 
      1.4.2 ขอบเขต 
          1) พัฒนาระบบฐานขอมูลอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
และมีการจัดการผูใช 
          2) พัฒนาระบบฐานขอมูลประวัติการซอมแซมและบํารุงรักษาของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
           3) สามารถออกรายงานเพ่ือนําเสนอผูบริหาร เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการวางแผน
งบประมาณจัดซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
           4) สามารถรายงานท่ีอยูของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนงานตรวจสอบ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      1.4.3 วิธีการศึกษา 
             1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

      (1) ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ ผูจัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศผูจัดการ
แผนกบัญชีและเจาหนาท่ีท่ัวไปที่เกี่ยวของกับงานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
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      (2) ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร และตําราระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการ
ฐานขอมูล และเคร่ืองมือ ในการพัฒนาโปรแกรม 
             2) พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาพีเอชพี โดยใชมายเอสคิวแอลเปนฐานขอมูล 
  3) ทดสอบโปรแกรมและประเมินผลโดยผูเกี่ยวของของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด 
     1.4.4 นิยามศัพท 
 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ซอฟตแวร และฮารดแวร ท่ีใชในบริษัทชาฟเนอร 
อีเอ็มซี จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) เลขท่ี 67 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 
 ซอฟตแวร คือ ซอฟตแวรท่ีถูกจัดซ้ืออยางถูกตองตามกฏหมายท้ังจากเมืองไทย และ
ตางประเทศ โดยท่ีซอฟตแวรเหลานั้นถูกใชงานในบริษทัชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ลําพูน) เลขท่ี 67 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 
 ฮารดแวร คือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล ปร้ินเตอรเน็ตเวิรคเลเซอร คอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 
เน็ตเวิรคสวิทช ปร้ินเตอรเลเซอรสวนบุคคล ปร้ินเตอรอ้ิงคเจ็ตสวนบุคคล กลองเน็ตเวิรค เคร่ือง
บันทึกเวลา ในบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลําพูน) เลขที่ 67 หมู 4 
ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 
 
1.5 สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทชาฟเนอร อีเอ็มซี จํากัด นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (ลําพูน) เลขท่ี 67 หมู 4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 
 2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.6  เคร่ืองมือท่ีใชในการพฒันาระบบ 

(1) เคร่ืองมือดานฮารดแวร (Hardware) 
 1.1 ชุดเคร่ืองลูกขาย (Client) 

                         - คอมพิวเตอร Pentium 4 ความเร็ว 2.0 GHz 
                         - หนวยความหลัก (RAM) 1 GB 
                         - หนวยความจาํสํารอง (HDD) 40 GB 
                         - ซีดีรอม (CD – ROM) 

 1.2 ชุดเคร่ืองแมขาย (Server) 
                         - คอมพิวเตอร Pentium 4 ความเร็ว 3.0 GHz 
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                         - หนวยความหลัก (RAM) 2 GB 
                         - หนวยความจาํสํารอง (HDD) 120 GB 
                         - ซีดีรอม (CD – ROM) 

(2) เคร่ืองมือดานซอฟตแวร (Software) 
                        - ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเอ็กซพี (Microsoft Window XP) 
                        - โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) ใชสําหรับสรางฐานขอมูลของระบบ 
                        - โปรแกรมมาโครมีเดีย ดรีมวีฟเวอร 8.0 (Macromedia Dreamweaver 8.0) ใช
สําหรับพัฒนาระบบ 
                        - โปรแกรมไมโครซอฟท วิสิโอ 2003 (Microsoft Visio 2003) ใชสําหรับสราง
แผนภาพและไดอะแกรม 


