
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสวนงานภายใตการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีภาระกิจหลักท่ีตองรับผิดชอบคือ ดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
แกสังคม บํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม มีการจัดผังองคกรเพ่ือสนับสนุนภาระกิจดังกลาวโดยแบงสวน
งานดังนี้ภาควิชาจํานวน 21 ภาควิชา หนวยงานสนับสนุนดานการบริหารจํานวน 14 หนวยงาน 
หนวยงานดานการพยาบาลจํานวน 12 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุนดานการรักษาพยาบาล จํานวน 
14 หนวยงาน รวมบุคลากรกวา 5,000 คน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดสอนในระดับ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร (แพทยศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตรหลังปริญญา 30 หลักสูตร รวมนักศึกษา
กวา 2,000 คน นอกจากนั้นยังใหบริการตรวจรักษาผูปวยจํานวนเตียงกวา 1,400 เตียง จํานวนผูปวย
เขารับการรักษามากกวา 1,000,000 คร้ังตอป มีรายไดหลักจากการใหบริการรักษาพยาบาลปละ
ประมาณ 4,000 ลานบาท 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดนโยบายการบริหารคณะฯ ขอ 1.4 ไว
วา พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในดานการศึกษา การวิจัย การ
บริหารงาน การบริการผูปวย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจากนโยบายดังกลาว ทําให
หนวยงานภายใตการบริหารของคณะฯ เกิดความต่ืนตัวท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานท่ีรับผิดชอบ กอรปกับปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนจํานวนมาก เชน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดําเนินการดานบริหาร ซ่ึงมีระบบงานยอยกวา 20 ระบบ 
เชน ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ระบบวันลา ระบบแผนและโครงการ ระบบครุภัณฑ 
ระบบบริการพัสดุ ระบบงานคลัง เปนตน ระบบสารสนเทศดานการรักษาพยาบาลผูปวยกวา 30 
ระบบ เชน ระบบลงทะเบียนผูปวยออนไลน ระบบสงตอผูปวยออนไลน ระบบเวชระเบียนผูปวย 
ระบบคัดกรองผูปวย ระบบส่ิงสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ระบบการใหบริการผูปวยนอก/ใน 
ระบบคําส่ังรักษาผูปวย เปนตน ซ่ึงจะตองใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อสนับสนุนงานดานการ
รักษาพยาบาลผูปวย ท่ีถือวาเปนส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งท่ีทําใหการชวยเหลือชีวิตผูปวยบรรลุผล 
นอกจากนั้นยังมีระบบสารสนเทศดานการวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง และยังมีอีกหลายระบบที่อยูข้ันตอน
การพัฒนาและมีแนวโนมวาจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต 
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ในสวนของการสนับสนุนภาระกิจดานการรักษาพยาบาลผูปวย มีการใหบริการตรวจรักษา
ผูปวยซ่ึงใชระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมง ดังนั้น
บุคลากรสังกัดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 
11 คนและพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน จะถูกผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันคราวละ 2 คน
เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการดูแลระบบใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องโดยไมติดขัด
หรือติดขัดนอยท่ีสุด ซ่ึงมีขอมูลนําเขาและสงออกจากระบบ (Transaction files) จํานวนมาก
ตลอดเวลา หลายคร้ังท่ีเกิดปญหาข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายระหวางปฏิบัติหนาท่ี แตเนื่องจาก
ไมมีคูมือหรือเอกสารที่ใชเปนแนวทางการแกไขและบํารุงรักษา จึงตองโทรศัพทปรึกษาไปยังผูดูแล
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายซ่ึงมีอยูเพียง 2 คน และหนึ่งในนั้นเปนผูเดียวท่ีสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนเพื่อใหทันทวงที บางคร้ังก็ไมสามารถติดตอผูเช่ียวชาญได ทําใหการดําเนินการแกไขเปนไป
ดวยความลาชา ไมทันกาล เกิดผลกระทบกับการใหบริการรักษาผูปวยโดยเฉพาะในรายผูปวยวิกฤต 
รวมท้ังความพึงพอใจตอการรับบริการตรวจรักษาก็ไดรับผลกระทบเชนกัน 

การที่ผูดูแลมีภาระงานมากเพราะนอกจากจะตองดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายแลวยังตอง
ดูแลระบบเครือขายของคณะแพทยท้ังหมด ซ่ึงมีการเช่ือมโยงครอบคลุมทุกอาคารกวา 20 อาคาร มี
อุปกรณเคร่ืองขาย เชน Core switch, Distribution switch, Access switch รวมกันกวา 200 ตัว ซ่ึง
เปนภาระกิจท่ีรัดตัวและตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง จึงเปนสาเหตุหนึ่งของปญหาท่ีทําใหการติดต้ัง
และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไมเปนไปตามท่ีตองการ เนื่องจากไมมีแผนรองรับ รวมท้ัง
ไมไดจัดทําคูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการติดต้ังและบํารุงรักษา และไมไดจัดเก็บขอมูลการ
บํารุงรักษา ติดต้ังอุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) ทําใหไมมีขอมูลเพื่อใชประกอบการวาง
แผนการบํารุงรักษาท้ังในระยะส้ันและระยะยาว อีกท้ังในอดีตผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
นโยบายใหใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 1 เคร่ืองตอ 1 ระบบงาน เชน ระบบสารสนเทศระบบ
สารสนเทศท่ีมีไวเพื่อสนับสนุนการดําเนินการดานบริหาร ดานการรักษาพยาบาลผูปวย ดานการ
วิจัย และดานอ่ืน ๆ เพื่อใหบริการในระบบงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังนโยบาย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารงานอยางจริงจังและตอเนื่อง สงผลใหคณะฯ มี
ปริมาณเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเปนจํานวนมาก ซ่ึงแตละเคร่ืองมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกัน
ออกไป ท้ังระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เชน Linux (CentOS, Fedora, Redhat, FreeBSD, Ubuntu) 
Microsoft Windows (NT4, 2000, 2003, 2008) Server  การใหบริการ (service) เชน Webserver, 
Application server, Security serve ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (software) หรือ
แมกระท่ังการกําหนดคาใชงานตาง ๆ (server configuration) เพื่อใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีใหบริการ 
ทําใหปจจุบันมีเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเหลืออยูท้ังส้ินกวา 60 เคร่ือง (รวมเคร่ืองแมขายสํารองท้ัง
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ในรูปแบบ Backup server และ Replicate server ท่ีมีใชในบางระบบ) ประกอบไปดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายแบบ Tower server เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายแบบ  Rack server  เคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายแบบ Blade server และเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual server)   

สรุปประเด็นปญหา 
 สวนท่ี 1 มีปญหาในเวลาท่ีตองการติดต้ัง บํารุงรักษา และแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เนื่องจากไมไดจัดเก็บเปนคูมือไวเปนแนวทางการแกไข จึงทําใหบางคร้ัง
ตองใชเวลาในการติดต้ัง บํารุงรักษาและแกไขขอผิดพลาดนานมาก เพราะผูดูแลตองใชเวลาในการ
ทบทวน 
 สวนท่ี 2 มีปญหาเร่ืองการรายงานเชิงสถิติ ใหผูบริหารนําไปประกอบการตัดสินใจวางแผน
จัดสรรทรัพยากร และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เนื่องจากไมมีการจัดเก็บประวัติการ
ติดต้ัง การบํารุงรักษา โดยคําถามท่ีผูบริหารตองการมีดังนี้ 

1) อยากทราบวาในอีก 2 ปขางหนามีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเทาไหร และ
อะไรบาง ท่ีถึงเวลาท่ีจะไดรับการเปล่ียนอุปกรณ (Hardware) 

2) อยากทราบ 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนคร้ังของการติดขัด (Down) 
มากคร้ังท่ีสุด 

3) อยากทราบ 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีไดรับการบํารุงรักษาบอยคร้ังท่ีสุด 
4) อยากทราบจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอายุการใชงานตามปท่ีตองการ 
ดังนั้นผูบริหารจึงใหนโยบายในการพัฒนาระบบดังกลาว เพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและ

ขอมูลท่ีทําใหสามารถนําไปวางแผนจัดสรรทรัพยากรประจําป รวมท้ังเพื่อบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายใหสามารถใหบริการแกผูใชงานระบบภายในคณะฯใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศก็เห็นพองตองกันวาควรมีการพัฒนาระบบงานท่ีสามารถ
จัดเก็บขอมูลประวัติ การติดต้ัง การบํารุงรักษาและการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อใชแกปญหาเม่ือ
เกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค รวมท้ังประมวลผลเพื่อการออกรายงานเชิงสถิติใหผูบริหาร
สามารถนําไปใชในวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายใหมี
เสถียรภาพ เนื่องจากระบบดังกลาวเปนระบบท่ีสนับสนุนใหกิจกรรมทางดานเทคโนโลยีสามารถ
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง เพื่อสนองตอนโยบายดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารงานตามภาระกิจของคณะ
แพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

2) เพื่อรายงานผลดานสารสนเทศเชิงสถิติ ท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการวางแผน

โครงการจัดเตรียมอุปกรณ เพื่อการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 

1.3   แผนดาํเนินการศึกษา 
 แผนการดําเนินงาน และวิธีการศึกษา ดําเนินงานตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC: System 

Development Life Cycle ดังตอไปนี้ 

1) วิเคราะหความตองการของผูใช ปญหาและแนวทางแกไข โดยใชวิธีการสังเกตและ
สัมภาษณผูเกี่ยวของซ่ึงไดแกผูบริหารระดับกลาง รวมท้ังผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง
ในและนอกเวลาราชการโดยแยกเปนเจาหนาท่ีเทคนิค และผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ปญหา
ท่ีพบในสวนของการติดต้ัง การบํารุงรักษา และการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายตองอาศัยผูดูแลเพียงคนเดียวซ่ึงมีภาระงานมากทําใหการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทําใหอยาง
ลาชา และไมมีระบบที่สามารถออกรายงานเพ่ือสนับสนุนใหผูบริหารนําไปประกอบการตัดสินใจ
วางแผนจัดสรรทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว แนวทางการแกปญหาคือ การพัฒนาระบบท่ีมีความ
เหมาะสมเพื่อนําไปใชแกปญหาดังกลาว  

2) ศึกษาเอกสารการดําเนินงานปจจุบันเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบใหสอดคลอง
กับวิธีปฏิบัติในปจจุบัน ในการพัฒนาระบบใหสมบูรณ 

3) สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาจัดการใน
ฐานขอมูล และการพัฒนาซอฟตแวร โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของซ่ึงมี
โอกาสสัมผัสกับปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ไดแกผูบริหาร ผูดูแล เจาหนาท่ีเทคนิค 
ผูใชงานท่ัวไป  

4) วิเคราะหระบบงาน ข้ันตอนของการวิเคราะหและออกแบบระบบ ไดนําขอมูลท่ีไดจาก
การสํารวจและเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยแบงการวิเคราะหออกเปน
การวิเคราะหระบบ เคร่ืองมือท่ีใชคือ Context Diagram และ DFD และการวิเคราะหฐานขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชคือ E-R Diagram และ Data dictionary  

5) การออกแบบระบบงาน ข้ันตอนของการออกแบบระบบน้ัน ออกแบบในลักษณะของ 
Prototype โดยแบงการออกแบบเปน การออกแบบหนาจอท่ีเปนสวนติดตอกับผูใช และการ
ออกแบบรายงาน ซ่ึงจะใชโปรแกรม Microsoft Office VISIO เปนเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบ 
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6) การเขียนโปรแกรม โดยใชโปรแกรมภาษาสคริปท PHP และ Java Script รวมท้ังใช 
MySQL เปนฐานขอมูลจัดเก็บขอมูล 

7) การทดสอบและปรับปรุงระบบ โดยผูดูแลจํานวน 1 คน และผูใชจํานวน 5 คน โดยใช
เวลาในการทดสอบและปรับปรุงเปนเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห 

8) ประเมินผลการใชงานระบบ ในการประเมินผลการใชงาน ไดทําการออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผลคัดเลือกกลุมตัวอยาง และเกณฑที่ใชในการประเมิน ดังนี้ 

เคร่ืองมือในการประเมินในท่ีนี้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดทําการออกแบบแบบสอบถาม
เปน 4 รูปแบบ เพื่อใชในการวัดระดับความพึงพอใจของผูทดลองใชงานระบบ ไดแก 

(1) แบบสอบถามสําหรับผูดแูลระบบ 
(2) แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร 
(3) แบบสอบถามสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิค 
(4) แบบสอบถามสําหรับผูใชท่ัวไป 
กลุมตัวอยางในการประเมินการใชงานของระบบแบงเปน 4 กลุม  
(1) ผูดูแลระบบ 
(2) ผูบริหาร 
(3) เจาหนาท่ีเทคนิค 
(4) ผูใชท่ัวไป 
เกณฑในการแปลความหมายของผลท่ีได ใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย

ของการวัดระดับความพึงพอใจในเชิงคุณภาพ (ประคอง  กรรณสูต, 2542) 
คาน้ําหนัก ความหมาย 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากท่ีสุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอยท่ีสุด 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.1 ขอบเขตดานผูใช 

แบงผูใชออกแบบ 4 ระดับดังนี้ 
1) ผูดูแลระบบ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบติดต้ังและ

บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทุกเคร่ืองของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง ท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการ

ทํางานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) เจาหนาท่ีเทคนิค หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติท้ังในและนอกเวลา

ราชการ ท่ีอาจประสบปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายติดขัด หรือทํางานไมตอเนื่อง 
4) ผูใชงานท่ัวไป หมายถึง บุคลากรผูใชงานระบบสารสนเทศทุกระบบของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.4.2 ขอบเขตของระบบ 

1) จัดการขอมูลดานความปลอดภัยของระบบ 
- การกําหนดระดับการเขาถึงขอมูลในระบบของผูใช โดยตรวจสอบช่ือผูใช

และรหัสผานกอนเขาใชงานระบบ  
2) จัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและขอมูลพื้นฐานท่ีเกีย่วของ 

- เพิ่ม แกไขขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย เชน ช่ือเคร่ือง หมายเลขประจําตัวเคร่ือง 
(IP address) หมายเลขครุภัณฑ ประเภทของเคร่ืองแมขาย (เชน tower, rack ฯลฯ) คุณลักษณะ
เฉพาะของเคร่ือง (Specification) วิธีการไดมา บริษัทท่ีซ้ือ วันเดือนปท่ีเร่ิมติดต้ังเคร่ืองแมขาย 
หนาท่ีใหบริการ (service) อุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) ท่ีติดต้ังภายใน เปนตน 

- เพิ่ม แกไขขอมูลเทคนิคการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- เพิ่ม แกไขขอมูลเหตุการณไมปกติท่ีคาดวาจะเกิดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- เพิ่ม แกไขการเปล่ียนอุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) เชน วันเวลาท่ี

เปล่ียน อุปกรณหรือชุดคําส่ังท่ีเปล่ียน สาเหตุท่ีเปล่ียน ผูเปล่ียน เปนตน 
- เพิ่ม แกไขขอมูลอุปกรณ (Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) 
- เพิ่ม แกไขขอมูลประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- เพิ่ม แกไขขอมูลการไดมาซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- เพิ่ม แกไขขอมูลยี่หอ รุนแบบของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ 

(Hardware) 
- เพิ่ม แกไขขอมูลประเภทการใหบริการ (Service) ของคอมพิวเตอรแมขาย  
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- เพิ่ม แกไขขอมูลระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย 

3) จัดการขอมูลเพื่อตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- เพิ่ม แกไขการตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายประจําวัน  โดยใชคําส่ัง 

DOS “ping” เพื่อตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (ระบบกึ่งอัตโนมัติดวย
การกดปุมแลวระบบแสดงผลลัพธของสถานะการคงอยู) 

4) จัดการขอมูลรับแจงและการแกไขปญหา 
- เพิ่ม แกไข ขอมูลการรับแจงปญหา เชน วันเวลาท่ีแจง ผูแจง อาการที่แจง เปน

ตนโดยผูใชงานท่ัวไปสามารถแจงปญหาเขาสูระบบได 2 ลักษณะคือ 
(1) โทรศัพทแจงศูนยรับแจง (Call Center) เพื่อศูนยรับแจงเปนผูวิเคราะห

ปญหาและบันทึกลงในระบบออนไลน 
(2) บันทึกขอมูลปญหาผานระบบออนไลน (Intranet) ดวยตนเอง  

- เพิ่ม แกไข ขอมูลการแกไขปญหา เชน วันเวลาท่ีแกไข ผูแกไข วิธีแกไข 
เทคนิคพิเศษ(ถามี) ระดับความรุนแรงของปญหา เปนตน 

5) จัดการขอมูลพนักงาน 
- เพิ่ม แกไข ขอมูลพนักงาน 
- เพิ่ม แกไข ขอมูลประเภทผูใชงาน ไดแก 1) ผูดูแลระบบ  2) ผูบริหาร            

3) เจาหนาท่ีเทคนิค 4) ผูใชงานท่ัวไป 
 

6) คนหาขอมูลปญหาและการแกไขเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ข้ึนอยูกับเงื่อนไขตาง ๆ 
ไดแก 

- คนหาวิธีการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายคอมพิวเตอรตามประเภทท่ี
ใหบริการ 

- คนหาปญหาและการแกไขตามลักษณะของปญหาเพื่อนํามาใชในการ
แกปญหาท่ีประสบ 

- คนหาขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายตามประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร  
แมขาย 

- คนหาขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรตามประเภทซอฟทแวร เชน ระบบปฏิบัติการ 
Windows NT Server 
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7) รายงานสารสนเทศ ซ่ึงข้ึนอยูกับเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก 
- จํานวนและช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอายุตามการใชงานท่ีผูใชระบุ 
- จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะถึงเวลาบํารุงรักษาตามจํานวนปท่ีผูใช

ระบุ 
- แผนภูมิ 10 อันดับ เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีการเปล่ียนอุปกรณ 

(hardware) บอยคร้ังท่ีสุด 
- แผนภูมิ 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีถูกใชงานนานท่ีสุด 
- แผนภูมิ 10 อันดับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนคร้ังของการติดขัด 

(Down) มากคร้ังท่ีสุด 
- จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจําแนกตามระบบปฏิบัติการ (เชน windows 

NT) เพื่อนําไป upgrade ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 
- จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีอยู จําแนกตาม hardware หรือ software 

ท่ีตองการ 
- จํานวนช่ัวโมงการแกไขปญหาของเจาหนาท่ีเทคนิคเพื่อนําไปวางแผน

อัตรากําลัง (ผลพลอยไดจากระบบ) 
 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1 ดานฮารดแวร (Hardware) 
1) หนวยประมวลผลกลาง Core2duo ความเร็ว 2.6 GHz 
2) หนวยความจําหลัก (RAM) 2 GB 
3) หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) 150 GB 

1.5.2 ดานซอฟตแวร (Software) 
1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวเซเวน (Microsoft Windows7) 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) โปรแกรมเว็บอาปาเชเซิรฟเวอร (Apache Web Server) ไมมีลิขสิทธ์ิ (Open 

Source) 
3) โปรแกรมภาษาสคริปตพีเอชพี (PHP Script Language) ไมมีลิขสิทธ์ิ (Open 

Source) 
4) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต (Javascript Language) ไมมีลิขสิทธ์ิ (Open Source) 
5) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ไมมีลิขสิทธ์ิ (Open Source) 
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6) โปรแกรมมาโครมีเดียดรีมวีฟเวอร (Adobe Dreamweaver) ลิขสิทธ์ิในชุดครีเอทีฟ
สูท 4 ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7) โปรแกรมอาโดบีโฟโตชอป (Adobe Photoshop) ลิขสิทธ์ิในชุดครีเอทีฟสูท 4 ของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8) ชุดโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ 2010 (Microsoft Office2010 [Word, 
PowerPoint, VISIO]) ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

1) คอมพิวเตอรแมขาย หมายถึงคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปนผูใหบริการทรัพยากร 
(Resources) ตาง ๆ ซ่ึงไดแก หนวยประมวลผล หนวยความจํา หนวยความจําสํารอง ฐานขอมูล 
และ โปรแกรมตาง ๆ เปนตน เชน เคร่ืองใหบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร (Application Server) 
เคร่ืองใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server) เคร่ืองใหบริการโปรแกรมปองกันไวรัส 
(Antivirus Server) เคร่ืองใหบริการเว็บไซต (Web Server) เปนตน 

2) การบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หมายถึง การดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด 
ท่ีมีจุดมุงหมายใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายสามารถใหบริการทรัพยากร (Resource) ตาง ๆ ตรงตาม
วัตถุประสงคไดอยางตอเนื่อง อันประกอบไปดวยการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไขอุปกรณ 
(Hardware) ชุดคําส่ัง (Software) และกําหนดคาใชงาน (Configuration) 

3) ระบบฐานขอมูล หมายถึง การรวบรวมขอมูลดานการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขายท่ีมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ เพื่องายตอการสืบคนและนําไปใชแกไขปญหาและออก
รายไดเชิงสถิติ 

4) ผูดูแลระบบ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบติดต้ังและ
บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทุกเคร่ืองของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5) ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง ท่ีมีหนาท่ีควบคุมดูแลการทํางาน
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6) เจาหนาท่ีเทคนิค หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติท้ังในและนอกเวลาราชการ 
ท่ีอาจประสบปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายติดขัด หรือทํางานไมตอเนื่อง 

7) ผูใชงานท่ัวไป หมายถึง บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก ผูใชงานระบบสารสนเทศ
ทุกระบบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8) Ping หมายถึง การใชคําส่ังดอส (DOS) เพื่อตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายวา ณ ขณะท่ี ping เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายยังคงสามารถใชงานไดอยูหรือไม 
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1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 


