
 
บทท่ี 3 

การวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 
 

การวิเคราะหและออกแบบเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษา
ระบบงานปจจุบัน เพื่อวิเคราะหปญหา ความตองการ และการออกแบบระบบ ประกอบดวย 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 
3.2 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานปจจุบัน 
3.3 ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ 
3.4 แนวทางการแกปญหาของระบบงานปจจบัุน 
3.5 การทํางานของระบบงานใหม 

 
3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

การบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีตองรับผิดชอบดูแลใหมี
เสถียรภาพอยูเสมอเพ่ือใหการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่องไมติดขัด โดย
ไดจัดใหมีผูปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ ตามพันธกิจของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนไปอยางตอเนื่อง ไมติดขัด อันจะสงผลตอผลการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีวา “คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนสถาบัน
การแพทย ระดับมาตรฐานสากล” 

ปจจุบันการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ยังไมมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
ของฐานขอมูลดวยคอมพิวเตอร มีเพียงการใชโปรแกรมสํานักงานเขามาชวยในการจัดเก็บเปนเร่ือง ๆ 
ไป เชน ขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย อาทิ ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หมายเลข
ประจําตัว (IP Address) หนวยงานท่ีเปนผูดูแลระบบภายใน อยูในรูปแบบโปรแกรมประมวลผลคํา 
(Word Processer) เปนตน ท้ังนี้ไดอาศัยผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเพียง 2 คนเปนผูดูแล
ท้ังหมด และมีเพียง 1 คนท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจํานวนมากกวา 60 เคร่ือง อีกท้ังยังตองดูและระบบเครือขายท่ีครอบคลุม
กวา 20 อาคารท่ัวท้ังคณะฯ ทําใหการดูแลคอนขางมีขีดจํากัด ไมท่ัวถึงและบางคร้ังไมทันกาล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดปญหาข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในเวลาทําการ ซ่ึงตองใหสามารถ
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กลับมาใชงานตามปกติไดโดยเร็วท่ีสุด โดยรูปแบบการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
แบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

3.1.1 การติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
3.1.2 การจัดการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเมื่อไดรับแจงหรือตรวจพบความ

ผิดปกติ 
3.1.3 การตรวจสอบความผิดปกติของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
3.1.1 การตดิตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 

ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูป 3.1 การติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
 

รับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ตรวจสอบอุปกรณ 

สอบถามความตองการระบบปฏิบัติการ 
ชุดคําสั่งและหนาที่ใหบริการจาก
หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ติดต้ังระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่ง 

ทดสอบการทํางานของระบบสารสนเทศ 

ต้ังคาใหใชงานจริง 
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1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีผานการตรวจรับตาม
กระบวนการและระเบียบราชการ 

2) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายตรวจสอบอุปกรณ (Hardware) ใหเรียบรอย
สมบูรณอยูในสภาพพรอมใชงาน 

3) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายสอบถามความตองการไปยังหนวยสารสนเทศท่ี
รับผิดชอบดูแลระบบงานภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายนั้น ๆ เกี่ยวกับ 

(1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ท่ีตองการติดต้ัง เชน Linux, 
Windows server 2003 เปนตน 

(2) หนาท่ีในการใหบริการ (Service) เชน ใหบริการเว็บ, ใหบริการฐานขอมูล, 
ใหบริการอีเมล เปนตน 

(3) ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับหนาท่ีในการใหบริการ (Service) เชน 
www, db, mail เปนตน เพื่อนําไปใชในการตั้งช่ือ Domain Name Server 

(4) ขอบเขตการใหบริการ Intranet หรือ Internet 
(5) เลขประจําเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (IP Address) 
(6) ชุดคําส่ังท่ีตองติดต้ังเพิ่มเติม (Third party software) นอกเหนือจากชุดคําส่ัง

ท่ีติดต้ังมาพรอมกับระบบปฏิบัติการ เชน PHP, ASP .NET, MySQL เปนตน 
4) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการและชุดคําส่ัง รวมท้ัง

กําหนดคาใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายตาม 3) 
5) หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ทํา

การตรวจสอบและทดสอบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเพื่อความถูกตองกอนนําไปใช
งานจริง 

6) หากไมพบขอผิดพลาด ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะทําการต้ังคาเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายเพื่อนําไปใชงานจริง 
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3.1.2 การจัดการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเม่ือไดรับแจงหรือตรวจพบความ
ผิดปกติ 

- เหตุเกิดในเวลาราชการหรือในขณะที่ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายปฏิบัติงาน 
 

ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูป 3.2 การจัดการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเม่ือไดรับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติ 

(เหตุเกิดในเวลาราชการหรือในขณะท่ีผูดแูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายปฏิบัติงาน) 
 

1) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไดรับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

2) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทําการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 
3) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทําการแกไขปญหา 
4) หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ทํา

การทดสอบการทํางานของระบบ 
5) หากไมพบขอผิดพลาด ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะทําการกําหนดคาการใช

งานจริงใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

รับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติ 

วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น 

แกไขปญหา 

ทดสอบการทํางานของระบบสารสนเทศ 

ต้ังคาใหใชงานจริง 
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- เหตุเกิดนอกเวลาราชการหรือขณะท่ีผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไมได
ปฏิบัติงาน 

ผูปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
รูป 3.3 การจัดการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเม่ือไดรับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติ 

(เหตุเกิดนอกเวลาราชการหรือขณะท่ีผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไมไดปฏิบัติงาน) 
 

1) ผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไดรับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

2) ผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทําการแจงผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทราบเพ่ือ
ทําการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน 

3) หากเจาหนาท่ีเวรนอกเวลาไมสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนได จะขอคําปรึกษา
จากผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทางโทรศัพท 

4) การแกไขปญหา 
(1) หากอยูในวิสัยท่ีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถแกไขได ผูอยูเวรนอก

เวลาราชการจะทําการแกไข 

รับแจงหรือตรวจพบความผิดปกติ 

วิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น 

แกไขปญหา 

ทดสอบการทํางานของระบบสารสนเทศ 

ต้ังคาใหใชงานจริง 

วิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น 

แกไขปญหา 
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(2) หากไมอยูในวิสัยท่ีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสามารถแกไขได จะแจงให
ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทราบ และรอการแกไข ซ่ึงข้ึนอยูกับความสําคัญของระบบงานท่ีอยู
ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเคร่ืองนั้น หากเปนระบบงานท่ีสําคัญ เชน ระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะเขามาแกไขทันที 

(3) ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทําการแกไข 
5) หนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีติดต้ังภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ทํา

การทดสอบการทํางานของระบบ 
6) หากไมพบขอผิดพลาด ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจะทําการกําหนดคาการใช

งานจริงใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

3.1.3 การตรวจสอบสถานะการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
  ปจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการ

กําหนดใหมีการตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (serves available) บาง
เคร่ืองท่ีเห็นวามีความสําคัญตอการใหบริการ ท้ังทางดานการรักษาพยาบาลผูปวย และดานการ
บริหารจัดการสํานักงาน (back office) เนื่องจากระบบสารสนเทศท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขายดังกลาวหากเกิดขอผิดพลาดข้ึน จะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมโดยรวมของคณะฯ 
ไดแก 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการสารสนเทศโรงพยาบาล (SMI server) 
เนื่องจากเปนเคร่ืองท่ีใหบริการระบบสารสนเทศท่ีใหการรักษาพยาบาลผูปวย ซ่ึงมีการเขาถึงตลอด 
24 ช่ัวโมง ไมมีวันหยุด 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการเว็บไซต (web server) เปนเครื่องท่ีใหบริการ
เว็บไซตซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารขอมูลขาวสารของคณะกับบุคคลหรือองคกรภายนอก 

3) เคร่ืองใหบริการอีเมล (mail server) เปนเคร่ืองใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ใหกับนักศึกษาและบุคลากรภายใน เพื่อใชในการติดตอส่ือสารในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงาน ซ่ึงจะมี
การรับสงจดหมายกันตลอดเวลา โดยเฉพาะผูบริหาร 

4) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการอินทราเน็ต (intranet server) เปนเคร่ืองท่ี
ใหบริการเว็บไซตซ่ึงเปนชองทางการส่ือสารขอมูลของคณะกับนักศึกษาและบุคลากรภายใน 

5) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบสารสนเทศดานการบริหาร (MIS 
server) เปนเครื่องใหบริการระบบสารสนเทศสําหรับหนวยงานฝายสนับสนุน (back office) ซ่ึงมี
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หลายระบบที่ตองมีการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง เชน ระบบเบิกผา (ซ่ึงใชในการใหบริการผูปวย), 
ระบบพัสดุ เปนตน 

6) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีใหบริการระบบสารสนเทศดานการศึกษา (EIS server) 
เปนเคร่ืองใหบริการระบบสารสนเทศ เชนระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบผลการเรียน เปนตน 

เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ (ในเวลาราชการไดแกผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย นอกเวลา
ราชการไดแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จะทําการตรวจสอบผานคําส่ัง DOS “ping” เพื่อ
ตรวจสอบสถานะวา เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายยังคงสามารถใหบริการไดเปนปกติหรือไม หากใช
คําส่ัง “ping” แลวไมมีสัญญาณการตอบสนองกลับ (reply) จากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเคร่ืองท่ี
ตรวจสอบ ใหสันนิษฐานวาเกิดขอผิดพลาดหรือความผิดปกติกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเคร่ือง
นั้น ๆ ซ่ึงจะตองรีบดําเนินการตรวจสอบในข้ันตอไปคือการเขาไปตรวจสอบ ณ จุดท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายนั้นต้ังอยู หากตรวจสอบแลววามีขอผิดพลาดขึ้นจริง ผูตรวจพบจะตองรีบ
ดําเนินการแจงใหกับผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายไดรับทราบ และทําการแกไขใหสามารถ
กลับมาใชงานไดเปนปกติอยางเรงดวนตอไป 
 
3.2 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานปจจุบัน 

3.2.1 ขอจํากัดและปญหาในการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเม่ือเกิดความเสียหายของ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเดิมจนไมสามารถใชการได โดยท่ัวไปแลวเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายแต
ละเครื่องจะมีอายุการใชงานไมนอยกวา 3 ป บางเคร่ืองอาจทํางานไดถึง 10 ป ดังนั้นเม่ือไมมีการ
จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ัง อาศัยเพียงประสบการณของผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
รวมท้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีจํานวนมากและหนาท่ีใหบริการ (Service) แตกตางกัน จึง
สงผลใหการติดต้ังเม่ือถีงเวลาจําเปนคอนขางติดขัด ใชเวลานาน เนื่องจากผูติดต้ังตองทบทวน
ความจําเม่ือคร้ังการติดต้ังคร้ังกอน 

3.2.2 ขอจํากัดและปญหาในการบํารุงรักษา และการแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย เนื่องจากไมไดจัดเก็บเปนแนวทางการแกไข อาศัยเพียงประสบการณของผู
ผูดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย จึงทําใหบางคร้ังตองใชเวลาในการบํารุงรักษาและแกไข
ขอผิดพลาดนานมาก เนื่องจากผูดูแลตองใชเวลาในการทบทวน อีกท้ังเม่ือเกิดกรณีท่ีผูดูแลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได หรือลาออกก็ทําใหเกิดผลกระทบอยางมากตอการ
ดําเนินงานดังกลาว 

3.2.3 ขอจํากัดและปญหาดานการรายงานเชิงสถิติ ใหผูบริหารนําไปประกอบการตัดสินใจ
วางแผนจัดสรรทรัพยากร และบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เนื่องจากไมมีการจัดเก็บ
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ประวัติการติดต้ัง การบํารุงรักษา ทําใหการรายงานในภาวะตาง ๆ ไมสามารถทําไดอยางทันการ 
รวมท้ังบางขอคําถามจากผูบริหารก็ไมสามารถหาคําตอบไดเนื่องจากไมไดมีการจัดเก็บขอมูลไว 
 

3.3 ผูใชงานระบบท่ีเก่ียวของ 
สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดแบงผูใชงานท่ีเกี่ยวของกับระบบสนับสนุนการบริหาร

จั ดก าร เค ร่ื อ งคอมพิ ว เ ตอร แม ข า ย  ง าน เทคโนโลยี ส ารสน เทศ  คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้ 

3.3.1 ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงมีหนาท่ี
กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3.2 ผูดูแลระบบ หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีไดรับการมอบหมายใหดูแลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร สังกัดหนวยบริหารทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3.3 เจาหนาท่ีเทคนิค หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพ่ือ
ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหสามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง 

3.3.4 ผูใชท่ัวไป หมายถึง บุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

3.4 แนวทางการแกปญหาของระบบงานปจจุบัน 
จากขอจํากัดและปญหาที่กลาวมาแลวขางตน เนื่องจากการดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย ไมมีการจัดเก็บขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีความครอบคลุมและตอบ
โจทกเจาหนาท่ีเทคนิคเพื่อเปนประโยชนในการติดตั้ง รวมท้ังวิธีการแกปญหา ทําใหตองใชเวลา
คอนขางมากในกรณีท่ีตองมีการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายใหม รวมทั้งใชเวลาในการ
แกปญหาในกรณีท่ีเกิดขอผิดพลาดข้ึนกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายคอนขางนาน เพราะไมมีการ
จัดเก็บวิธีการแกไขปญหาท่ีเคยทําสําเร็จมาแลวในอดีต ทําใหเกิดผลเสียหายกับการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังยากและเสียเวลาในการรวบรวมขอมูลเพื่อรายงานผลตอผูบริหารใน
การนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ผูศึกษาจึงได
รวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของต้ังแตระดับผูบริหารจนถึงระดับผูใชงานถึงขอจํากัดและ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังขอสรุปในการแกไขปญหาในการหาทางออกรวมกัน เพื่อเปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องไมติดขัด อันจะ
สงผลท่ีดีตอการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ซ่ึงความเห็นสวนใหญเห็นควรใหมีการนําเอาระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการบันทึกขอมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายในทุกข้ันตอน ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อใหงายตอการเขาถึง ซ่ึงจะทํา
การจัดเก็บขอมูลใหครอบคลุมต้ังแต การจัดเก็บทะเบียนประวัติเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย การ
จัดเก็บขอมูลติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย การจัดเก็บขอมูลการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย  การคนหาขอมูลตามท่ีตองการ รวมถึงการออกรายงานเชิงสถิติเพื่อนําไปชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในกระบวนการตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตน รวมท้ังลดเวลาในการติดต้ัง
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย นอกจากนั้นยังนําขอมูลท่ีจัดเก็บใน
กระบวนการตาง ๆ ไปประมวลผลเพ่ือนําไปใชประโยชนในการวางแผนจัดสรรทรัพยากร และการ
บํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายอีกดวย 

 

3.5 การทํางานของระบบงานใหม 
จากกระบวนการทํางานสวนตาง ๆ ในขอ 3.1 รวมท้ังขอจํากัดของระบบงานปจจุบันในขอ 

3.2 จึงไดออกแบบระบบงานใหมใหอยูในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน เช่ือมโยงกับฐานขอมูล 
โดยระบบงานใหมนี้ จะสามารถจัดเก็บขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ปญหา วิธีการแกไขปญหา 
รวมท้ังขอมูลสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงระบบเดิมไมเคยมีการจัดเก็บมา
กอน ทําใหสามารถนําขอมูลท่ีถูกจัดเก็บมาทําการวิเคราะห และรายงานผล เพื่อชวยการบริหาร
จัดการรวมท้ังเปนขอมูลท่ีใชในการวางแผนของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูป 3.4 โดย
ผูใชจะตองเขาสูระบบผานโปรแกรมที่เช่ือมโยงกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยแตละกลุมมี
ความเกี่ยวของกับระบบดังนี้ 

3.5.1 ผูบริหาร เปนผูรับรายงานท่ีผานการประมวลผลจากระบบ 
3.5.2 ผูดูแลระบบ มีหนาท่ีในการจัดการขอมูลผูใช เชน เพิ่ม แกไข ลบขอมูลผูใช 
3.5.3 เจาหนาท่ีเทคนิค มีหนาท่ีในการจัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ขอมูลปญหา 

ขอมูลการแกไขปญหา รวมท้ังตรวจสอบสถานะการคงอยูของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายอยูเสมอ 
เพื่อใหขอมูลมีความทันสมัยเปนปจจุบัน 

3.5.4 ผูใชท่ัวไป สามารถแจงปญหาเขาสูระบบ อีกท้ังสามารถติดตามผลการแกไขปญหาท่ี
ไดแจงไวกับระบบไดอีกดวย 
 ในการน้ีผูใชงานทุกคน ทุกระดับจะตองผานการตรวจสอบสิทธิการใชงาน เพื่อยืนยัน
ตัวตนกอนใชงานระบบ จึงจะสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ในระบบได ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูลระบบสารสนเทศดังกลาว 
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รูป 3.4 แผนภาพระบบงานใหม 
 

   Web Server    Database Server 

  Fire wall 

ผูดูแลระบบ ผูบริหาร เจาหนาท่ีเทคนิค ผูใชท่ัวไป 

ขอมูลปญหา ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย 
ขอมูลปญหา 
ขอมูลการแกไขปญหา 
ขอมูลการตรวจสอบ
สถานะการคงอยู 

ขอมูลผูใชงานระบบ รายงานสารสนเทศ 


