
 

 

บทที ่1 
บทน า 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีผูศึ้กษาไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในส านกังานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัพายพั  โดยมี
หลกัการและเหตุผล และวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

มหาวทิยาลยัพายพัไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ 
โดยมีส านกัเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานจดัการระบบ
เครือข่ายและการส่ือสาร งานดา้นบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบติัการ งานดา้นการพฒันาระบบ
สารสนเทศ โดยท าการรวบรวมขอ้มูล น ามาสังเคราะห์และจดัท ารายงานสรุปขอ้มูลต่างๆ เสนอ
ผูบ้ริหาร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันามหาวิทยาลยัให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว ้  

ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัพายพัมีทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยประมาณแบ่งออก 
เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1,697 เคร่ือง  อุปกรณ์เครือข่ายจ านวน 223 รายการ อุปกรณ์ต่อพ่วง
จ านวน 345 รายการ และมีซอฟตแ์วร์ทีมีลิขสิทธ์ิท่ีใชง้านจ านวน 38 โปรแกรม  โดยมีบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัประมาณ 933 คน ในแต่ละปีการศึกษามีการจดัซ้ืออุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การยืมคืน การโอนย้าย และการส่งคืนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลและสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยส่วนใหญ่ขอ้มูลจะ
ถูกเก็บในรูปแบบเอกสารท่ีเป็นขอ้มูลไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  ท าใหเ้กิดปัญหาการติดตาม และขอ้มูล
ท่ีมีไม่ตรงกบัความเป็นจริง การท ารายงานสรุปผูบ้ริหารในแต่ละคร้ังไม่ตรงกบัความตอ้งการ และ
ใชเ้วลาในการวเิคราะห์ขอ้มูลหลายวนั ในดา้นการบริหารจดัการซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านในมหาวิทยาลยั 
ยงัไม่มีฐานขอ้มูลในเร่ืองน้ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการคน้หาขอ้มูล การควบคุม การตรวจสอบการ
ใชง้านของซอฟตแ์วร์ท าไดย้าก ซ่ึงท าให้เส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ  การวางแผนจดัซ้ือซอฟตแ์วร์
แต่ละคร้ังตอ้งใช้เวลาในการท ารายงานเสนอผูบ้ริหารหลายวนัท าให้ไม่ทนัต่อความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพเกิดการสูญหาย
ของเอกสารท่ีใช้ในการมอบหมายงานหรือเอกสารร้องขอใช้บริการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
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ใหบ้ริการ  แต่เดิมในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีผา่นมาการซ่อมบ ารุงมี
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัอาการเสียและผลการแก้ไขซ่ึงยงัไม่เพียงพอ  เพราะการเสียของอุปกรณ์           
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่ใช่เพียงแค่เสียหรือไม่เสียเท่านั้น  หากแต่ตอ้งมีข้อมูลทางด้าน
คุณภาพการใชง้าน  ประสิทธิภาพการใชง้าน และอตัราการใชป้ระโยชน์ของอุปกรณ์ท่ีใช้งานดว้ย 
แต่เดิมการบ ารุงรักษาไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่มีแผนการบ ารุงรักษาอยา่งเป็นระบบ และไม่มี
การบ ารุงรักษาตามแผน ท าให้อุปกรณ์ดา้นโดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพ ์ฝ่ายซ่อม
บ ารุงเสียเวลาท างานส่วนใหญ่ไปกบัการซ่อม ไม่มีเวลาท่ีจะท าการป้องกนัการเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 
หรือเตรียมพร้อมหากอุปกรณ์เกิดช ารุดการป้องกนัการเกิดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนเป็นการช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุง และช่วยใหก้ารด าเนินงานไม่ติดขดั   

ทางผูศึ้กษาเห็นวา่ขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับ
เป็นแนวทางการวางแผนด าเนินการ การเตรียมการจดัซ้ือจดัหา  เป็นข้อมูลเสนอต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในการก าหนดนโยบายการใช้งาน  และสามารถน ามาวิเคราะห์วางแผนในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงันั้นจึงไดจ้ดัท าระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยพายพัข้ึน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในการติดตาม
ตรวจสอบ และจดัท ารายงานต่างๆ เสนอต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัพายพั   
เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบการตดัสินใจ ในการบริหารมหาวิทยาลยัพายพั รวมถึงพิจารณา
จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวทิยาลยัพายพัต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยี
และสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั 

 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต์  

ได้ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยพาย ัพ   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ควบคุม ทรัพย์สินทาง               
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัพายพั 

 
1.4 แผนด าเนินการ ขอบเขตและวธีิการวจัิย  
1.4.1  แผนด าเนินการ 

1) วเิคราะห์ปัญหาและศึกษาระบบงานเดิม 
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2) สอบถามและวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบใหม่ 
3) วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลของทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       

ระบบบริหารจดัการ 
4) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
5) ติดตั้งและทดสอบการใชง้าน 
6) ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
7) จดัท าเอกสารประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
8) น าเสนองานคน้ควา้แบบอิสระ 
 

1.4.2  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษารวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์และจดัการกบัระบบฐานขอ้มูล โดยใช้แนวคิดการบริหารทรัพยสิ์น
โดยมีขอบเขตการพฒันาระบบงานดงัน้ี 

1) ส่วนจดัการเขา้ถึงขอ้มูล 
(1) มีการป้อนช่ือผูใ้ชง้านและรหสัผา่นก่อนเขา้สู่ระบบ 
(2) มีการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มูลก าหนดไว ้5 กลุ่มคือ ผูดู้แลระบบ  ผูจ้ดัการ

ระบบ ฝ่ายปฏิบติัการ บุคลากรในมหาวทิยาลยั และผูบ้ริหาร  
2) ส่วนจดัการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลเขต  ขอ้มูลอาคาร  ขอ้มูลห้อง 
ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลบริษัท  ข้อมูลผู ้ใช้งาน ข้อมูลประเภทอุปกรณ์เสริม ข้อมูลประเภท
เคร่ืองพิมพ ์ ขอ้มูลประเภทอุปกรณ์เครือข่าย  ขอ้มูลซอฟต์แวร์  ขอ้มูลการใช้ห้องปฏิบติัการ และ
ขอ้มูลยีห่อ้อุปกรณ์  

3) ส่วนจดัการบนัทึกรายละเอียดทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีานสนเทศ 
(1) บนัทึกรายละเอียดขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
(2) สามารถเก็บขอ้มูลผูข้ายและเลขท่ีใบก ากบัภาษี เพื่อใชใ้นการอา้งอิง 
(3) สามารถระบุสถานท่ีติดตั้งทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(4) บนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการรับประกนัทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(5) สามารถระบุวนัท่ีติดตั้ง  
(6) สามารถค านวณอายกุารใชง้านได ้
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(7) มีการค านวณค่าเส่ือมของทรัพยสิ์นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วิธีคิดแบบ
เส้นตรง 

4) ส่วนการจดัการก าจดัทรัพยสิ์น 
(1) สามารถบนัทึกการส่งคืนทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุวนัท่ีส่งคืน 

และสาเหตุการส่งคืนได ้
(2) สามารถตรวจสอบประวติัการส่งคืนยอ้นหลงัได ้

5) ส่วนการจดัการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 
(1) สามารถบนัทึกการโอนยา้ยทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(2) สามารถบันทึกการยืม คืนอุปกรณ์ เป็นการยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมใน

มหาวทิยาลยั 
(3) วเิคราะห์การลงทุนคอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติัการโดยการหาระยะเวลาคืนทุน  

6) ส่วนการใชง้านและการดูแลรักษา 
(1) สามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการซ่อมแซม และการบ ารุงรักษา 
(2) สามารถเรียกดูประวัติการการบ ารุงรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับการ

บ ารุงรักษาในแต่ละคร้ัง  
(3) มีระบบบนัทึกการส่งซ่อมภายนอกโดยจะมีการแสดงมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพื่อใช้

เปรียบเทียบราคาประเมินการซ่อม 
(4) มีระบบบนัทึกการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองส่วนตวัของบุคลากร 

7) ส่วนการออกรายงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
(1) รายงานทัว่ไป 

- รายงานขอ้มูลทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเลือกตามหน่วยงาน  
- สรุปการยมืคืนทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สรุปการโอนยา้ยทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สรุปเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าการเช่า 
- รายงานการส่งคืนทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) รายงานเก่ียวกบัการติดตั้งซอฟตแ์วร์และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
- จ านวนซอฟตแ์วร์ท่ีติดตั้งเปรียบเทียบกบัลิขสิทธ์ิท่ีมีในมหาวทิยาลยัพายพั 
- รายงานการซ่อมแซมแสดงสาเหตุของปัญหา และงบประมาณท่ีใช ้
- รายงานผลการท างานของผูป้ฏิบติังาน 
- สรุปจ านวนการติดตั้งซอฟตแ์วร์เคร่ืองส่วนตวับุคลากร 
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(3) รายงานเพื่อสนบัสนุนการบริหาร 
- รายงานสรุปขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- แนวโนม้การใชง้านทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- รายงานการวเิคราะห์ความคุม้ทุนการใชห้อ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
- รายงานล าดบัทรัพยสิ์นท่ีควรไดรั้บการทดแทน 
- รายงานประสิทธิภาพการใชง้านโดยรวม 
 

1.4.3  วธีิการศึกษา 
1) ขั้นตอนวธีิการศึกษา 

(1) วเิคราะห์ปัญหาและศึกษาระบบงานเดิม เร่ิมจากท าการเก็บรวบรวมปัญหาท่ีพบและ
แนวทางแกปั้ญหาจากผูใ้ชร้ะบบงานเดิม 

(2) สอบถามและวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบงานใหม่โดยวธีิการสัมภาษณ์และจาก
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) วิเคราะห์และออกแบบระบบใช้วิธีการตามเทคนิควงจรการพฒันาระบบโดยใช้
แผนผงับริบทและแผนผงักระแสขอ้มูล 

(4) พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัเทคโนโลยี
และสารสนเทศมหาวิทยาลยัพายพัแบบเวบ็แอพพลิเคชนั   

(5) ติดตั้งและทดสอบการใชง้านโดยผูใ้ชง้าน 20 คนเพื่อประเมินผล 
(6) ประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ   
(7) จดัท าเอกสารตามคู่มือการเขียนการคน้ควา้แบบอิสระของบณัฑิตวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
(8) น าเสนองานคน้ควา้แบบอิสระ 

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
(1) เคร่ืองมือดา้นซอฟตแ์วร์ 

- ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์เซเวน  (Microsoft Windows 7) 
- ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์ินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 (Microsoft 

Windows Server 2008 ) 
- โปรแกรมไมโครซอฟทเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008  (Microsoft SQL Server 

2008) 
- ด็อทเน็ต เฟรมเวร์ิก 3.5 (.Net Framework 3.5 SP1) 
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- ภาษาเอเอสพีด็อทเน็ต (ASP.NET) และภาษาซีชาร์ป (C#) 
- โปรแกรมไมโครซอฟทว์ิสิโอ 2007 (Microsoft Visio 2007) 
- โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ 2007 (Microsoft Office 2007) 
- โปรแกรมไฮชาร์ท (Highcharts) 

 
(2) เคร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ยี่ห้อเดล โปรเซสเซอร์ อินเทล ซีออน อี5530 
ความเร็ว 2.40 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจ าหลกั 1 กิกะไบต ์ ฮาร์ดดิสก์ 40 กิกะไบต ์
(Dell Server Processor Intel® Xeon® CPU E5530 @ 2.40 GHz, 1 GB of  RAM,  
HDD 40 GB) จ านวน 1 เคร่ือง 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (Notebook) จ านวน 1 เคร่ือง 
 

1.5 นิยามศัพท์ 
ทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   หมายถึง ทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการ

ด าเนินงานของส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เครือข่ายและการส่ือสาร 

อุปกรณ์เครือข่ายและการส่ือสาร หมายถึง  เราเตอร์ (Router), เกทเวย ์(Gateway), สวิทช์
(Switch), ฮบัหรือรีพีทเตอร์ (Hub, Repeater) ฯลฯ 

ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึง หน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลยัพายพั ภายใต้
สังกัดอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีในการให้บริการ           
งานด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในการส่ือสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สนบัสนุนดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยตั้งอยูท่ี่ชั้น 2 อาคารววิรณ์ 
 
1.6 สถานที่ทีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิยและรวบรวมข้อมูล 

1) ส านกัเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มหาวทิยาลยัพายพั 
2) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
3) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัพายพั 
4) ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 


