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ชื่อที่ปรึกษา          1. นายอนุพล  เหรียญเจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     2. นายพงษ์ศักดิ์   มีน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
บทน า 

 ในปัจจุบันงานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการเกี่ยวกับงานด้านข้อมูลสารสนเทศและงานด้านทาง
เทคนิคเป็นจ านวนมาก เวลาเจ้าหน้าที่ต้องการขอข้อมูลสารสนเทศ หรือการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงหรือการขอใช้ระบบ Hosxp และระบบอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาลยังต้องมีการเขียนเป็นใบแจ้งขอข้อมูล ใบแจ้งซ่อม ใบ
แจ้งการขอใช้ระบบ Hosxp และระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแต่ละปีมีการใชก้ระดาษเป็นจ านวนมาก และสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนไม่น้อย และการเก็บข้อมูลที่เป็นกระดาษนั้นเป็นการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความปลอดภัย เก็บได้ไม่นานอาจมีการเสียหายหรือ
สูญหายได้ บางครั้งในการค้นหาหรือรวบรวมข้อมูลสรุปงานแจ้งซ่อมหรือสรุปการขอข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ นั้น ท าได้ยาก
เสียเวลาในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยต้องเสียเวลาเดินมาท่ีศูนย์คอมที่อยู่ที่ชั้น 2  ปริมาณงานที่ขอ
ข้อมูล ปี 2559-2561 มีจ านวน 232 , 252  และ 378 เรื่อง  ใบแจ้งซ่อม จ านวน 187 , 198 และ 203 ใบ) ใบขอใช้ระบบ 
Hosxp จ านวน 48 , 45 และ 50 ใบ  ใบขอใช้ระบบ Internet จ านวน 72 , 67 และ 81 ใบ รวมแล้วใช้กระดาษ 1813 ใบ  บาง
วันที่เจ้าหน้าที่ต้องไปแก้ปัญหา หน้างาน ติดประชุมหรืออบรม ท าให้หน่วยงานต้องเสียเวลา โทรศัพทต์ิดต่อทางมือถือ สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย เสียเวลาประสานงานหลายครั้ง เนื่องจากภาระงานของเจ้าหน้าที่มมีาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่ 4 คน ตาม
กรอบมาตรฐานต้องมี 5 คน (รพ. ชุมชน 120 เตียง)  
 เพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าวและลดการใช้กระดาษ ให้สอดคล้องกับจุดเน้น เข็มมุ่งของโรงพยาบาล ในเรื่องการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา แก้ปัญหา ระบบงาน และนโยบายประหยัด รวมถึงลดระยะเวลาในการค้นหา ดูสรุป
งานซ่อม สรุปงานขอข้อมูล ประวัติการแจ้งซ่อม ประวัติรายการทดแทนในแต่ละปีได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลที่มีความ
ปลอดภัยมากขึ้นและผู้ใช้สามารถติดตามงานซ่อมหรืองานแจ้งขอข้อมูลได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบ ผู้จัดท าจึงได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบ System for  Repair and Others Management ขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูลแทนการเก็บ
เป็นกระดาษ และสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ได้เมื่อมีการส่งซ่อมหรือขอข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ได้จริงในองค์กร 
2. เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
3. เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ขอบเขตของระบบงาน 

ในการด าเนินการพัฒนาระบบ System for  Repair and Others Management โรงพยาบาลพนัสนิคม สามารถแบ่ง
ขอบเขตโครงงานโดยแยกตามประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 

1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
1.1 จัดการข้อมูลงานแจ้งซ่อมได้  
1.2 จัดการข้อมูลการขอสารสนเทศได้ 
1.3 จัดการข้อมูลการขอใช้โปรแกรมเพ่ิมได้ 
1.4 จัดการข้อมูลการขอใช้ระบบ HosXp ได้ 
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1.5 จัดการข้อมูลการขอใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
1.6 แจ้งข้อมูลต่าง ๆ  

1.6.1 รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมได้ 
- พิมพ์รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมทั้งหมด 
- พิมพ์รายงานสรุปงานซ่อมรายวัน 
- พิมพ์รายงานสรุปงานซ่อมรายเดือน 

1.6.2 รายงานทดแทน 
- พิมพ์รายงานการทดแทน 
- พิมพ์รายงานการทดแทนและค่าใช้จ่าย 

1.6.3 รายงานยืม-คืน 
- พิมพ์รายงานประวัติยืม-คืนอุปกรณ์ 

1.6.4 รายงานการขอข้อมูลสารสนเทศ 
- พิมพ์รายงานสรุปขอข้อมูลสารสนเทศ 
- พิมพ์รายงานสรุปงานขอข้อมูลรายวัน 
- พิมพ์รายงานสรุปงานขอข้อมูลรายเดือน 

1.6.5 รายงานการขอใช้โปรแกรมเพ่ิม 
- พิมพ์รายงานสรุปการขอใช้โปรแกรมเพ่ิม 

1.6.6 รายงานการขอใช้ระบบ HosXp 
- พิมพ์รายงานสรุปการขอใช้ระบบ HosXp 

1.6.7 รายงานการขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
- พิมพ์รายงานสรุปการขอระบบอินเทอร์เน็ต 

2. ใช้งานระบบ 
2.1 บันทึกงานแจ้งซ่อมได้ 
2.2 บันทึกงานแจ้งขอข้อมูลสารสนเทศได้ 
2.3 บันทึกงานแจ้งขอใช้โปรแกรมเพ่ิมได้ 
2.4 บันทึกงานแจ้งขอใช้ระบบ HosXp ได ้
2.5 บันทึกงานแจ้งขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 
2.6 แจ้งข้อมูลต่าง ๆ  

2.6.1 รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมได้ 
- ดูสรุปรายการงานค้างซ่อม 
- ดูสรุปรายการงานซ่อมเสร็จแล้ว 
- พิมพ์รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมทั้งหมด 

2.6.2 รายงานการขอข้อมูลสารสนเทศ 
- ดูสรุปรายการขอข้อมูลสารสนเทศ 
- ดูสรุปรายการขอข้อมูลสารสนเทศท่ีเสร็จแล้ว 
- พิมพ์รายงานสรุปขอข้อมูลสารสนเทศ 

2.6.3 รายงานการขอใช้โปรแกรมเพ่ิม 
- ดูสรุปการขอใช้โปรแกรมเพ่ิม 

2.6.4 รายงานการขอใช้ระบบ HosXp 
- ดูสรุปการขอใช้ระบบ HosXp 

2.6.5 รายงานการขอใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 



 

 

       -  ดูสรุปการขอระบบอินเทอร์เน็ต 
      2.6.7     รายงานอุปกรณ์ทดแทนและค่าใช้จ่าย 
           -  ดูสรุปรายงานอุปกรณ์ทดแทนและค่าใช้จ่าย 
ผลการด าเนินงาน 

1. มโีปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ได้จริงในองค์กร 

2. ลดการใช้กระดาษได้ปีละประมาณ 603 แผ่น  
3. สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในการเก็บข้อมูลปริมาณงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้  
4. น าข้อมูล มาวิเคราะห์ ในการเก็บตัวชี้วัด ความรวดเร็ว  ระยะเวลา ตามข้อประกาศ SLA (Service   Level 

Agreement) สามารถน ามาประเมิน ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบซ่อมออนไลน์ System for  Repair and Others Management 
(SROM) ในการท างานโรงพยาบาลพนัสนิคม รวมทุกข้อ ร้อยละ 81.7(ดี+ดีมาก) ซึ่งผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80   ถ้ารวม
ระดับปานกลาง+มาก+มากท่ีสุด ร้อยละ 100  (ค่าเฉล่ีย 3.9) ความพึงพอใจ ระดับ มาก 
เคร่ืองมือที่ใช้พัฒนาระบบ 

 1. โปรแกรม Microsoft Access 2010 
 2. โปรแกรม SQL SERVER 2008  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ระบบ System for  Repair and Others Management ที่เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้างข้ึน สามารถลดระยะเวลา 
ขั้นตอน ในการปฏิบัติงาน การใช้กระดาษ และเก็บข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ แต่เนื่องจากระบบหรือ
โปรแกรมต้นแบบ ที่ศึกษาได้ศึกษาจากแค่โปรแกรมเดียว คือ  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์ ที่พัฒนาโดย กองวิศวกรรมการแพทย์ 
จึงท าให้เนื้อหาการใช้งานอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาในระบบงานปัจจุบันได้   จึงมีแผนในการศึกษาระบบหรือโปรแกรม
ต้นแบบ จากหลาย ๆ โปรแกรม เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการออกแบบระบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ระบบแจง้ซ่อมอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบงานอืน่ ๆ   
System for  Repair and Others Management 

นายอรรถวฒุ ิ บวัค า 

งานเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร ์กลุม่งานประกนัและยทุธศาสตร ์

นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์

ที่มาและปญัหา 
 ในปัจจุบนังานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไดใ้ห้บริการเก่ียวกบังานดา้นขอ้มูลสารสนเทศและงานดา้นทาง
เทคนิคเป็นจ านวนมาก เวลาเจา้หนา้ท่ีตอ้งการขอขอ้มูลสารสนเทศ หรือการแจง้ซ่อมอุปกรณ์ทางดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงหรือการขอใชร้ะบบ HOSxP และระบบอินเทอร์เน็ตในโรงพยาบาลยงัตอ้งมีการเขียนเป็นใบแจง้ขอขอ้มูล ใบแจง้ซ่อม 
ใบแจง้การขอใชร้ะบบ HOSxP และระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงแต่ละปีมีการใชก้ระดาษเป็นจ านวนมากซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนไม่
นอ้ย และการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นกระดาษนั้นเป็นการเกบ็ขอ้มูลท่ีไม่มีความปลอดภยัหรือเกบ็ไดไ้ม่นานอาจมีการเสียหายหรือสูญ
หายได ้บางคร้ังในการคน้หาหรือรวบรวมขอ้มูลสรุปงานแจง้ซ่อมหรือสรุปการขอขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  นั้น ท าไดย้าก
เสียเวลาในการคน้หาและรวบรวมขอ้มูล เจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยตอ้งเสียเวลาเดินมาท่ีศูนยค์อม  
 

 ปริมาณงานที่ขอข้อมูล  
 ปี 2559-2561 จ  านวน 232 , 252  และ 378 เร่ือง (คิดเป็นจ านวนกระดาษ 862 ใบ)  
 ใบแจง้ซ่อม ปี 2559-2561 จ  านวน 187 , 198 และ 203 ใบ (คิดเป็นจ านวนกระดาษ 588 ใบ)   
 ใบขอใชร้ะบบ Hosxp ปี 2559-2561 จ  านวน 48 , 45 และ 50 ใบ (คิดเป็นจ านวนกระดาษ 143 ใบ)  
 ใบขอใชร้ะบบ Internet ปี 2559-2561 จ  านวน 72 , 67 และ 81 ใบ (คิดเป็นจ านวนกระดาษ 220 ใบ)  

 

 เพ่ือเป็นการลดปัญหาดงักล่าวท่ีไดก้ล่าวมาจากขา้งตน้และลดการใชก้ระดาษ สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ เขม็มุ่งของ
โรงพยาบาล ในเร่ืองการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการพฒันา แกปั้ญหา ระบบงาน และนโยบายประหยดั รวมถึงลด
ระยะเวลาในการคน้หา ดูสรุปงานซ่อม สรุปงานขอขอ้มูล ประวติัการแจง้ซ่อม ประวติัรายการทดแทนในแต่ละปีไดง่้ายข้ึน อีก
ทั้งยงัเป็นการเก็บขอ้มูลท่ีมีความปลอดภยัมากข้ึนและผูใ้ชส้ามารถติดตามงานซ่อมหรืองานแจง้ขอขอ้มูลไดด้ว้ยตนเองโดยผา่น
ระบบ 

 ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงไดมี้แนวคิดในการพฒันาระบบ System for  Repair and Others Management ข้ึน โดยมีการเก็บ
ขอ้มูลต่าง ๆ ลงในฐานขอ้มูลแทนการเก็บเป็นกระดาษ 
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วตัถปุระสงค ์
   เพื่อตอ้งการพฒันาโปรแกรมท่ีใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในองคก์ร 

  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ี 

  เพื่อลดปริมาณการใชก้ระดาษ 

  เพื่อลดระยะเวลาในการปฎิบติังาน 

 

ระบบงานเดมิ 

 ก าหนดปัญหา 
(Problem Definition) 

ระบบงานไอทีเดิม 

ไม่มีประสทิธิภาพ 

การจดัการไม่มีระบบ 

เอกสารและรายงานไม่มีประสทิธิภาพ 

เอกสารเกิดการสูญหาย 

รายงานไมเ่ป็นระเบยีบเรียบรอ้ย 
สิ้นเปลอืงกระดาษ 

เอกสารจดัไมเ่ป็นระบบ จดัการยุ่งยากและซบัซอ้น 

ขาดเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
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ขอบเขตของระบบ 

 
 บันทึกงานแจ้งซ่อมได้ 

 บันทึกงานแจ้งขอข้อมูลสารสนเทศได้ 

 บันทึกงานแจ้งขอใช้โปรแกรมเพิม่ได้ 

 บันทึกงานแจ้งขอใช้ระบบ HosXp ได้ 

 บันทึกงานแจ้งขอใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตได้ 

 

 

 

 

 

 แจ้งข้อมูลต่าง ๆ  

• ดูสรุปรายการงานค้างซ่อม 

• ดูสรุปรายการงานซ่อมเสร็จแล้ว 

• พมิพ์รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมท้ังหมด 

• ดูสรุปรายการขอข้อมูลสารสนเทศ 

• ดูสรุปรายการขอข้อมูลสารสนเทศท่ีเสร็จแล้ว 

• พมิพ์รายงานสรุปขอข้อมูลสารสนเทศ 

• ดูสรุปการขอใช้โปรแกรมเพิม่ 

• ดูสรุปการขอใช้ระบบ HosXp 

• ดูสรุปการขอระบบอินเทอร์เน็ต 

• ดูสรุปรายงานอุปกรณ์ทดแทนและค่าใช้จ่าย 

 

ผู้ใช้ระบบ (User)  

จัดการข้อมูลงานแจ้งซ่อมได้  
จัดการข้อมูลงานแจ้งซ่อมได้  
จัดการข้อมูลการขอใช้โปรแกรมเพิม่ได้ 

จัดการข้อมูลการขอใช้ระบบ HosXp ได้ 

จัดการข้อมูลการขอใช้อนิเทอร์เน็ตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งข้อมูลต่างๆให้ผู้ใช้ระบบ  

 พมิพ์รายงานสรุปงานแจ้งซ่อมท้ังหมด 

 พมิพ์รายงานสรุปงานซ่อมรายวัน 

 พมิพ์รายงานสรุปงานซ่อมรายเดือน 

 พมิพ์รายงานการทดแทน 

 พมิพ์รายงานการทดแทนและค่าใช้จ่าย 

 พมิพ์รายงานประวัติยืม-คืนอุปกรณ์ 

 พมิพ์รายงานสรุปขอข้อมูลสารสนเทศ 

 พมิพ์รายงานสรุปงานขอข้อมูลรายวัน 

 พมิพ์รายงานสรุปงานขอข้อมูลรายเดือน 

 พมิพ์รายงานสรุปการขอใช้โปรแกรมเพิม่ 

 พมิพ์รายงานสรุปการขอใช้ระบบ HosXp 

 พมิพ์รายงานสรุปการขอระบบอินเทอร์เน็ต 

        

ขอบเขตของระบบ 

 

ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
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ประโยชน์ที่ไดร้บั 

  

   สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในการเกบ็ข้อมูลปริมาณงานของศูนย์คอมพวิเตอร์ได้  
  ได้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ได้จริงในองค์กร 

  ลดการใช้กระดาษได้ปีละประมาณ 603 แผ่น  
  น าข้อมูล มาวเิคราะห์ ในการเกบ็ตัวช้ีวดั ความรวดเร็ว  ระยะเวลา ตามข้อประกาศ SLA 

(Service   Level Agreement) สามารถน ามาประเมิน ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการบริการ 
ศูนย์คอมพวิเตอร์ได้ 

เป็นการเขา้สู่ระบบเพ่ือเร่ิมตน้การใชง้านโปรแกรม 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

การเขา้สูร่ะบบ 
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หนา้หลกัของระบบ 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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  ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
 

 

 ตวัอย่างระบบแจง้ซ่อม
อปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบงานอืน่ ๆ  
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 กราฟแสดงความพงึพอใจต่อการใชร้ะบบแจง้ซ่อมอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบงานอืน่ ๆ 

ระบบแจง้ซ่อมอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบงานอืน่ ๆ  
System for  Repair and Others Management 

นายอรรถวฒุ ิ บวัค า 
 


