บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน่ แนล หนองแขม เป็ นโรงพยาบาลเอกชนก่อตั้งเมื่อวันที่
10 มกราคม 2531 บนถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุ ง เทพมหานคร บนเนื้ อ ที่ 7 ไร่ เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง มีอุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ครบครัน เปิ ดให้บริ การ
รักษาผูป้ ่ วยทัว่ ไปโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกสาขา ตลอดจนทีมพยาบาลและทีมบริ การที่ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ในส่ วนงานของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะทาหน้าที่ให้บริ การทางด้านคอมพิวเตอร์
และไอที (IT) แก่พนักงานในองค์กรให้มีความสะดวกสบายในการดาเนิ นงาน โดยในส่ วนบริ การที่
พบปั ญหาจนนามาซึ่ ง การพัฒนาระบบแจ้ง ปั ญหาของโรงพยาบาลวิชัย เวช อิ นเตอร์ เนชั่นแนล
หนองแขม นั้น คื อการแจ้ง ปั ญหาเมื่ อ ผูใ้ ช้ซ่ ึ ง ก็ คื อพนัก งานประสบกับ ปั ญหาทางด้านอุ ป กรณ์
ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ตลอดจนการสื่ อ สารผ่า นระบบเครื อ ข่ า ยไม่
สามารถใช้งานได้ ผูใ้ ช้จะต้องป้ อนข้อมูลในแบบฟอร์ มที่เ ป็ นกระดาษและโทรแจ้งมายังฝ่ าย IT ซึ่ ง
บางครั้ งเจ้าหน้าที่ ฝ่าย IT ออกให้บริ การทุ กคนไม่มีผูร้ ั บโทรศัพท์ ก่ อให้เกิ ดความล่ าช้าในการ
แก้ปัญหาและดาเนิ นงานของส่ วนงานนั้น และการทารายงานสรุ ป ก็ ทาได้ยากและใช้เวลานาน
เนื่ องจากข้อมู ล อยู่ใ นรู ป แบบของกระดาษ ก่ อให้เกิ ดความล่ า ช้าในการตัดสิ นใจวางแผนของผู ้
บริ การทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดัง นั้น ทางคณะผูจ้ ัด ท าจึ ง ได้รั บ มอบหมายให้ พ ฒ
ั นาระบบแจ้ง ปั ญ หาโดยผ่า นระบบ
เครื อข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาล คณะผูจ้ ดั ทาได้นาเทคโนโลยี Web Application มาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยให้พนักงานแจ้งปั ญหาผ่านระบบเว็บด้วยโปรแกรมเว็บ
เบราว์เซอร์ ทาให้เ จ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศรับทราบปั ญหาของผูใ้ ช้งานระบบแบบทันทีทนั ใด
พร้ อมให้ความช่ วยเหลื อผูใ้ ช้ง านระบบเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเป็ นการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการ
ทางานขององค์กรให้มีความสะดวก สบาย และประหยัดทรัพยากรกระดาษ การออกรายงานเพื่อใช้
ในการตัดสิ นใจก็ทาได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาระบบแจ้งปั ญหาผ่านระบบอินทราเน็ตของ โรงพยาบาลวิชยั เวช อินเตอร์ เนชัน่
แนล หนองแขม
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ระบบแจ้งปั ญหา จะแบ่งงานออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1.3.1 ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ (Administrator)
1.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการฐานข้อมู ลหลักได้ โดยประกอบด้วย ข้อมูล
พนักงาน, ข้อมูลประเภทของปัญหาและข้อมูลแผนก เป็ นต้น
1.3.1.2 ผูด้ ูแลระบบสามารถกาหนดสิ ทธิ์ ในการเข้าใช้งานของผูใ้ ช้แต่ละระดับได้
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
1.3.2 ส่ วนของผูใ้ ช้ระบบ (User) แบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
1.3.2.1 ส่ วนผูใ้ ช้ระบบทัว่ ไป
1.3.2.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้
1.3.2.1.2 สามารถแจ้งปัญหาได้
1.3.2.1.3 สามารถทาแบบประเมินได้
1.3.2.2 ส่ วนเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT
1.3.2.2.1 สามารถตรวจสอบการแจ้งปั ญหาได้
1.3.2.2.2 สามารถบันทึกผลการแก้ปัญหาได้
1.3.2.2.3 สามารถออกรายงานสรุ ปผลข้อมูลได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นระบบ ระเบียบมากขึ้น
1.4.2 เพิ่มความรวดเร็ วในการดาเนินงานของส่ วนงานต่างๆ
1.4.3 ทาให้การรวบรวมผลการประเมิน สะดวก รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
1.4.4 สามารถสรุ ปผลเพื่อนามาออกรายงานในรู ปแบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
1.4.5 ประหยัดเวลาและประหยัดแรงงานในการจดบันทึก และสื บค้นข้อมูล
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1.4.6 ช่วยลดต้นทุนในการใช้กระดาษจดบันทึกและแรงงานคนในการออกรายงาน
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมข้อมูลของโครงงาน (Requirement Gathering)
โดยสอบถามความต้องการจากพนักงานที่ปรึ กษา เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้
ง่ า ยและตรงกับ ความต้อ งการมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ นั้น ได้จ ากการศึ ก ษา
โครงสร้างระบบงานปั จจุบนั คือการจดบันทึกงานผ่านกระดาษ (Service Report) รวมถึง
สื บค้นและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลที่ทนั สมัยจากเว็บไซต์ต่างๆ
1.5.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
นาข้อมูลและความต้องการที่รวบรวมและศึกษามาได้ มาทาการวิเคราะห์เพื่อให้ได้
ความต้อ งการของระบบที่ แ ท้จริ ง และนาเสนอด้วยแผนภาพไดอะแกรมต่ า งๆ ได้แ ก่
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram), แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล (Entity Relationship Diagram) และแผนภาพแสดงขั้นตอนการทางาน (Workflow
Diagram) เพื่อใช้ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาต่อไป
1.5.3 การออกแบบระบบ (System Design)
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบที่ จะนามาใช้จริ งเพื่อเป็ นแนวทางในการ
เขียนโปรแกรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในขั้นตอนการออกแบบระบบนี้ จะแบ่งได้เป็ น 3
ส่ วนคือ
1.5.3.1 ออกแบบโครงสร้างของระบบ จะเป็ นการออกแบบให้ใช้งานง่ายและ
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ให้มากที่สุด โดยใช้โปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS8
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รู ปที่ 1.1 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม Adobe Dreamweaver 8
1.5.3.2 ออกแบบหน้าจอส่ วนของการใช้งานโปรแกรม โดยออกแบบหน้าจอให้มี
ความสัมพันธ์กบั ฐานข้อมูล และออกแบบระบบการทางานของโปรแกรม
โดยรวม
1.5.3.3 ออกแบบฐานข้อมูลคือ ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบเพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรและต้องการทราบว่าระบบของบริ ษทั จะมีการจัดเก็บข้อมูล
อะไรบ้างโดยใช้โปรแกรม MySQL และ PHP Myadmin ซึ่ งบรรจุอยูใ่ น
AppServ
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รู ปที่ 1.2 ตัวอย่างหน้าจอ AppServ 2.5.10
1.5.4 การพัฒนาระบบ (System Implementation)
พัฒนาระบบตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ดว้ ยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS8 ในการออกแบบหน้าจอและจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL
1.5.5 การทดสอบระบบ (System Testing)
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบระบบพร้อมกับขั้นตอนการพัฒนาระบบเพื่อให้
ระบบมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุด และได้ให้พนักงานที่ปรึ กษาได้ทดสอบระบบด้วย เพื่อให้
ระบบตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ให้ได้มากที่สุด
1.5.6 การจัดทาเอกสาร (Documentation)
เป็ นการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน แนวทางในการจัดทาโครงงาน วิธีการ
และขั้นตอนในการดาเนินโครงงาน
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1.6 ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน ส.ค. 2557 ก.ย. 2557 ต.ค. 2557 พ.ย. 2557 ธ.ค. 2557
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 SAMSUNG จอ LCD 24 นิ้ว
1.7.1.2 CPU Intel® Core™ 2 DUO E7500 Processor@2.93GHz 2.40GHz
1.7.1.3 Ram 4 GB
1.7.1.4 Hard Disk 500 GB (Serial ATA, 5400 rpm)
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ MicrosoftWindows 7
1.7.2.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS8
1.7.2.3 โปรแกรม AppServ 2.5.10

