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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม เป็นโรงพยาบาลเอกชนก่อตั้งเม่ือวนัที่ 10 

มกราคม 2531 บนถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บนเน้ือที่ 7 ไร่ เป็นโรงพยาบาล

ขนาด 100 เตียง มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทนัสมยั เปิดให้บริการรักษาผูป่้วยทัว่ไปและ

ผูป่้วยพิเศษโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญทุกสาขา ตลอดจนทีมพยาบาลและทีมบริการที่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

โดยมุ่งเนน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ในส่วนของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชสถิติ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเก่ียวกบัการ

ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดา้น IT ให้บริการกบัเจา้หน้าที่ในแผนกงานต่าง ๆ ภายใน

โรงพยาบาลวชิยัเวช หนองแขม จากที่ไดร่้วมงานกบัแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชสถิติ ได้

พบปัญหาเก่ียวกบัการเก็บขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ตอ้งการในแต่ละแผนกนั้นด าเนินการไดย้าก 

เพราะปัจจุบันทางแผนกไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลของเคร่ือง

คอมพวิเตอร์ภายในโรงพยาบาลวชิยัเวช หนองแขม เป็นเพยีงการจดบนัทึกลงเอกสารหรือบนัทึกลง

แบบฟอร์มออนไลน์ที่จ  าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตเท่านั้น ท าใหก้ารเก็บขอ้มูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่ใน

แต่ละแผนกในโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม นั้นเกิดความล่าชา้ 

ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะพฒันา ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ

แผนกสารสนเทศและเวชสถิติ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ทั้งหมดในโรงพยาบาลวิชยัเวช หนองแขม โดยการท างานของระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ภายในโรงพยาบาลวชิยัเวช หนองแขม จะท าหนา้ที่เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บขอ้มูล

ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในโรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม มาไวใ้นระบบเพื่อให้

เจา้หนา้ที่ของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชสถิติเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไดง่้าย และ

สะดวกในการดูรายละเอียดของขอ้มูล ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการคน้หา

ขอ้มูล และยงัช่วยลดความผดิพลาดในการจดัการขอ้มูลอุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1  เพือ่ออกแบบและพฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

   โรงพยาบาลวชิยัเวชหนองแขม  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1. คุณสมบตัิของระบบ  

1.3.1 การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน สามารถเพิม่ แกไ้ข ขอ้มูลได ้

 1.3.1.1 ขอ้มูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 

 1.3.1.2 ขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

1.3.2 การคน้หาอุปกรณ์ 

 1.3.2.1 การคน้หาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

 1.3.2.2 การคน้หาเคร่ืองพมิพ ์

1.3.3 การออกรางาน 

 1.3.3.1 การออกรายงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทั้งหมด 

 1.3.3.2 การออกรายงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์แยกตามแผนก 

 1.3.3.3 การออกรายงานเคร่ืองพมิพท์ั้งหมด 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ท าใหส้ามารถตรวจสอบสถานะเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ไดถู้กตอ้ง  

  และ รวดเร็ว 

 1.4.2 ท าใหช่้วยลดความผดิพลาดในการจดัการขอ้มูล 

   



บทที ่2  

แนวคดิทฤษฎ ีและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

 

    รูปที่ 2.1 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์โรงพยาบาลวชิยัเวช หนองแขม 

 ระบบเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม เป็นระบบที่ใช้

โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และโปรแกรม Microsoft SQL 

Server 2012 เป็นฐานขอ้มูล ระบบร้านขายสินคา้เวชภณัฑ์ จะมีการท างานหลกัคือ เจา้หน้าสามารถ

กรอกข้อมูลลงไปในระบบ จากนั้ นระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลงในฐานข้อมูลโดยผูใ้ช้ระบบ

สามารถท าการคน้หาตรวจสอบขอ้มูลที่ไดท้  าการบนัทึกไวก่้อนหนา้น้ีได ้และสามารถออกรายงานได ้
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

วงจรการพฒันาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทาง

ความคิด (Logical Process) ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาทางธุรกิจ และตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดโ้ดยระบบที่จะพฒันานั้นอาจเร่ิมดว้ยการพฒันาระบบใหม่เลยหรือน าระบบ

เดิมที่มีอยู่แล้วมาปรับเปล่ียนให้ดียิ่งขึ้นภายในวงจรน้ีจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นระยะ 

(Phases) ไดแ้ก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการ

ออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) โดยแต่ละระยะจะ 

ประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห์น ามาใช้

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน และความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น ขั้นตอนในวงจร

พฒันาระบบช่วยใหน้กัวเิคราะห์ระบบสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีแนวทาง และเป็นขั้นตอน ท าให้

สามารถควบคุมระยะเวลา และงบประมาณในการปฏิบติังานของโครงการพฒันาระบบไดข้ั้นตอน

ต่างๆ นั้ น มีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Management) อันได้แก่ การคน้หาปัญหา การคน้หาแนวทางแกไขปัญหา การประเมินผลแนว

ทางแกไ้ขปัญหาที่คน้พบเลือก แนวทางที่ดีที่สุด และพฒันาทางเลือกนั้นใหใ้ชง้านได ้ 

(อาจารยน์เรศร์ บุญเลิศ, 2556) 

ส าหรับวงจรการพฒันาระบบจะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนไดแ้ก่ 

1.  การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็นขั้นตอนใน

การคน้หาโครงการพฒันาระบบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั สามารถ

แกปั้ญหาที่เกิดขึ้นและใหผ้ลประโยชน์กบับริษทัมากที่สุด โดยใชต้ารางเมตริกซ์ (Matrix 

Table) เป็นเคร่ืองมือประกอบการพจิารณา ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ไดด้ าเนินการผา่นไปแลว้ใน

เบื้องตน้ 

2.  การเร่ิมต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System 

Development) เป็นขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัท าโครงการดว้ยการจดัตั้งทีมงาน  
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ก าหนดต าแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพื่อร่วมกันสร้างแนว

ทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใชง้าน และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกัน

วางแผนจดัท าโครงการ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได ้

3.  การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการ

ด าเนินงานของระบบเดิมซ่ึงการที่จะสามารถด าเนินการในขั้นตอนน้ีไดจ้ะตอ้งผ่านการ

อนุมติัในขั้นตอนที่ 2 ในการน าเสนอโครงการหลงัจากนั้นจะรวบรวมความตอ้งการใน

ระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบแลว้น ามาศึกษาและวเิคราะห์ความตอ้งการเหล่านั้นดว้ยการใช้

เคร่ืองมือชนิดต่างๆ ได้แก่ 9 แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ (Process 

Modeling) โดยใชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram: DFD) และแบบจ าลอง

ขอ้มูล (Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล (Entity 

Relationship Diagram: E-R Diagram) 

4.  การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการ

ท างานของระบบตามทางเลือกที่ไดจ้ากเลือกไวจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยการ

ออกแบบในเชิงตรรกะน้ียงัไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้

เพยีงแต่ก าหนดถึงลกัษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการท างานของระบบ ลกัษณะ

ของการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ ซ่ึงจะเลือกใช้การน าเสนอ

รูปแบบของรายงานและลกัษณะของจอภาพของระบบจะท าให้สามารถเขา้ใจขั้นตอน

การท างานของระบบไดช้ดัเจนขึ้น 

5.  การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนที่ระบุถึงลกัษณะการท างาน

ของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิคโดยระบุถึงคุณลกัษณะของอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้

เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที่จะน ามาท าการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการ

ออกแบบเครือข่ายที่เหมาะสมกบัระบบ ส่ิงที่ไดจ้ากขั้นตอนการออกแบบทางกายภาพน้ี

จะเป็นขอ้มูลของการออกแบบเพื่อส่งมอบให้กบัโปรแกรมเมอร์เพื่อใชเ้ขียนโปรแกรม

ตามลกัษณะการท างานของระบบที่ไดอ้อกแบบและก าหนดไว ้
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6.  การพฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการน าขอ้มูล

เฉพาะของการออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและ

รูปแบบต่างๆ ที่ได้กาหนดไว ้หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะต้องท าการ

ทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหา ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรมที่พฒันาขึ้นมาและสุดทา้ยคือ

การติดตั้งระบบโดยท าการติดตั้งตวัโปรแกรม ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งจดัท าคู่มือ และ

จดัเตรียมหลกัสูตรฝึกอบรมผูใ้ชง้านที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหร้ะบบใหม่สามารถใชง้านได ้

7.  การซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรพฒันา ระบบ 

(SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เร่ิมด าเนินการผูใ้ช้ระบบจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้ น

เน่ืองจากความไม่คุน้เคยกบระบบใหม่ และคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ 
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2.3 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะผูจ้ดัท  าไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ

ด าเนินโครงการในดา้นการออกแบบฐานขอ้มูล และการเขียนโปรแกรม โดยคน้หาจากเว็บไซต์

ดงัต่อไปน้ี 

 

 

รูปที่ 2.2  http://www.nanosoft.co.th/smartinvnet.htm 

 เป็นเวบ็ไซตท์ี่มีโปรแกรมระบบต่างๆมากมาย เช่นโปรแกรมการขายและระบบจดัการสินคา้คง

คลงั โปรแกรมเช่าซ้ือ โปรแกรมร้านอาหาร เป็นตน้ เพื่อให้ไวส้ามารถศึกษาขอ้มูลและให้เขา้ใจถึง

ความหมายของโปรแกรมต่างๆ และการท างานไดอ้ยา่งละเอียดและใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
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รูปที่ 2.3 http://www.thaicreate.com/dotnet/crystal-report-vb-net-cs.html 

 เป็นเวบ็ไซตท์ี่สอนเก่ียวกบัการออกรายงานดว้ยโปรแกรม Crystal Report มีการอธิบายตั้งแต่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Crystal Report จนถึงขั้นตอนการเขียนค าสั่งให้ออกรายงาน และมี

ตวัอยา่งการออกรายงานไวใ้หศึ้กษาและน ามาประยกุตใ์ชง้าน 
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รูปที่ 2.4 http://www.thaiall.com/learn/sader.htm 

 เป็นเวบ็ไซตท์ี่อธิบายเร่ืองการเขียนแบบจ าลองความสัมพนัธ์เอนทิตี (E-R Diagram) มีการ

อธิบายความหมายของแบบจ าลองความสมัพนัธเ์อนทิตี ขั้นตอนในการออกแบบ ความความของเส้น

แสดงความสมัพนัธ์ และมีตวัอยา่งของแบบจ าลองความสัมพนัธ์เอนทิตี (E-R Diagram) ไวใ้ห้ศึกษา

และน ามาประยกุตใ์ชง้าน 
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รูปที่ 2.5 http://marcuscode.com/lang/csharp 

 เป็นเวบ็ไซตท์ี่แนะน าการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# มีการอธิบายเก่ียวกบัการก าหนดตวัแปร 

การเขียนโปรแกรมคิดค านวนต่างๆ การใชค้  าสัง่เง่ือนไข การใชค้  าสั่งท  าซ ้ า และมีการอธิบายเก่ียวกบั 

Method ต่างๆ  
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รูปที่ 2.6 http://www.thaiall.com/dfd/indexo.html 

 เป็นเว็บไซตท์ี่สอนเร่ืองการเขียนแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) มี

หลักการเขียนที่ถูกตอ้ง มีการอธิบายกระบวนการเร่ิมตั้งแต่ Context Diagram จนถึง Data Flow 

Diagram ระดบั 2 และมีตวัอยา่งแผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD)ใหศ้ึกษา 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 

รูปที่ 2.7 ระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง 

กชพร ประสิทธ์ิแสง และ พชัชระ ขุนณรงค์ (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าโครงงานระบบบริหารงานร้านขายเคร่ืองส าอาง

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใช้โปรแกรม Microsoft 

SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถจดัการเพิ่ม แกไ้ข ลบขอ้มูลพื้นฐานได ้

รวมทั้งสามารถท างานในเร่ืองของการสัง่ซ้ือสินคา้และช าระเงินค่าสัง่ซ้ือสินคา้ได ้
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รูปที่ 2.8 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

ปริญญา อภัยภักด์ิ  และณัฐพล เสาวพงษ์(2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ได้จดัท าระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

เวชสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถท าการจดัเก็บ 

แกไ้ข บนัทึก ลบ ออกรายงาน รวมทั้งสามารถท างานในเร่ืองของการแสดงขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ขอ้มูลการซ่อมแซม และขอ้มูลสญัญาของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 

http://www.research-system.siam.edu/co-operative/4799-28-10-2559
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รูปที่ 2.9 ระบบบริหารงานสวนผึ้งรีสอร์ท 

ชนกิต นันทยศการ ณัฐรุจา เปล่ียนวงศ ์และศิริลกัษณ์ ยงไสว (2557) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เคร่ืองมือที่ใชใ้นการพฒันาMicrosoft Visual 

Studio 2005 ในการจดัการท างานของโปรแกรมและใช ้Adobe Dreamweaver CS5 ในการออกแบบ 

และไดใ้ช ้Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆโดยโปรแกรมสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลหอ้งพกั และการจองหอ้งพกั โดยสามารถท ารายการช าระเงิน 
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รูปที่ 2.10 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

 ธญัญากร ดาแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เคร่ืองมือที่ใชพ้ฒันา Microsoft Visual Studio 2010 ใชใ้นการพฒันา

เวบ็ไซต ์Microsoft  SQL Server 2008 R2 ใชส้ าหรับเป็นฐานขอ้มูล ระบบยมืหนังสือออนไลน์ซ่ึง

ระบบน้ีสามารถ เพิม่ ลบ แกไ้ขขอ้มูลหนงัสือและสมาชิกได ้สามารถคน้หาหนงัสือตามหมวดหมู่และ

คน้ หาหนงัสือที่มีสถิติยมืมากที่สุดได ้ตรวจสอบหนังสือที่เลยวนั ก าหนดคืนได ้เพื่อไม่ให้เป็นการยุง่ 

ยากต่อผูใ้ชง้าน 
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รูปที่ 2.11 ระบบบริหารงานร้านขายหนงัแผน่ 

สุทธิพงษ์ เอ้ือกมลสุข และอิทธิ เล็กเงาดี (2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัท าโครงงานระบบบริหารงานร้านขายหนังแผ่นโดย

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2005 ในการพฒันาระบบ และใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL 

Server 2000 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถท าการจดัเก็บ แกไ้ข บนัทึก ลบ และมีการ

ออกรายงานในดา้นต่างๆ 

 

 

 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  

โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล (หนองแขม)           

456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 1016

โทรศพัท ์02 441-7899 ต่อ 1707 1708 โทรสาร 02 431-1404 อีเมล    

   shares@vivhaivej.com 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม 

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขมมี ให้บริการการรักษาพยาบาล ใน

ปัจจุบนัได้เปิดให้บริการ คือ ศูนยก์ระดูกและขอ้ ศูนยอุ์บตัิเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนยท์นัตกรรมเฉพาะทาง  

ศูนยเ์วชศาสตร์การกีฬา  ศูนยร์ะบบโรคหลอดเลือดสมอง ศูนยต์รวจสุขภาพ  คลินิกอายรุกรรมเฉพา

ทาง ศูนยเ์อกซเรย ์ศูนยไ์ตเทียม คลินิกระบบทางเดินอาหารและตบั ศูนยสุ์ขภาพแม่และเด็ก ศูนย์
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ศลัยกรรมผ่านกล้อง คลินิกศลัยกรรมหลอดเลือด คลินิกกายภาพบ าบดั ศูนยห์ัวใจและหลอดเลือด 

คลินิกหู คอ จมูก คลินิกจกัษุ คลินิกเตา้นม ศูนยโ์รคเฉพาะทางสตรีและศลัยกรรมผ่านกล้อง ศูนย์

พฒันาการเด็ก ศูนยผ์ิวหนังและศลัยกรรมเลเซอร์ ศูนยสุ์ขภาพดีชะลอวยั และคลินิกแพทยแ์ผนจีน 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทยท์ี่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากการ

ให้บริการตรวจรักษาชาวไทยแลว้ ทางโรงพยาบาลยงัให้บริการตรวจรักษาชาวต่างชาติที่เขา้มารับ

บริการ ดว้ยความดูแลเอาใจใส่ในทุกกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อม

ล่ามแปลภาษาต่างชาติที่คอยอ านวยความสะดวกสบายให้กบัชาวต่างชาติเปรียบเสมือนไดรั้บบริการ

การรักษาที่ประเทศบา้นเกิดอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2 แผนผงัโครงสร้างองคก์รของโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์

เนชลัแนล หนองแขม 

 

ผู้อ านวย

การใหญ่ 

ผูช่้วย

ผูอ้  านวยการใหญ่ 

ส านกังาน

เลขานุการ 

ผู้อ านวยการทาง

การแพทย์ ผู้อ านวยการฝ่าย

บริหาร 

ส านกัคุณภาพ 

บริหารทรัพยากรทาง

การแพทย ์

ฝ่ายการพยาบาล 

ฝ่ายสนบัสนุน

บริการ 

ฝ่ายเภสัช

กรรม 

ฝ่ายการแพทย ์

ฝ่ายบริการทัว่ไป 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี

ปฏิบติัการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน

ประเทศ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ต่างประเทศ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายเทคโนโลยี

 สารสนเทศ 

ฝ่ายจดัซ้ือ 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 นกัศึกษาภาควชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ได้

ไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาระหว่างวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ใน

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและเวชสถิติต  าแหน่ง IT Support ณ โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่

แนล หนองแขม โดยไดรั้บมอบหมายงานดงัน้ี 

ไดรั้บมอบหมายให้ท  าการแกปั้ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่
พนกังานภายในขององคก์รในแผนกงานต่างๆ ตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ อาทิเช่น 

- ติดตั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหก้บัผูใ้ชภ้ายในองคก์ร 
- ติดตั้งเคร่ือง Printer ภายในองคก์ร 
- ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Microsoft Office หรือโปรแกรมที่  

      จ  าเป็นตอ้งใชง้าน 
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในองคก์ร 

    - ตรวจเช็คสญัญาณ WIFI  
     - จดัเตรียมหอ้งประชุม 
         - เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นายพรเทพ      จงเจริญ  ต าแหน่ง : หวัหนา้แผนกสารสนเทศและเวชสถิติ 

นายขจรพฒัน์   เรืองมาลยั ต าแหน่ง : เจา้หนา้ที่แผนกสารสนเทศและเวชสถิติ 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

เร่ิมเขา้มาปฏิบติังานที่โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม ตั้งแต่วนัที่ 

8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ 
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3.7 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการเดินเนินงาน มกราคม 61 กุมภาพนัธ ์61 มีนาคม 61 เมษายน 61 
1. รวบรวมขอ้มูลและ
ศึกษาความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ 
2. วิเคราะห์ระบบงาน 
3. ออกแบบระบบงาน 
4. จดัท าหรือพฒันาระบบ 
5. ทดสอบและสรุปผล 
6.จดัท าเอกสาร 

  

 
 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

1 คุณสมบตัิของฮาร์ดแวร์ 

1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1.1  CPU CORE i7 2.5GHz 

1.1.2  Hard Disk 1 TB 

1.1.3  DDR3 RAM 8 GB 

1.1.4  Mouse 

1.1.5  Printer 

1.2 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

1.2.1  CPU Core 2 Duo 

1.2.2  Hard Disk 250 GB 

1.2.3  DDR3 RAM 1 GB 

1.2.4  Mouse 

1.2.5  Keyboard 
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2 คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ 

 2.1 ซอฟตแ์วร์ส าหรับพฒันาระบบ 

  2.1.1 Microsoft Windows 8.1 

  2.1.2 Microsoft Visual Studio 2013 

  2.1.3 Microsoft SQL Server 2012 

  2.1.4 Microsoft Office Visio 2013 

   2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

  2.2.1 Microsoft Windows 7 

  2.2.2 Microsoft SQL Server 2012 

  2.2.3 Microsoft .Net Framework version 4.0 

  2.2.4 โปรแกรมระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์โรงพยาบาล 

   วชิยัเวชหนองแขม 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทดสอบโปรแกรม 

 ขั้นตอนการใชง้าน 

 

รูปที่ 4.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 หนา้จอแรกของระบบ คือหนา้จอเขา้สู่ระบบ มีรายละเอียดและขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใส่ Username ของผูใ้ช ้

2. ใส่ Password ของผูใ้ช ้

3. กดปุ่ ม เขา้สู่ระบบ 
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 รูปที่ 4.2 หนา้จอเมนูหลกั 

หนา้จอหลกัเม่ือเขา้สู่ระบบจะมีแถบค าสัง่ใหเ้ลือกเพือ่เขา้ใชง้าน ดงัน้ี 

1. จดัการขอ้มูล 

1.1 จดัการขอ้มูลคอมพวิเตอร์ 

1.2 จดัการขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

2. คน้หา 

2.1 คน้หาขอ้มูลคอมพวิเตอร์ 

2.2 คน้หาขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

3. รายงาน 
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รูปที่ 4.3 หนา้จอจดัการขอ้มูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 หนา้จอจดัการขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยให้เพิ่มขอ้มูลไดด้งัน้ี ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ

และรุ่นของคอมพิวเตอร์ ซีเรียลนัมเบอร์ รหัสทรัพยสิ์น ระบบปฏิบตัิการที่ใช ้ซีพีย ูแรม ฮาร์ดดิส 

ประเภทของจอภาพ แผนกและที่ตั้งของคอมพวิเตอร์ สามารถเพิม่ และแกไ้ขขอ้มูลได ้
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รูปที่ 4.4 หนา้แสดงผลเม่ือเพิม่ขอ้มูล 

 หลงัจากที่กรอกขอ้มูลครบทุกช่องแลว้และกดปุ่ มบนัทึก ขอ้มูลจะถูกบนัทึกลงฐานขอ้มูลและ

จะมีกรอบขอ้ความแสดงขึ้นเม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จแลว้  
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รูปที่ 4.5 หนา้แสดงผลเม่ือแกไ้ข 

 หลงัจากที่แกไ้ขขอ้มูลแลว้และกดปุ่ มแกไ้ข  ขอ้มูลจะถูกบนัทึกลงฐานขอ้มูลและจะมีกรอบ

ขอ้ความแสดงขึ้นเม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จแลว้ 
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รูปที่ 4.6 หนา้จอจดัการขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

 หน้าจอจดัการขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์โดยให้เพิ่มขอ้มูลไดด้ังน้ี ยีห่้อและรุ่นของเคร่ืองพิมพ ์รหัส

ทรัพยสิ์น แผนกและที่ตั้งของเคร่ืองพิมพ ์สามารถเพิ่ม และแก้ไขขอ้มูลได้ โดยจะมีการแสดงผล

หลงัจากบนัทึก และแกไ้ขขอ้มูลเหมือนกบัหนา้การจดัการขอ้มูลคอมพวิเตอร์ 
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รูปที่ 4.7 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยสามารถเลือกประเภทการคน้หาได ้คือ คน้หาจาก

ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คน้หาจากรุ่นของคอมพิวเตอร์ คน้หาจากแผนกที่ตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

หลงัจากเลือกประเภทแลว้สามารถใส่ค  าคน้เพื่อคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ และสามารถกดปุ่ มยกเลิกเม่ือ

ตอ้งการส้ินสุดการคน้หา 
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รูปที่ 4.8 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

 หนา้จอคน้หาขอ้มูลเคร่ืองพิมพ ์โดยสามารถเลือกประเภทการคน้หาได ้คือ คน้หาจาก คน้หา

จากรุ่นของเคร่ืองพิมพ ์คน้หาจากแผนกที่ตั้งของเคร่ืองพิมพ ์หลังจากเลือกประเภทแลว้สามารถใส่

ค  าคน้เพือ่คน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการ และสามารถกดปุ่ มยกเลิกเม่ือตอ้งการส้ินสุดการคน้หา 



บทที ่5  

ผลการปฏบิัติตามโครงงาน 

5.1 สรุปผลโครงการ 

 5.1.1 สรุปผลโครงการ 

 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชยัเวช หนองแขม เป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัในการลดระยะเวลาในการคน้หา และลดระยะเวลาในการปฏิบตัิงานเน่ืองจากโรงพยาบาลวิชยั

เวช อินเตอร์เนชนัแนล หนองแขม มีจ านวนอุปกรณ์สารสนเทศมากจึงท าให้การตรวจสอบขอ้มูลของ

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ภายในสถานประกอบการเป็นไปไดอ้ยา่งล่าชา้ และการเก็บขอ้มูลรูปแบบเดิมไม่

มีการน าเทคโนโลยหีรือระบบที่จะรองรับการเก็บขอ้มูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชเ้พื่อ

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการปฏิบติังาน ไม่มีการจดัเก็บฐานขอ้มูลของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จึงใชเ้วลานาน

ในการตรวจสอบ ส่งผลให้การปฏิบติังานของบุคลากรยิ่งนาน และอาจเกิดขอ้ผิดพลาด ดังนั้นจึง

ด าเนินการพฒันาระบบเก็บขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ภายในโรงพยาบาลวิชยัเวช หนองแขม โดยใช้

เคร่ืองมือในการพฒันาระบบ คือ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2013 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

ระบบ โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012  เป็นเคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อเก็บขอ้มูล และ

เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# ซ่ึงช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานเวชสารสนเทศไดมี้ระบบจดัเก็บขอ้มูล

อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ของสถานประกอบการ และสามารถปฏิบติังานไดเ้ร็วยิง่ขึ้น 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 

  5.1.2.1 นกัศึกษาขาดความช านาญในการเขียนโปรแกรมภาษา C# จึงตอ้งใชเ้วลาศึกษา

     เพิม่เติม 

  5.1.2.2 นกัศึกษายงัไม่เขา้ใจระบบงานจึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา 

 5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.1.3.1 เพิ่มการท างานของระบบ เช่น มีการเก็บขอ้มูลของเจา้หน้าที่ ที่ประจ าอยู่ตาม

     เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ 

  5.2.1.2  ไดรู้้จกัปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมในการปฏิบติังานจริง 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 วนัที่เร่ิมปฏิบติังานแรกๆ ไม่มีความรู้ในการแกไ้ขปัญหา 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1  ควรมีเจา้หนา้ที่ฝ่ายดูแลซ่อมแซม หรือ IT Support มากกวา่น้ี 

  5.2.3.2  ควรเพิม่อุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใชง้าน เช่น ปลัก๊ไฟ ใหม้ากขึ้น 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปที่ ก.1 E-R Diagram ( ภาษาไทย ) 
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รูปที่ ก.2 E-R Diagram ( ภาษาองักฤษ ) 
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ตารางที่ ก.1  รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย 
Computer 
Printer 

ตารางขอ้มูลคอมพวิเตอร์ 
ตารางขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์

  
 

ตารางที่ ก.2  ตารางขอ้มูลคอมพวิเตอร์ (Computer) 

Name DataType P M Refer to Description 
cid int Yes Yes  รหสัคอมพวิเตอร์ 
com_name varchar(100) No No  ช่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
brand varchar(100) No No  ยีห่อ้ 
s_num varchar(100) No No  ซีเรียลนมัเบอร์ 
com_code varchar(100) No No  รหสัทรัพยสิ์น 
os varchar(100) No No  ระบบปฏิบตัิการ 
cpu varchar(100) No No  อุปกรณ์ประมวลผล 
ram varchar(100) No No  แรม 
hdd varchar(100) No No  ฮาร์ดดิสก ์
monitor varchar(100) No No  จอภาพ 
pro_lc varchar(100) No No  โปรแกรมOffice 
section varchar(100) No No  แผนก 
location varchar(100) No No  ที่ตั้ง 
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ตารางที่ ก.3  ตารางขอ้มูลเคร่ืองพมิพ ์(Printer) 

Name DataType P M Refer to Description 
pid int Yes Yes  รหสัเคร่ืองพมิพ ์
p_name varchar(100) No No  ช่ือเคร่ืองพมิพ ์
p_code varchar(100) No No  รหสัทรัพยสิ์น 
p_section varchar(100) No No  แผนก 
p_location varchar(100) No No  ที่ตั้ง 
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รูปที่ ก.3 Context Diagram ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์โรงพยาบาลวชิยัเวช 

หนองแขม 
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รูปที่ ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลอุปกรณ์คอมพวิเตอร์โรงพยาบาล

วชิยัเวช หนองแขม 
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รูปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1 : จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
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รูปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2 : ออกรายงาน 

 

 



 
 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

 

รูปที่ ข.1 ยกเคร่ืองคอมพวิเตอร์ และเคร่ืองพมิพท์ี่เสียไปซ่อม 
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รูปที่ ข.2 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
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รูปที่ ข.3 ติดตั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหห้น่วยงาน 
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รูปที่ ข.4 ท าความสะอาดเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
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รูปที่ ข.5 ตั้งค่า IP Address ของโทรทศัน์เพือ่ให้สามารถเช่ือต่อกบัอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลได ้
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