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Abstract

Information Technology Center carries out the mission
to maintain all of the computer system within Maharaj
Nakhon Si Thammarat Hospital.The inefficient
management is the cause of the left behind spare
parts which also result in the endless waiting time
for the computer and other parts to be repaired.
These are the reason why the hospital system struggle
with the concerning issues. From the stated information
above lead to an idea to develop and launch a program
to administrate the repair process within the information
technology center. The main purpose is to improve
the performance within the center along with the
procedure’s transparency. The procedure includes
follow up with the requested problems on system

and tools, track down the repair process, as well as
to assess each staff performance.
Program "REPAIR1.0" was developed by using
Hypertext Preprocessor (PHP) and database
management by MySQL.
The expected outcome of this mission aims to
improve the effectiveness of the system. The program
supposed to be able calculate the proper amount of
left behind spare parts, follow up with repaired
procedure.
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โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบงานซ่ อ มศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช
เอกชัย ศิริพานิช, อังคณา ภักดีกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ภ ารกิ จ ในการซ่ อ มแซมและ
บ�ำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชทั้งหมดซึ่งมีจ�ำนวนมากแต่การบริหารจัดการ
ระบบซ่อมบ�ำรุงต่างๆ ในปัจจุบนั ยังไม่มปี ระสิทธิภาพทีด่ จี งึ ท�ำให้
เกิดการตกค้างของงานซ่อมจ�ำนวนหนึ่งที่ต้องรออะไหล่ท�ำให้
ระบบงานในบางหน่วยงานล่าช้าเนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการ
ท�ำงานจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดในการสร้าง
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าบริ ห ารจั ด การระบบการซ่ อ มใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ สามารถตรวจสอบการคงอยูข่ องอะไหล่ตา่ งๆ ไม่ให้ขาด
รวมไปถึ ง ระบบติด ตามงานซ่อมประวัติก ารซ่อมบ�ำรุงและ
การประเมินการท�ำงานของเจ้าหน้าที่

โปรแกรม “ REPAIR1.0 ” จึงถูกพัฒนาขึน้ โดยใช้ภาษา
PHP และการจัดการฐานข้อมูลโดย MySQL
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คือการบริหารจัดการงานซ่อมแซม
มีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถวิเคราะห์จำ� นวนอะไหล่ทจี่ ำ� เป็น
ต้องส�ำรองไว้ได้อย่างเหมาะสมติดตามงานซ่อม รวมไปถึงการ
ส่งกลับงานซ่อมบ�ำรุงไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ตามก�ำหนด
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมคอมพิวเตอร์, งานซ่อม, PHP, MySQL
วั น ที่ รั บ ต้ น ฉบั บ 10 มี น าคม 2561; วั น ที่ ต อบรั บ 30
พฤษภาคม 2561

หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นโรงพยาบาลศูนย์
ขนาดใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการ
ท�ำงานตามสถานที่ต่าง ๆเป็นจ�ำนวนมากกว่า 600 เครื่อง
เมื่ อ มี ก ารช� ำ รุ ด เสี ย หายของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ท� ำ ให้ มี
ความจ�ำเป็นต้องมีการซ่อมบ�ำรุงตลอดเวลาโดยเฉลี่ยวันละ
5-10 รายการในกรณี ที่ มี อุ ป กรณ์ พ ร้ อ มในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง
สามารถซ่อมและส่งกลับคืนสู่หน่วยงานต่างๆ ได้ในเวลา
1-3 วันท�ำการแต่ถ้าหากไม่มีอุปกรณ์ส�ำหรับการซ่อมแซม
อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ท�ำให้สูญเสีย
โอกาสในการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ จากปัญหาดังกล่าว
มีการสืบค้นถึงที่มาของปัญหาพบว่าการส�ำรองอะไหล่ต่างๆ
ของคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีการควบคุมจ�ำนวนอะไหล่อย่างมี
ประสิทธิภาพท�ำให้บางครั้งอะไหล่ที่ต้องน�ำมาซ่อมแซมหมดลง
นอกจากนี้ระบบติดตามงานซ่อมในส่วนของการส่งงานซ่อม
กลับคืนไปสู่หน่วยงานต่างก็ยังไม่มีระบบการติดตามที่ดีพอ
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: เอกชัย ศิรพิ านิช, โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช 198 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 (โทร. +66-75-340-250; E-mail
address: ake_siripanich@yahoo.co.th)
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จึงมีแนวคิดในการจัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการ[1]
งานซ่อมขึ้นมาเพื่อควบคุมจ�ำนวนของอะไหล่คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุงรวมถึง
จัดระบบการซ่อมบ�ำรุงใหม่[2] ขึน้ มาให้สามารถติดตามการซ่อม
ได้ ตั้ ง แต่ ก ารรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า มาซ่ อ มจนส่ ง คื น สู ่
หน่วยงานต่างๆ มีการจัดล�ำดับงานซ่อมบ�ำรุง ติดตามผลการซ่อม
วิธีการซ่อมบ�ำรุง รายงานการซ่อมบ�ำรุง ประวัติการซ่อมบ�ำรุง
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยมีการประกันเวลาซ่อมแซมให้
ไม่ เ กิ น 3 วั น ท� ำ การท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานในหน่ ว ยงานต่ า งๆ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ภาษา PHP[4][8] ออกแบบให้ใช้งานบน Web สอดแทรก
เนือ้ หาลงบนภาษา Hyper Text Markup Language(HTML)
อัตโนมัติภาษา PHP ทำ�งานประมวลผลในฝั่งของ Server
ทำ�ให้สามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ลักษณะเด่น
ของภาษา PHP คือเป็น open source สามารถนำ�มาแก้ไขได้
ตามต้องการโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
2. MySQL[5][6] เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database
Management System) เป็น Freeware สามารถดาวน์โหลด
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มาแก้ไขได้ตามต้องการทำ�งานด้านฐานข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และสามารถรองรั บ ปริ ม าณข้ อ มู ล ปริ ม าณมหาศาลอี ก ทั้ ง
ยังสนับสนุนบนระบบปฏิบัติการได้หลายชนิดเช่น Linux,
Unix, Mac OS และ Window มีการทำ�งานที่รวดเร็วทำ�ให้มี
ผู้นิยมใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ
3. ภาสกร ปาละกู ล [7] ได้ ทำ�งานวิ จั ย เรื่ อ งโปรแกรม
ระบบบริ ห ารจั ด การงานซ่ อ มบำ�รุ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2552
พั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ W eb Application
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการดำ�เนินงานซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ให้
รวดเร็วใช้งานง่ายด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐาน
ข้ อ มู ล MySQL ทำ�งานเป็ น สองส่ ว นคื อ ส่ ว นของผู้ ใ ช้ ง าน
ทีส่ ามารถทำ�การแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สามารถติดตามการแจ้งซ่อมได้ทนั ที และวัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานพบว่ามีความพึงพอใจมากขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม
4. ชัดชัย อ่อนเลิศ[9] การลดต้นทุนงานซ่อมและบำ�รุงรักษา
เครื่ อ งจั ก รโดยวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ อะไหล่ โ ดยการ
ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมภาษาJavaในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหา จากการทดสอบการใช้งานโปรแกรมโดยการ
เปรียบเทียบกับระบบเดิมสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูลที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานลงได้ 45 นาที
จากเดิ ม 110 นาทีและสามารถลดเวลาการสั่ง ซื้ออะไหล่
ลงได้ 59 วันจากเดิม 110 วัน ดังนั้นระบบจัดการฐานข้อมูล
ซึ่งเป็นของส่วนควบคุมอะไหล่คงคลังส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การดำ�เนินกิจกรรมของหน่วยงานซ่อมบำ�รุงเพิ่มขึ้น
5. สาคร บุญเติม[10] ได้พัฒนาการจัดหมวดหมู่และเพิ่ม
ความสะดวกให้กับพนักงานในการบันทึกข้อมูล จึงได้นำ�ระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Access 2007[3] เข้ามา
ช่วยในการทำ�ระบบฐานข้อมูลประวัตอิ ปุ กรณ์พบว่า โปรแกรม
ที่ได้จัดทำ�ขึ้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการ ค้นหาข้อมูล
เพื่ อ การนำ�ไปใช้ ง านลงจากวิ ธี ก ารเดิ ม ที่ ต้ อ งใช้ เวลาการ
ค้นหา เฉลี่ย 134.3 วินาทีเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีใหม่ซึ่ง
ใช้เวลา 39.90 วินาทีหรีอสามารถลดลงได้ 70.29%
จากผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจะเห็นได้วา่ ผูว้ จิ ยั ทีก่ ล่าวข้างต้น
ได้น�ำเสนองานวิจัยในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบฐาน
ข้ อ มู ล โดยส่ ว นมากจะใช้ วิ ธี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาช่วยส�ำหรับระบบการบริหารจัดการ จัดเก็บ
ข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการด�ำเนินงาน

1. ศึกษาระบบงานเดิม
2. ศึกษาและออกแบบระบบงานใหม่
3. ทดสอบแก้ไขระบบโปรแกรม
4. สรุปการทำ�งาน

การวิเคราะห์ระบบ

ระบบงานเดิม ไม่มีโปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ
อุปกรณ์หรืออะไหล่คอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าจะมีการเช็ควัสดุ
อุปกรณ์คงเหลือเป็นประจ�ำและจดรายละเอียดการจ่ายลงใน
สมุดบันทึกแต่ก็ไม่ทราบจ�ำนวนคงเหลือที่แน่นอนเป็นปัจจุบัน
และไม่มีระบบแจ้งเตือนท�ำให้บางครั้งวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่
คอมพิ ว เตอร์ ไ ม่ เ พี ย งพอต้ อ งเสี ย เวลาสั่ ง ซื้ อ ของใหม่ แ ละ
ต้องรอการส่งจาก Supplier ซึ่งท�ำให้เสียเวลาในการซ่อม

ได้ทาการเบิ
วัสดุอุปกกรณ์
ไป ดัคงนีอมพิ
้ วเตอร์ไป ดังนี้
ซึซึ่่งงในปี
ในปี2559
2559
ได้ท�ำกการเบิ
วัสหรื
ดุออุปอะไหล่
กรณ์คอมพิ
หรือวเตอร์
อะไหล่
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)

)

ระบบงานใหม่
าโปรแกรม
REPAIR
1.0”1.0”
มาช่
วยย
ระบบงานใหม่
จัดทำ�โปรแกรม
“ REPAIR
ขึ้นวมา
ระบบงานใหม่
จัดจัทดทาโปรแกรม
“ “REPAIR
1.0”
ขึขึ้ น้ นมาช่
ช่วยในการคำ�นวณจำ�นวนคงเหลื
อ และปริ
มาณที่ ต่ตอ้ ้องใช้
งใช้งาน
ในการค
านวณจานวนคงเหลื
านวนคงเหลืออและปริ
และปริ
าณที
าน
ในการค
านวณจ
มมาณที
่ ตอ้ งใช้งงาน









เพื่่ ออให้
เพื
ให้เเพีพียยงพอต่
งพอต่อองานซ่
งานซ่ออมไม่
มไม่ตต้อ้องเสี
งเสีย ยเวลาในการรอ
เวลาในการรอ
อะไหล่
ข้
อ
มู
ล
จะถู
ก
น
ามาค
านวณหาจุ
ด
สั
ง
ซื
Ekkachai
Siripanich,
et
al.
The
repair
system
improvement
่
อะไหล่ ข้อมูลจะถูกนามาคานวณหาจุดสั่ง้ซือ้ ทีอที่เหมาะสม
่เหมาะสม
ทีที่่สสุดุด
เพื่อให้เพียงพอต่องานซ่อมไม่ต้องเสียเวลาในการรออะไหล่
ข้อมูลจะถูกนำ�มาคำ�นวณหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด
Stock 
Stock 
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การเขี
ยนโปรแกรมด้
วยภาษาคอมพิ
ยภาษาคอมพิ
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1.1 แผนภาพบริ บ ท (Context Diagram) คื อ
แผนภาพแสดงข้อมูลโดยรวมของระบบโดยแสดง
ถึ ง ขอบเขตของระบบข้ อ มู ล และผลลั พ ธ์ ข อง
ระบบว่ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากที่ ใ ด มี ก ารติ ด ต่ อ กั น
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￼	 1.3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R
Diagram) คื อ แผนภาพที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์
ของข้ อ มู ล ในแฟ้ ม ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ มี ใ นระบบซึ่ ง
เป็นการแสดงถึงชื่อฟิลด์ในแต่ละแฟ้มที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลของระบบและแสดงถึงความสัมพันธ์
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2.1.5 ข้ อมูลการเบิกจ่ ายวัสดุซ่อม
2.1.6 ข้ อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุซ่อม
2.1.7 ข้ อมูลใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์
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ดังกล่าวจะนาไปท
าการประมวลผลต่อไปการนาเข้าข้อมูล
ซึ่งในระบบเบิกจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์ได้แบ่งส่วน
เป็ นส่ ว นส าคัการน�
ญ ที่ จำเข้ะนาข้าไปใช้
อมูลไว้ดใังนการประมวลผลทาง
นี้
คอมพิวเตอร์ ซ2.1.1
่ ึ งในระบบเบิ
ายวัาทีส่ดุคอมพิ
วเตอร์ ได้แบ่ง
ข้อมูลเจ้กาจ่หน้
                                          
ส่วนการนาเข้า2.1.2
ข้อมูลข้ไว้อดมูงั ลนีหน่
้ วยงาน
2.1.3 ข้อมูลวัสดุคอมพิวเตอร์
                                          
2.1.1 ข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่
2.1.4 ข้อมูลประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
2.1.2 ข้ อมูลหน่2.1.5
วยงานข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุซ่อม                                    
2.1.6 ข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุซ่อม

2.1.4 ข้ อมูลประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

service

ser_id

department
dep_id
telephone

dep_id
1

de_detail
date_receive
or_id

2 การออกแบบระบบ เป็ นขั้นตอนของการนาผลลัพธ์ที่ได้
 2 การออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนของการนำ�ผลลัพธ์
จากการวิ
เคราะห์
ระบบระบบ
มาทาการพั
ฒนาเป็
นรู ปนแบบซึ
่ งจะซึง่ จะ
ทีไ่ ด้จากการวิ
เคราะห์
มาทำ�การพั
ฒนาเป็
รูปแบบ
ประกอบไปด้
มูล การ อมูล
ประกอบไปด้ววยการออกแบบระบบน
ยการออกแบบระบบนำ�เข้าเข้
าข้อามูข้ลอการแสดงผลข้
การออกแบบระบบฐานข้
อมูลและการออกแบบโครงสร้
แสดงผลข้
อมูล การออกแบบระบบฐานข้
อมูลและการ างการ
ทำ�งานของระบบมีรายละเอียดดังนี้
ออกแบบโครงสร้
างการทางานของระบบมีรายละเอียดดังนี้

2.1.3 ข้ อมูลวัสดุคอมพิวเตอร์

user_id1
user_id2

protype
high

t_name
note
low

2.2 การออกแบบและการแสดงผลข้ อมูล (Output Design)
2.1.7 ข้อมูลใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์                           
เป็ นการออกแบบการแสดงผลข้
จ ากการ
2.1.8 ข้อมูลรายละเอียดใบเบิอกมูวัลสดุทีค่ ได้
อมพิ
วเตอร์       
ประมวลผลซึ
ยวัสวดุเตอร์
ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้
2.1.9่ งในระบบเบิ
ข้อมูลใบส่งวัสกดุจ่คาอมพิ
ยดใบส่งวัสดุคอมพิววเตอร์
แสดงผลข้2.1.10
อ มู ล คืข้ออมูลรายละเอี
ผูด้ ู แ ลระบบประกอบไปด้
ยการ
2.2 การออกแบบและการแสดงผลข้อมูล (Output
แสดงผลข้
อ มู ล เจ้ า หน้ า ที่ ข ้อ มู ล หน่ ว ยงานข้อ มู ล วัส ดุ
Design) เป็นการออกแบบการแสดงผลข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์
้อ มู ล ประเภทวัดุ ค อมพิ
ว เตอร์ กขจ่้อามูยวัล การ
ที่ได้ขจากการประมวลผลซึ
่งในระบบเบิ
สดุ
เบิ กจ่ายวัสคอมพิ
ดุซ่อมข้
อมูลไใบเบิ
กวัสดุคออมพิ
อ้ มูลใบ
วเตอร์
ด้แสดงผลข้
มูลคือวเตอร์
ผู้ดูแขลระบบ
วยการแสดงผลข้
เจ้าหน้อามูที่ ลข้อวัมูสลดุ
ส่ ง วั ส ดุ คประกอบไปด้
อม พิ วเ ต อร์
ร าย ง านร าอยมูงลานข้
หน่วยงานข้อมูลวัสดุคอมพิวเตอร์ข้อมูลประเภท
คอมพิวเตอร์ คงคลังรายงานข้อมูลวัสดุ คอมพิวเตอร์ ที่ต่ า
วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร์ ข ้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ซ ่ อ ม
กว่ า – สู งกว่
เกณฑ์
มู ล ขการสั
่ ง ซื้ อวั
ข้อมูลา ใบเบิ
กวัรสายงานข้
ดุคอมพิวอเตอร์
้อมูลใบส่
งวัสสดุดุ
คอมพิ ว เตอร์
อ มู ล การรั บอเข้มูลาวั-คงคงค้
ส ดุ
คอมพิร ายงานข้
วเตอร์รายงานรายงานข้
สดุคอมพิาวงวั
เตอร์
คงคลั
ง
รายงานข้
อ
มู
ล
วั
ส
ดุ
ค
อมพิ
ว
เตอร์
ท
ต
่
ี
ำ
่
�
กว่
า
สู
ง
คอมพิวเตอร์
กว่าเกณฑ์รายงานข้อมูลการสัง่ ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
2.3 การออกแบบระบบฐานข้
อมูา-คงคงค้
ล (Database
เป็ น
รายงานข้อมูลการรับเข้
างวัสดุคDesign)
อมพิวเตอร์
การออกแบบระบบฐานข้
อมูล (Database Design)
การจัด2.3การฐานข้
อมูลในการพัฒนาระบบและการออกแบบ
เป็ น การจั ด การฐานข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาระบบ
ระบบซึ่ ง จะต้องวิเคราะห์ว่าระบบจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง
และการออกแบบระบบซึง่ จะต้องวิเคราะห์วา่ ระบบ
โดยในแต่ลจะเก็
ะแฟ้บมข้
จะประกอบด้
วยฟิ ลด์ละแฟ้
หลายๆฟิ
ข้ ออมูมูลลอะไรบ้
า งโดยในแต่
ม ข้ อลด์
มู ลมี
การกาหนดชนิ
ดและความกว้
จะประกอบด้
วยฟิลด์างของฟิ
หลายๆลด์ฟิลพร้
ด์มอีกมทั
ารก�
หนด
้ งกำาหนด

คียห์ ลักและคี ยร์ องเพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์กบั แฟ้ มข้อมูล
อื่ นofๆ theโดยในการจั
ด ระเบี ยบแฟ้
มจะจั1,ด 15-22,
ตามล2018
าดั บ
Journal
Thai Medical Informatics
Association,
ความสาคัญของข้อมูล (Index Sequential File)
สรุปการทางาน
โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการปรับปรุ งระบบงานซ่ อม
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ชนิดและความกว้างของฟิลด์ พร้อมทั้งก�ำหนด
คี ย ์ ห ลั ก และคี ย ์ ร องเพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ กั บ
แฟ้ม ข้อมูลอื่นๆ โดยในการจัดระเบียบแฟ้มจะ
จั ด ตามล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของข้ อ มู ล (Index
Sequential File)

สรุปการท�ำงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบงานซ่อมใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โดยการพัฒนาโปรแกรม “REPAIR1.0” ขึ้นมาช่วยในการ
คำ�นวณจำ�นวนคงเหลือของอุปกรณ์และอะไหล่ที่ต้องใช้งาน
เพื่อให้เพียงพอต่องานซ่อมไม่ต้องเสียเวลาในการรออะไหล่
ทำ�ให้งานซ่อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากการพัฒนา
โปรแกรมนั้นยังอยู่ในระหว่างการดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงให้
เสร็จสมบูรณ์ บทความเรื่องนี้จึงนำ�เสนอในส่วนของขั้นตอน
การดำ�เนินงานต่างๆ แต่ยังไม่สามารถนำ�เสนอเปรียบเทียบ
ในส่วนของประโยชน์ทไี่ ด้รบั หลังจากโปรแกรมนำ�มาใช้งานจริง
เช่น ความพึงพอใจต่อการใช้งาน หรือ อัตราการรอซ่อมที่ใช้
ระยะเวลาน้อยลง เป็นต้น
ซึง่ ถ้าโครงการนีส้ ำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ คาดว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
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