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รายละเอียดการน าเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ “BUU QA – KM DAY 2018” 
ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมธ ารง บัวศรี 

มหาวิทยาลยับูรพา 
*************** 

    
ชื่อผลงาน  ระบบแจ้งเตือนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Database Monitoring System : DMS) 
เจ้าของผลงาน  นางสาวอัมพร พงศ์รุจิกร  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สังกัด ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประเภทผล 

 CQI (Continuous Quality Improvement) ของส่วนงาน 
 Best Practice 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

- ท่ีมาของปัญหา และการพัฒนา 
  ฝ่ายพัฒนาระบบ ส านักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับสว่นงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการส ารวจความต้องการ (Requirement) ของผู้ใช้บริการ เขียน
รายละเอียดการจัดท าโครงการและแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนา ทดสอบและ
แก้ไขโปรแกรม รวมถึงการจัดท าคู่มือ การฝึกอบรมการใช้งานระบบ และการให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งาน 
พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบงานให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  ในระหว่างการใช้งานระบบ เมื่อพบข้อผิดพลาดที่ท าให้ระบบใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้งานจะต้องโทรศัพท์แจ้ง
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งข้อผิดพลาดหนึ่งที่มักจะเกิดข้ึนนอกเหนือจากการทดสอบโปรแกรมอย่างดีแล้ว ก็คือ
ข้อผิดพลาดในการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล ที่เกิดจากปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่องแม่ขา่ย
หยุดให้บริการ ซึ่งในระหว่างการแก้ไขปัญหาอยู่นั้นจะมีผู้ใช้งานหลายคนจากหลายส่วนงานพบปญัหาเดียวกนั
และจะโทรแจ้งผู้ดูแลระบบเหมือนกัน ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องเสียเวลาในการรับโทรศัพท์และท าให้ขัดจังหวะใน
การแก้ไขปัญหานั้น ๆ สามารถแสดงการท างานของระบบได้ ดังภาพที่ ๑ 
 



  
๒ 

 
ภาพที่ ๑ การท างานของระบบสารสนเทศที่มีข้อผิดพลาดในการเช่ือมตอ่กับฐานข้อมูล 
  ดังนั้นฝ่ายพัฒนาระบบจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการดูแลระบบสารสนเทศใหม่ ที่ให้ผู้ดูแล
ระบบสามารถทราบปัญหาก่อนผู้ใช้งาน โดยการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือน
สถานะการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ และส่งข้อมูลรายงานให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าระบบสารสนเทศ
สามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้ปกติหรือไม่ ในขณะเดียวกันระบบสารสนเทศจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้งานที่
เปิดใช้งานระบบทราบว่าระบบมีปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบก าลังด าเนินการแก้ไข ซึ่งในการปรับปรุง
กระบวนการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงรูปแบบและข้ันตอนการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศจาก
ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ดูและระบบสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อน าไปสู่
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการของส านักคอมพิวเตอร์ต่อไป 
  

- ลักษณะของผลงาน (ลักษณะงานเป็นอย่างไร เป็นงานอะไร) 
  เป็นการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเช่ือมต่อฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศที่สามารถแจ้งเตือน
ผู้ดูแลระบบทางอีเมล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบปัญหาก่อนผู้ใช้งาน ท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เข้ามาแจ้งหรือสอบถาม
ปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศ และโปรแกรมยังสามารถแจ้งเตือนผ่านระบบไปยังผู้ใช้งานเพื่อให้ทราบถึง
สถานะของระบบที่ก าลังถูกแก้ไขปัญหา ท าให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนไปท างานอย่างอื่นได้ก่อนโดยไม่ต้อง
เสียเวลาโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ดูแลระบบ 
 

- วิธีด าเนินการ (How to) (ด าเนินการอย่างไร/เคล็ดลับในการด าเนินการ) 
ข้ันตอนการดูแลระบบสารสนเทศแบบเดมิ 

๑. ผู้ใช้งานจากส่วนงานต่าง ๆ โทรศัพท์แจ้งหรือสอบถามผู้ดูแลระบบ เมื่อระบบสารสนเทศใช้งาน
ไม่ได้ 

๒. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กับรับโทรศัพท์จากผู้ใช้ของส่วนงานอื่น ๆ  
๓. เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบโทรแจ้งผู้ใช้งานทุกส่วนงานที่ได้ติดต่อมา 
 



  
๓ 

ดังภาพที่ ๒ Workflow แสดงข้ันตอนการดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศแบบเดิม  

 
ภาพที่ ๒  Workflow แสดงข้ันตอนการดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศแบบเดิม 
 
การปรับปรงุข้ันตอนและกระบวนการดูแลระบบสารสนเทศใหม ่
 นักพัฒนาระบบพัฒนาโปรแกรม “แจ้งเตือนการเช่ือมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (DMS)” ที่สามารถตรวจสอบ
และแจ้งเตือนสถานะการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถแสดงภาพรวมการท างานของระบบ
สารสนเทศและระบบแจ้งเตือนการเช่ือมต่อฐานข้อมูลอัตโนมัติ (DMS) ดังภาพที่ ๓ 
  

 



  
๔ 

ภาพที่ ๓ การท างานในภาพรวมของระบบสารสนเทศและระบบ DMS 
 
ข้ันตอนการดูแลระบบสารสนเทศแบบใหม่ 

๑. โปรแกรมที่ได้พัฒนาข้ึนจะตรวจสอบการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลว่าสามารถเช่ือมต่อได้เป็นปกติ
หรือไม่ โดยจะท าการสุ่มเวลาตรวจสอบทุก ๓ นาที  

๒. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถเช่ือมต่อฐานข้อมูลได้ โปรแกรมจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลระบบทันที เพื่อให้
ผู้ดแูลระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ในขณะเดียวกันระบบสารสนเทศจะแสดงข้อความให้ผู้ใช้งาน
ได้ทราบว่าขณะนี้ผู้ดูแลระบบก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาอยู ่ดังภาพที่ ๔ 

 

 
ภาพที่ ๔ ข้อความแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่าขณะนี้ผู้ดูแลระบบก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 

๓. เมื่อระบบสารสนเทศสามารถเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลได้ตามปกติแล้ว ข้อความที่แสดงให้ผู้ใช้งานได้
ทราบว่าก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหา (ภาพที่ ๔) จะหายไป และผู้ใช้งานจะสามารถเรียกใช้งานระบบได้
ตามปกติ  
 ดังภาพที่ ๕ Workflow แสดงข้ันตอนการดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศแบบใหม่ 
 



  
๕ 

 
ภาพที่ ๕  Workflow แสดงข้ันตอนการดูแลระบบสารสนเทศแบบใหม่ 

- ผลสัมฤทธิ์ (เกิดผลอย่างไร) 
 ผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้จัดท าแบบสอบถามเรื่อง การแจ้งเตือนที่หน้าระบบสารสนเทศเมื่อระบบไม่
สามารถใช้งานได้และด าเนินการสอบถามผู้ใช้งานระบบที่เป็นผู้แจ้งปัญหาการใช้ระบบอยู่เป็นประจ า จ านวน 
๑๓ คน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทดลองใช้โปรแกรมนี้  ซึ่งมีผลการตอบแบบสอบถามดังนี้ 

๑. เห็นข้อความแจ้งเตือนที่หน้าระบบและไม่ได้โทรหาผู้ดูแลระบบ จ านวน ๖ คน 
๒. เห็นข้อความแจ้งเตือนที่หน้าระบบและโทรหาผู้ดูแลระบบเพื่อสอบถามว่าระบบจะใช้งานได้

เมื่อไหร่ จ านวน ๑ คน 
๓. ไม่เห็นข้อความแจ้งเตือนที่หน้าระบบสารสนเทศ เพราะไม่ได้ใช้งานในระหว่างที่ระบบมีปัญหา 

จ านวน ๖ คน 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานระบบพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่เห็นข้อความแจ้งเตือนที่
หน้าระบบสารสนเทศแล้วจะไม่โทรหาผู้ดูแลระบบ เพราะรับทราบแล้วว่าผู้ดูแลระบบก าลังด าเนินการแก้ไข
ปัญหา แต่มีผู้ใช้งาน ๑ คน จะรอเวลาผ่านไปสักครู่จงึจะโทรมาสอบถามว่าระบบจะใช้งานได้เมื่อไหร่ ซึ่งผลการ
ตอบแบบสอบถามนี้ท าให้สรุปได้ว่า จ านวนการโทรศัพท์แจ้งปัญหาลดลง  
 

- ความภาคภูมิใจ (ความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเกิดขึ้นจากผลงาน) 
สามารถสร้างกระบวนการสนับสนุนผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาโปรแกรมให้สามารถแจ้ง

ปัญหาการเช่ือมต่อฐานข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้งานรับทราบว่าระบบก าลังถูกแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
เสียเวลาโทรศัพท์สอบถามผู้ดูแลระบบ ในส่วนของผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถรับทราบปัญหาจากระบบที่ส่ง



  
๖ 

อีเมลแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกดิข้ึน สามารถรับรู้ปัญหาได้ก่อนผู้ใช้ และด าเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เป็น
การพัฒนากระบวนการสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว และสามารถลดระยะเวลาการติดต่อประสานงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบได ้ 
 

- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คืออะไร) 
 ผู้บริหารสนับสนุนให้น าระบบ DMS นี้ ไปใช้กับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ต่าง ๆ ทั้งหมดที่ส านักคอมพิวเตอร์ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้กระบวนการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร 


