
5.5 การวิเคราะหความเหมาะสม มาตรฐาน ความเสี่ยงและความคุมคาในการเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร 
 

การเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ โดยโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะวิเคราะหความ
ตองการในการใชงานคอมพิวเตอร หลายๆ ดานดังนี้  
ดานการใชงานทั่วไป การใชงานดานเอกสาร ดานมัลติมีเดีย  
ดานการใชงานออกแบบ เชน การตกแตงภาพ การทำแอนนิเมชั่น  
ดานงานกราฟฟกสข้ันสูง พิจารณาจาก ความตองการทรัพยากรฮารดแวร และซอรฟแวรจากระบบปฏิบัติการ และ
ซอรฟแวรหลักที่ใชงานอยูในปจจุบัน 
 
หลักในการเลือกปกรณคอมพิวเตอร  
1 เลือก CPU ความเร็ว กับ Cache  
2 เลือก MainBoard ที่รองรับกับ CPU ที่เลือก  
3 เลือก ขนาดและชนิดของ RAM ที่ MainBoard รองรับ  
4 เลือก ขนาดความจุและ Port ของ Harddisk ที่ Mainboard รองรับ  
5 เลือก การดแสดงผล (ในกรณีที่ตองการ) ที่ Mainboard รองรับ  
6 เลือก การดเสียง (ในกรณีที่ตองการ) ที่เมนบอรดรองรับ ซึ่งโดยสวนมากอุปกรณจะมีมาพรอมในเมนบอรดแลว 
7. เลือกขนาดกาลังไฟฟาของ PowerSupply ใหเหมาะสม  
8. เลือกเคส เพ่ือใสเมนบอรดและอุปกรณ  
9. เลือก จอมอนิเตอร โดยเลือกจาก ขนาดความละเอียดและชองทางการเชื่อมตอวารองรับการเชื่อมตอแบบใดบาง 
10 เลือก แปนพิมพ โดยเลือกจากจำนวนของปุม(key) วามีตามมาตรฐาน 101-110 ปุมหรือมากกวาและเลือก
จาก port ในการเชื่อมตอ ปจจุบันมีใหเลือก 2 แบบ คือ Ps/2 และ USB แบบมีสายและไรสาย  
11 เลือก เมาส โดยเลือกจากสามารถใชงานพื้นฐานคือ มีปุม คลิกซาย คลิกขวาและ สกอรบาร และเลือกจาก 
port ในการเชื่อมตอ ในปจจุบันมี ใหเลือก 2 แบบ คือ ps/2 และ USB หรือจะเลือกแบบมีสายหรือไรสาย 
นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกจากชนิดของแสงวา จะเลือกแบบ Optical หรือ แบบ Laser หลักในการเลือกซื้อ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
 
การเลือกอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร Printer Scanner  เครื่องสำรองไฟ  ลำโพง Projector (เครื่องฉายมัลติมีเดีย) 
PRINTER  พิจารณาจากการใชงาน วาควรเลือก Printer ประเภทใด 1. Ink Jet 2. Laser Jet 3. Dot matrix 

พิจารณาความเร็ว และความคมชัดในการพิมพ ราคาของหมึกพิมพ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ เชน มีการ

สั่งงานผานเครอืขาย สามารถพิมพได 2 หนาพรอมกันหรือไม นอกจากนี้ ยังสามารถ Scan เอกสารได 

SCANNER  เครื่อง SCANNER พิจารณาจาก ความละเอียดในการ SCAN มีหนวยเปน DPI (Dot Per Inc.) จำนวน

สีของเอกสารท่ีสามารถอานได ซึ่งจะบอกคาเปน Bit ขนาดของเอกสารที่สามารถ SCAN ได ความเร็วในการ SCAN 

เอกสาร สามารถ SCAN เอกสารได ครั้งละหนาเดียว หรือ สองหนา 



เครื่องสารองไฟ  พิจารณาจาก กำลังไฟฟาของเครื่องสารองไฟ มีหนวยเปน วัตต (Watt) ความนาเชื่อถือของ

ผลิตภัณฑ 

ลำโพง  พิจารณาจาก ขนาดของกาลังไฟฟา (watt) ที่เปนหนวย RMS หรือ PMPO ควรลองฟงเสียง ทุม กลาง 

แหลม ที่ตรงกับความตองการ และทดลองปรับ 

เครื่องฉายมัลติมีเดีย (Projector)  พิจารณาจาก ความสวางของการฉายภาพ (ANSI Lumens) ความละเอียดของ

การแสดงภาพ (Resolution) อัตราสวนคาความขาวที่ขาวที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคาความดาที่ดาท่ีสุด หรือที่

เรียกวา คาความ คม ชัด ลึก ของภาพ (Contrast Ratio) ยิ่งมากยิ่งดี ชองทางในการเชื่อมตอ (Interface) ควรมี

มากกวา 2 แบบ 

 

การประเมินความตองการอุปกรณเครือขายหอง Data Center 

การประเมินความตองการอุปกรณเครือขายหอง Data Center เปนการหาจุดประสงคหลักของ 

การใชงานเครือขาย ดังนั้นสิ่งที่ตองทำในอันดับแรก คือ การวิเคราะหระบบ เพื่อหาความตองการใชงานเครือขาย

ภายในองคกร จัดลำดับความสำคัญ และความจำเปนของบริการตางๆ ทั้งนี้ลักษณะความตองการจะขึ้นอยูขนาด

และลักษณะขององคกรนั้นๆ ซึ่งภายหลังการศึกษาความตองการแลวจะทำใหผูออกแบบไดขอสรุปในเรื่องตางๆ เชน 

- ขนาดของระบบเครือขาย (จำนวนเครื่อง, รูปแบบการเชื่อมโยง) 
- รูปแบบบริการที่ตองการใช (Mail Server) 
- การคำนวณความตองการในอนาคต (ขนาดหนวยจัดเก็บขอมูลที่รองรับอนาคต X ป) 

การเลือกประเภทของเครือขาย 

หลังจากไดจุดประสงคของเครือขาย และขอสรุปตางๆ ที่ตองการแลว การเลือกประเภทของ 
เครือขาย เปนสวนสำคัญท่ีจะตอบความตองการในดานการบริการ และขนาดของเครือขายได ดังนั้นเมื่อพิจารณา
จากขอมูลที่ไดจากการประเมินความตองการแลว จะทำใหสามารถเลือกประเภทของเครือขายไดตรงกับความ
ตองการ โดยประเภทของเครือขายมี 2 ประเภทคือ 
- Peer to Peer 
- Client Server 

การเลือกเทคโนโลยีเครือขายจะตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้ 
- รูปแบบเครือขาย Ethernet, Token Ring, etc. 
- สายสัญญาณ และอุปกรณที่ใชติดตั้งสาย 
- อุปกรณเครือขาย 
- ระบบปฏิบัติการเครือขาย 
- ฮารดแวรของ Server 
- อุปกรณสำรองขอมูล 
- ฮารดแวรของลูกขาย 



การบริหารจัดการเครือขาย 

การบริการจัดการเครือขายเปนเรื่องเก่ียวของกับผูท่ีทำหนาที่เปน Network Administrator ซึ่ง 
มีหนาที่หลักในการทำใหระบบเครือขายใชงานไดตลอดเวลา ดังนั้นลักษณะการบริหารจัดการเครือขาย จะเก่ียวของ
กับเรื่องของการเฝาระวังการทำงานของอุปกรณเครือขาย และการประเมินประสิทธิภาพของเครือขายNetwork 
Administrator จำเปนตองมีเครื่องมือที่ใชสำหรับเฝาระวัง ทดสอบ ตรวจเช็คสภาพ ตั้งคา และควบคุมฮารดแวร
และซอฟตแวรของเครือขายได 
 

มาตรฐานการบริการจัดการเครือขาย 
- การบริหารประสิทธิภาพ (Performance Management) 
- การบริหารขอผิดพลาด (Fault Management) 
- การบริหารการกำหนดคาเบื้องตน (Configuration Management) 
- การบริหารบัญชีผูใช (Accounting Management) 
- การบริหารดานความปลอดภัย (Security Management) 
 

การบริหารประสิทธิภาพ (Performance Management) 
การบริหารประสิทธิภาพ (Performance Management) มีจุดประสงคหลักคือ การทำบัญชี Host และอุปกรณที่
เก่ียวของ ตรวจวัด รายงาน วิเคราะห และควบคุมประสิทธิภาพ เชน ปริมาณการใชงาน และอัตราการสงผาน
ขอมูล รวมถึง เสนทางการรับ-สงขอมูล (เนนประสิทธิภาพโดยรวมของเครือขาย) 
 

การบริหารขอผิดพลาด (Fault Management) 
การบริหารขอผิดพลาด (Fault Management) มีจุดประสงคหลักคือ การเก็บประวัติ (log) การตรวจสอบ และ
แกไขขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดขึ้นในเครือขาย โดยเนนที่การแกไขปญหาไดอยางทันเวลา เชน อุปกรณเครือขาย
ชำรุด 
 

การบริหารการกำหนดคาเบื้องตน (Configuration Management) 
การบริหารการกำหนดคาเบื้องตน (Configuration Management) มีจุดประสงคหลักคือ การบริหารคาที่จะตอง
กำหนดเบื้องตน ของอุปกรณเครือขาย เชน IP Address, port no เปนตน 
 
 

การบริหารบัญชีผูใช (Accounting Management) 
การบริหารบัญชีผูใช (Accounting Management) มีจุดประสงคหลักคือ การเก็บประวัติ (Log) การสราง การใช
งาน การควบคุมการใชงานทรัพยากรเครือขายและอุปกรณตางๆ ของผูใชงานเครือขาย ซึ่งจะเก่ียวของกับการ
กำหนดโควตา สิทธิการใชงาน 
 



การจัดการบัญชีผูใช และกลุมผูใชงานระบบ 
กอนจะเริ่มใชงานระบบเครือขาย จำเปนตองมีการกำหนดชื่อผูใชงาน และกลุมผูใชงานระบบ เพ่ือใหงายตอการ
บริหารจัดการเครือขาย และทำใหสามารถกำหนดสิทธิการใชงานเครือขายไดNOS สวนใหญจะสรางบัญชีรายชื่อ
เบื้องตนคือ Administrator, Guess ไว โดยผูดูแลระบบสามารถเพ่ิมเติมแกไขบัญชีผูใช (User Account)รวมถึง
กำหนดสิทธิการใชงานเครือขายได ซึ่งจะเก่ียวของกับการจัดการ 
 
กลุมผูใช (Group Account) ตามความเหมาะสมของการใชงาน 
 

การบริหารดานความปลอดภัย (Security Management) 
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย (Security Management) มีจุดประสงคหลักคือ การควบคุมการเขาใช
ทรัพยากรเครือขายใหเปนไปตามนโยบายที่ไดกำหนดไว ซึ่งจะเก่ียวของกับ Firewall, Encrypt, Certificate 
Authority เปนตน 
 
 

เครื่องมือสำหรับผูบริหารเครือขาย 
- คำสั่งเบื้องตนในการจัดการเครือขาย 
- Ping : เพ่ือทดสอบการเชื่อมตอของโฮสตกับเครือขาย Ex: ping 203.154.220.155 
- Traceroute: ใชในการทดสอบการเชื่อมตอ คลายกับ Ping Ex: tracertwww.hotmail.com 
- netstat: ใชในการทดสอบประสิทธิภาพในการสื่อสารขอมูล Ex: netstat-parameter 
- ตัวอยางโปรแกรมสำหรับดูแลระบบเครือขาย 
- Protocol Analyzer 
- NetView 
- ZoneAlarm 
- NetworkSniffer 
- AssetTrackerforNetworks: มีหนาที่ตรวจสอบ อุปกรณตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบเครือขาย (Network) 
 


