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เมื่อระบบสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะในกรณีขององค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ท่ีมี
บุคลากรเป็นจ านวนมาก มีส านักงานสาขากระจายอยู่ในหลาย
พ้ืนท่ี ทั้งส่วนกลางและตามภูมิภาคต่างๆ ท าใหร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีขนาดใหญ่และมีความซบัซอ้นมากข้ึนตามไปดว้ย   
  
การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศจึงกลายเป็นภาระหนัก
ของเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการดูแลท่ีตอ้งสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูใ้ชไ้ดว้่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ให้
พร้อมใช้งานและมีความปลอดภยัอยู่เสมอ โดยมีภาระงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีหลากหลาย เช่น 
การแกปั้ญหาการใชง้านระบบให้กบัผูใ้ช ้ การตรวจสอบและ
บนัทึกรายการอุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด การอพัเดทระบบปฏิบติัการให้กับเคร่ืองลูกข่าย การ
ป้องกนัการน าอุปกรณ์แปลกปลอมเขา้มาต่อเช่ือมหรือการป้อง- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
กันการน าซอฟต์แว ร์ละเ มิด ลิขสิทธ์ิมาติดตั้ งในเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ขององค์กร ซ่ึงเส่ียงต่อการท่ีธุรกิจจะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี โดยเฉพาะในกรณีขององคก์รขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ท่ีมี เค ร่ืองคอมพิวเตอร์จ  านวนมากนั้ นภาระงานการ
แกปั้ญหาการใชง้านระบบใหก้บัผูใ้ช ้ การตรวจสอบและบนัทึก
รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด การอพัเดทระบบปฏิบติัการให้กับเคร่ืองลูกข่าย การ
ป้องกนัการน าอุปกรณ์แปลกปลอมเขา้มาต่อเช่ือม ต่างๆ เหล่าน้ี
เ ป็น ส่ิง ท่ีด  า เ นินการโดยเจ้าหน้า ท่ีได้ยากและไม่ทั่ว ถึง
ตลอดเวลา ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบบริหาร
จัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer System Management 
หรือ Desktop Management) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 
โดยจะท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขององค์กร ทั้งในเครือข่ายภายในหรือแมแ้ต่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถตรวจสอบและสนับสนุน
การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไดจ้ากส่วนกลาง 
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การน าระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชใ้นองค์กร
ขนาดใหญ่นั้น นอกเหนือจากคุณสมบติัและความสามารถของ
ระบบแลว้ ยงัมีส่ิงอ่ืนท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาดว้ย เน่ืองจาก
ในเครือข่ายขนาดใหญ่ มกัมีระบบแอพพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ีท างาน
อยู่บนเครือข่ายเดียวกันเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้องค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัระบบท่ีใชง้านอยู่เดิม จากการน า
ระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช ้ เช่น ผลกระทบต่อ
ระบบเครือข่ายจากการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างเคร่ือง
แม่ข่ายกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจ านวนมาก และผลกระทบ
ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเองท่ีอาจท าใหป้ระสิทธิภาพลดลง
จากการท างานของโปรแกรมบริหารจดัการคอมพิวเตอร์  
 
ทั้งยงัตอ้งมีการพิจารณาถึงกระบวนการในการติดตั้งระบบอีก
ดว้ย เน่ืองจากระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกตวัจะมี
โปรแกรมท่ีเรียกว่า เอเจนท์ ซ่ึงเป็นโปรแกรมลูกข่ายท่ีคอยรับ
ค าสั่งควบคุมจากเคร่ืองแม่ข่าย และจะต้องท าการติดตั้ ง
โปรแกรมเอเจนท ์ลงไปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดใน
องค์กร จึงตอ้งใชง้บประมาณ บุคลการ และเวลาในการติดตั้ ง
เป็นอย่างมาก ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา และตอ้ง
ท าการทดสอบว่าระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจะ
จัดหามาใช้งานนั้นสามารถท างานร่วมกบัสภาพแวดลอ้มของ
องคก์รโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานอ่ืนๆ หรือไม ่

 
 
 

 
 
 
ตวัอย่างระบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์
ของคนไทย และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดคือ 
StarCat Enterprise หรือแบรนด์ StarCat ซ่ึงมีคุณสมบัติเด่นคือ 
สามารถบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้มากถึง 10,000 
เคร่ือง ต่อเคร่ืองแม่ข่าย 1 เคร่ือง และใช้ ทรัพยากรน้อยมาก 

ายส าหรับท่ีจะติดตั้งลงบนเคร่ืองลูกข่เอเจนท์กล่าวคือโปรแกรม
จัดเก็บรายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองลูกข่ายทั้งส่ือสารข้อมูลและ

นั้นมีขนาดเพียงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ด้าน 1.5 เมกกะไบต์
เท่านั้น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 ตวัอย่างผังการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
30,000 เคร่ือง โดยระบบ StarCat Enterprise 

  

ระบบบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
StarCat Enterprise 

มกีารแสดงผลข้อมลูต่างๆ เป็นเรียลไทม์ 
มเีมนูติดต่อกับผู้ใช้ท่ีเข้าใจได้ง่าย 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องมคีวามรู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษแต่อย่างใด 
นอกจากนี.้..ยังมหีน้าจอแดชบอร์ด 
สรุปข้อมลูท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหาร 

รวมถึงมรีายงานส าหรับใช้ในการบริหารจัดการ 
อีกกว่าหน่ึงร้อยรายงาน 
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การใชร้ะบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าให้การจดัการ
ปัญหาต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น 
ใน ช่วง ปี  พ .ศ .  2546  ได้ เ กิ ดการแพ ร่ระบาดของไวรัส
คอมพิวเตอร์ไปทั่วโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส.) ไดป้ระสบกบัปัญหาน้ี และดว้ยเหตุท่ีระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารมีขนาดใหญ่ และกระจายอยู่
กว่า 600  สาขา และมีเคร่ืองลูกข่ายนับหมื่นเคร่ือง จึงยากท่ีจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทั่ว ถึงในเวลาอันสั้ น   โดยการ
แกปั้ญหาจะตอ้งท าอยา่งรวดเร็วท่ีสุด และพร้อมๆ กนัทุกส่วน มิ
เช่นนั้น ไวรัสจากส่วนท่ียงัไม่ไดแ้กไ้ข ก็จะขยายตวัลุกลามกลบั
เขา้มายงัระบบเดิมท่ีแกไ้ขไปแลว้ในขณะเดียวกนั ธนาคารก็มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองลูกข่ายแต่ละเคร่ืองนอ้ยมาก และเป็นขอ้มูล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีไม่มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน ธนาคารจึงไดจ้ดัหา
และติดตั้งโปรแกรม StarCat Enterprise ยงัเครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธนาคาร   นอกจากน้ี ธนาคารยงัน าไปใชใ้น
การบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆ เช่น การจดัท าสรุปรายการครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยงานและสาขาเพื่อใช้ในการวาง
แผนการจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ทดแทนในแต่ละ  ปีงบประมาณ การ
ส่งโปรแกรมอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการให้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือหลกัในการแกไ้ขปัญหาการใช้
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ ทัว่ประเทศไดอ้ยา่ง
รวดเร็วจากส่วนกลาง จึงกล่าวไดว้่าธนาคารประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากจากการน าเคร่ืองมือในการบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์มาใชง้าน  

ปัจจุบนัมีองคก์รขนาดใหญ่จ านวนมากท่ีมีการใชร้ะบบบริหารจดัการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ StarCat เช่น บริษทัการท่าอากาศยานไทย
จ ากัด บริษัทการบินไทยจ ากดัมหาชน การไฟฟ้านครหลวง การท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมศุลกากร  
กรมสรรพสามิต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เป็นตน้ 

รูปท่ี 2  การสดงผลสถานะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ด้วยระบบ StarCat Enterprise เวอร์ช่ัน 10 

 


