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ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์
(Computer System Management)
เมื่ อ ระบบสารสนเทศมี บ ทบาทส าคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะในกรณี ขององค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ มี
บุคลากรเป็ นจานวนมาก มีสานักงานสาขากระจายอยู่ในหลาย
พื้นที่ ทั้งส่วนกลางและตามภูมิภาคต่างๆ ทาให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย
การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลายเป็ นภาระหนัก
ของเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลที่ตอ้ งสร้าง
ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้ได้ว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ให้
พร้ อมใช้งานและมีความปลอดภัย อยู่เสมอ โดยมี ภ าระงานที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดการระบบคอมพิว เตอร์ ที่หลากหลาย เช่น
การแก้ปัญหาการใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้ การตรวจสอบและ
บันทึกรายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด การอัพเดทระบบปฏิบตั ิการให้ก ับเครื่ องลูกข่าย การ
ป้องกันการนาอุปกรณ์แปลกปลอมเข้ามาต่อเชื่อมหรื อการป้อง-

กั น การน าซอฟต์ แ วร์ ละเมิ ด ลิ ข สิ ทธิ์ มาติ ด ตั้ งในเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ซึ่งเสี่ ยงต่อการที่ธุรกิจจะถูกฟ้องร้อง
ดาเนิ นคดี โดยเฉพาะในกรณี ขององค์กรขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ที่ มี เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ จ านวนมากนั้น ภาระงานการ
แก้ปัญหาการใช้งานระบบให้กบั ผูใ้ ช้ การตรวจสอบและบันทึก
รายการอุ ป กรณ์ แ ละซอฟต์แ วร์ ภ ายในเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
ทั้งหมด การอัพเดทระบบปฏิบตั ิการให้ก ับเครื่ องลูกข่าย การ
ป้องกันการนาอุปกรณ์แปลกปลอมเข้ามาต่อเชื่อม ต่างๆ เหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่ ด าเนิ นการโดยเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ย ากและไม่ ทั่ ว ถึ ง
ตลอดเวลา ดัง นั้น จึ ง มีค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งมี ระบบบริ หาร
จัด การเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ (Computer System Management
หรื อ Desktop Management) เข้ามาช่ ว ยในการบริ หารจัด การ
โดยจะท าหน้า ที่ เ ป็ นศู น ย์ก ลางในการบริ หารจัด การเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ทั้งในเครื อข่ายภายในหรื อแม้แต่ ใน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ทาให้สามารถตรวจสอบและสนับสนุ น
การทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ท้งั หมดได้จากส่วนกลาง
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รู ปที่ 1 ตัวอย่ างผังการบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิ วเตอร์
30,000 เครื่ อง โดยระบบ StarCat Enterprise

การนาระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ มาใช้ในองค์ก ร
ขนาดใหญ่น้ นั นอกเหนื อจากคุณสมบัติและความสามารถของ
ระบบแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาด้วย เนื่ องจาก
ในเครื อข่ายขนาดใหญ่ มักมีระบบแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ที่ทางาน
อยู่บ นเครื อข่ า ยเดี ย วกัน เป็ นจ านวนมาก ท าให้ต ้อ งค านึ ง ถึง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบที่ใช้งานอยู่เดิม จากการนา
ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น ผลกระทบต่อ
ระบบเครื อข่ายจากการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่ อง
แม่ข่ายกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจานวนมาก และผลกระทบ
ต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายเองที่อาจทาให้ประสิทธิภาพลดลง
จากการทางานของโปรแกรมบริ หารจัดการคอมพิวเตอร์
ทั้งยังต้องมีการพิจารณาถึงกระบวนการในการติดตั้งระบบอีก
ด้วย เนื่องจากระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ทุกตัวจะมี
โปรแกรมที่เรี ยกว่า เอเจนท์ ซึ่งเป็ นโปรแกรมลูกข่ายที่คอยรั บ
ค าสั่ ง ควบคุ ม จากเครื่ องแม่ ข่ า ย และจะต้อ งท าการติ ด ตั้ ง
โปรแกรมเอเจนท์ ลงไปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดใน
องค์กร จึงต้องใช้งบประมาณ บุคลการ และเวลาในการติ ด ตั้ง
เป็ นอย่างมาก สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณา และต้อง
ทาการทดสอบว่าระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่จะ
จัด หามาใช้งานนั้นสามารถทางานร่ วมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานอื่นๆ หรื อไม่

ตัวอย่างระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์
ของคนไทย และมี ก ารใช้ง านอย่ า งแพร่ หลายมากที่ สุ ด คื อ
StarCat Enterprise หรื อแบรนด์ StarCat ซึ่ งมีคุ ณ สมบัติ เด่ น คือ
สามารถบริ หารจัด การเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ได้ม ากถึง 10,000
เครื่ อง ต่ อเครื่ องแม่ข่ าย 1 เครื่ อง และใช้ ทรั พยากรน้อยมาก
กล่าวคือโปรแกรมเอเจนท์ที่จะติดตั้งลงบนเครื่ องลูกข่ายสาหรับ
สื่ อสารข้อมูลและ จัด เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่ องลูกข่ ายทั้ง
ด้าน ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ นั้น มีข นาดเพียง 1.5 เมกกะไบต์
เท่านั้น

ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์
StarCat Enterprise
มีการแสดงผลข้ อมูลต่ างๆ เป็ นเรี ยลไทม์
มีเมนูติดต่ อกับผู้ใช้ ที่เข้ าใจได้ ง่าย
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยผู้ดูแลระบบไม่จาเป็ นต้ องมีความรู้
ด้ านคอมพิวเตอร์ เป็ นพิเศษแต่ อย่ างใด
นอกจากนี.้ ..ยังมีหน้ าจอแดชบอร์ ด
สรุ ปข้ อมูลที่สาคัญสาหรั บผู้บริ หาร
รวมถึงมีรายงานสาหรั บใช้ ในการบริ หารจัดการ
อีกกว่ าหนึ่งร้ อยรายงาน
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ปัจจุบนั มีองค์กรขนาดใหญ่จานวนมากที่มีการใช้ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ StarCat เช่น บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย
จ ากัด บริ ษ ัทการบิ นไทยจ ากัดมหาชน การไฟฟ้ านครหลวง การท่ าเรื อแห่ งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) เป็ นต้น

รู ปที่ 2 การสดงผลสถานะของเครื่ องคอมพิ วเตอร์
ด้ วยระบบ StarCat Enterprise เวอร์ ชั่น 10

การใช้ระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาให้การจัดการ
ปั ญหาต่างๆ เป็ นไปโดยสะดวกและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เช่น
ในช่ วงปี พ.ศ. 2546 ได้ เ กิ ดการแพร่ ระบาดของไวรั ส
คอมพิว เตอร์ ไปทั่ว โลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส.) ได้ประสบกับปัญหานี้ และด้วยเหตุที่ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของธนาคารมีขนาดใหญ่ และกระจายอยู่
กว่า 600 สาขา และมีเครื่ องลูกข่ายนับหมื่นเครื่ อง จึงยากที่จะ
แก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ได้อ ย่ า งทั่ว ถึ ง ในเวลาอัน สั้ น โดยการ
แก้ปัญหาจะต้องทาอย่างรวดเร็ วที่สุด และพร้อมๆ กันทุกส่วน มิ
เช่นนั้น ไวรัสจากส่วนที่ยงั ไม่ได้แก้ไข ก็จะขยายตัวลุกลามกลับ
เข้ามายังระบบเดิมที่แก้ไขไปแล้ว ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็มี
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องลูกข่ายแต่ละเครื่ องน้อยมาก และเป็ นข้อมูล

ที่ ไม่มีก ารปรับปรุ งมาเป็ นระยะเวลานาน ธนาคารจึงได้จดั หา
และติ ด ตั้งโปรแกรม StarCat Enterprise ยังเครื อข่ ายเพื่อแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังนาไปใช้ใน
การบริ หารจัดการด้านอื่นๆ เช่น การจัดทาสรุ ปรายการครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ใ นแต่ ล ะหน่ ว ยงานและสาขาเพื่อ ใช้ใ นการวาง
แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนในแต่ละ ปี งบประมาณ การ
ส่ ง โปรแกรมอุ ด ช่ อ งโหว่ ข องระบบปฏิ บัติ ก ารให้ก ับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ และใช้เป็ นเครื่ องมือหลักในการแก้ไขปัญหาการใช้
งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบงานต่างๆ ทัว่ ประเทศได้อย่าง
รวดเร็ วจากส่ วนกลาง จึงกล่าวได้ว่าธนาคารประสบความสาเร็ จ
เป็ นอย่างมากจากการนาเครื่ องมือในการบริ หารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้งาน

