
บทที่ 1
บทนํ า

1.1 ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
การขยายตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนไปอยางรวดเร็ว จากเมื่อคร้ังกอต้ังเมื่อปพ.ศ 2507

ดวยเนื้อที่ประมาณ 1,360 ไร มจี ํานวนนักศึกษาอยูไมเกิน 300 คน หากแตในปจจุบันมีจํ านวนนักศึกษา
อยูทั้งสิ้นประมาณ 15,000 คน อาจารยผูสอนประมาณ 2,000 คน และเจาหนาที่ทั้งสิ้นประมาณ 8,000
คน อีกทัง้ไดมีการกอต้ังคณะตางๆขึ้นในปจจุบันมีถึง 17 คณะซึง่ประกอบดวยภาควิชาตางๆ มากกวา
100 ภาควชิาและหนวยงานราชการตางๆมากมาย

จากขอมูลดังกลาวทํ าใหมหาวิทยาลัยจํ าเปนตองมีการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานที่
รวดเร็วและคลองตัว ในการตดิตอราชการตางๆเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบที่ชวยในการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สํ าคัญคือระบบเครือขาย
โทรศัพทซึ่งเปนระบบการสื่อสารที่เปนพื้นฐานที่มีความรวดเร็ว  สะดวกซึ่งมีมาตั้งแตยุคกอต้ัง
มหาวิทยาลัย

ปจจบัุนระบบเครอืขายโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมประกอบดวยหองชุมสายจํ านวน 10 
หองชมุสายและตูชุมสายจํ านวน  21 ตูชุมสายกระจายทัว่มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะที่อยูในสวนของฝง
แมเหียะ ซึง่รวมจํ านวน เลขหมายที่ใชงานในปจจุบันทั้งสิ้น 3,000 เลขหมายโดยจะมีการเพิ่มตูชุมสาย
เพือ่รองรับการขยายตัวการใชงานเปนจํ านวน 4,000 เลขหมายในป พ.ศ 2546

ระบบเครือขายโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือหนวยงาน
โทรศพัทซึง่สังกัดงานบริการสาธารณูปการและซอมบํ ารุงกองสวัสดิการ สํ านักงานอธิการบดี ซึ่งมีหนา
ทีใ่นการอ ํานวยความสะดวกและรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบเครือขายโทรศัพท ทัง้หมดของมหาวิทยาลัย
ยกเวนบางสวนของทางดานคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมซึ่งมีหนวยงาน
รับผิดชอบแยกตางหากแตยังคงมีการประสานงาน เชื่อมตอสัญญาณและรวมมือกันทางดานเทคนิค
กับหนวยโทรศัพทตลอดเวลา เพื่อใหการสื่อสารระหวางทั้งสองฝายเกิดประสิทธิภาพในการทํ างานสูง
สุด

ปจจุบันหนวยโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดนํ าเอาระบบคอมพิวเตอรมาใชเก็บขอมูลแทน
ระบบเดมิซึง่ท ําใหการคนขอมูลของเลขหมายทํ าไดรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามขั้นตอนการสืบคนขอมูลใน
ฐานขอมลูของเจาหนาที่ในปจจุบันยังคงมีปญหาในหลายๆดานกลาวคือ
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1) ลักษณะขอมูลที่ซํ้ าซอนเนื่องจากขาดการออกแบบระบบฐานขอมูลที่ถูกตองเชนกรณีมีเลข  
หมายทีอ่ยูในตํ าแหนงหมุดเดียวกันซึ่งไมอาจจะเปนไปได

              2) เจาหนาทีบ่างทานไมสามารถคนหาขอมูลเองไดเนื่องจากไมชํ านาญดานระบบคอมพิวเตอร

 



3) จ ําเปนตองมีเจาหนาที่อยางนอย1คน คอยรับโทรศัพทและสืบคนขอมูลใหเจาหนาที่ที่ออกไป
ปฏิบัติงานภายนอก รวมทั้งเจาหนาที่ของคณะและหนวยงานตางๆที่รับผิดชอบงานดาน
ระบบโทรศัพทหนวยงานของตนเอง

  4) ผูบริหารไมสามารถนํ าขอมูลเลขหมายตางๆจากฐานขอมูลนี้ไปทํ าการวิเคราะหประกอบการ
ตัดสนิใจในการจัดสรรเลขหมายของคณะและหนวยงานตางๆ ทีร่องขอเลขหมายใหมรวมถึง
รองขอการปรับระดับชั้นความสามารถการโทรออกของเลขหมายนั้นๆไดเนื่องจากฐานขอมูล
เดมิที่ไมเอื้ออํ านวยในการใหขอมูลที่ถูกตอง

ดังนั้นจึงมีความจํ  าเป นอย างยิ่ งในด านการพัฒนาระบบบริการของหน วยโทรศัพท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการพัฒนาฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและระบบการสืบคนขอมูลที่รวดเร็ว
ที่สุด เพื่อทํ าใหการติดตองานราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหมเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งจะเปน
ผลใหระบบธุรกรรมดานอื่นๆเกิดความคลองตัวตามไปดวย

การศึกษานี้มุ งเนนพัฒนาระบบฐานขอมูลระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
โปรแกรมการสืบคนโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสรางระบบ การสืบคนขอ
มูลระยะทางไกลซึ่งเปนการสืบคนแบบอัตโนมัติโดยใชระบบโทรศัพท เชือ่มตอกับระบบฐานขอมูลของ
คอมพวิเตอร เพื่อรายงานขอมูลของเลขหมายตางๆใหแกเจาหนาที่ที่ออกไปปฏิบัติงานภายนอก

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพือ่พฒันาระบบฐานขอมูลระบบโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. เพือ่พฒันาระบบการสืบคนที่มีความละเอียด  ถกูตอง  รวดเร็วและไมจํ ากัดสถานที่

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
จดัท ําระบบฐานขอมูลและวงจรระบบสืบคนระยะไกลของเลขหมายโทรศัพทของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ประกอบดวยขอมูลดังนี้คือ

- ตํ าแหนงหมุดตนทางตูชุมสาย
- ตํ าแหนงหมุดเคเบิลที่จายออกไปจากตูชุมสาย
- ตํ าแหนงวงจรภายในตูชุมสาย
- ตํ าแหนงตูชุมสาย
- ตํ าแหนงหมุดตูพักสาย
- ตํ าแหนงหมุดตูที่จุดติดตั้งปลายทาง
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- ระดบัความสามารถการโทรออกของเลขหมายนั้นๆ
- จดุติดตั้งของเลขหมายนั้น
- หนวยงาน,คณะที่รับผิดชอบ
- ชนิดของเลขหมาย
- ขอมูลตูชุมสาย
- ขอมูลหองชุมสาย
- ขอมูลสายเคเบิล

1.4 แผนการดํ าเนินงานการศึกษา
1. ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิมและความเปนไปไดในการพัฒนาระบบใหมเพื่อแก

ปญหาระบบเดิม
2. ศึกษาทฤษฎีการออกแบบฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมและการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส
3. ออกแบบและวิเคราะหระบบฐานขอมูล
4. ออกแบบและวิเคราะหวงจรสํ าหรับระบบสืบคนระยะไกล
5. พฒันาระบบสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติ
6. ทดสอบและแกไขระบบ
7. จดัทํ าเอกสารประกอบ

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการงานโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหมและชวยใน

การตัดสินใจของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
2. ทํ าใหการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานและการทํ าธุรกรรมภายในมหาวิทยาลัย

เชยีงใหมมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการบริการซอมบํ ารุงทีร่วดเร็วขึ้น
3. ทํ าใหทราบและเกิดทักษะการนํ าความรูดานการออกแบบระบบฐานขอมูลมาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด
4. ท ําใหทราบและเกิดทักษะการออกแบบและจัดทํ าวงจรเชื่อมตอระบบโทรศัพทกับระบบ

คอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรมควบคุม เพือ่การสืบคนระยะไกล

1.6 เครือ่งมือที่ใชในการดํ าเนินงาน
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       1.6.1  ทางดานฮารดแวรไดแก
-  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ความเร็วหนวยประมวลผล 300MHz ข้ึนไป
หนวยความจํ า 128 MB

-  การดเสียง
-  I/O Card แบบขนานสํ าหรับเพิม่จ ํานวนพอรต อินพทุและเอาทพุทของ

คอมพิวเตอร
- อุปกรณวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นเพื่อใชเฉพาะระบบฯ
- ไมโครโฟนบันทึกเสียง
- สัญญาณโทรศัพทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- เครื่องโทรศัพท เพือ่ใชในการทดสอบ

         1.6.2  ทางดานซอฟตแวรไดแก
 - ระบบปฏิบัติการ Windows 98,Windows XP,Windows NT4.0 Server,

Windows NT4.0 Work station
- โปรแกรม Visual Basic
- โปรแกรม MySQL,MyODBC,MySQL-Front
- โปรแกรมชุด Microsoft office
- โปรแกรมบันทึกเสียง Sound recorder
- โปรแกรม VISIO
- โปรแกรมแตงภาพ PhotoShop

1.7 นยิามศพัทที่ใชในการศึกษา
1.7.1 การสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติ    หมายถึงการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล    

โดยการโทรศัพทจากสถานที่ใดๆไปยังเลขหมายของระบบอัตโนมัติและใชการกดปุมกด
โทรศพัททํ าหนาที่แทน  คียบอรดของคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล

1.7.2 DTMF ยอมาจากคํ าวา Dual Tone Multi Frequency     หมายถงึความถี่ที่ไดจากการกด
ปุมบนแปนกดโทรศัพท ต้ังแต เลข 0-9,*,# ซึ่งเปนความถี่ที่เกิดจากการรวมกันของความถี่
2 ความถีคื่อความถี่ทางแนวตั้งและแนวนอนโดยแตละปุมจะมีความถี่ที่ไมเทากัน

1.7.3 I/O Card    หมายถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส ทีม่ลัีกษณะเปนแผนวงจรที่สามารถเสียบใชใน
เครื่องคอมพิวเตอรทํ าหนาที่ในการเพิ่มจํ านวน พอรต ทั้ง อินพุท และเอาทพุท ของ
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คอมพิวเตอรเพื่อใชในการ เชื่อมตอกับวงจรอิเล็กทรอนิกสภายนอก  ในงานควบคุม
อัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอร

 


	º·¹Ó

