
บทที่3
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน

ในขัน้นี้กอนการศึกษาและคนควา  ผูจดัท ําไดวางแผนและเตรียมการโดยการแบงขั้นตอนการ
ท ํางานและวิธีดํ าเนินงานโดยเรียงลํ าดับขั้นตอน  ดังนี้

ผู จัดทํ าไดศึกษาระบบการจัดการขอมูลและการบริการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยเริม่ดวยการศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากเอกสารที่มี
อยู   การสัมภาษณผูปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของกับระบบ   สํ ารวจถึงปญหาของระบบเกาพรอมความตองการ
ของผูใชและรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่มีอยูในระบบ   เมื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจัดทํ าแลว   ขั้นตอ
มาจึงดํ าเนินการกํ าหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหาที่เกิดขึ้น  จากนั้นทํ าการ
วเิคราะหขอมูลและทํ าการจํ าแนกขอมูลแลวกํ าหนดความตองการของระบบใหม

จาก รูป 3.1 เปนการแสดงผังองคกรของกองสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงประกอบไป
ดวยหนวยงาน ยอยตางๆดังนี้

 



กองสวัสดิการ

งานสาธารณปูการ
และซอมบํารุง

งานบรกิาร
สวัสดิการ

งานอาคาร
สถานที่ งานธุรการงานออกแบบ

และกอสราง

หนวยบําบัดน้ําเสีย

หนวยผลิตน้ําประปา

หนวยไฟฟา

หนวยเคร่ืองยนต

หนวยประปา
ซอมบํารุง

หนวยโทรศัพท

รูปท่ี 3.1 แผนผังองคกรของกองสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิธีการศึกษาและการพัฒนาระบบฐานขอมูลและการสืบคนระยะไกลทางโทรศัพทอัตโนมัติ
เพื่อการซอมบํ ารุงระบบโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังนี้ผูศึกษาไดวางแผนการพัฒนาระบบงาน
โดยแบงขั้นตอนในการพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้

 



3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม
ผูศึกษาไดเร่ิมทํ าการศึกษากระบวนจัดการและการสืบคนขอมูลเพื่อการซอมบํ ารุงระบบ

โทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหมระบบเดิมโดยกํ าหนดปญหาของระบบเดิม จากนั้นจึงทํ าการรวมรวม
ปญหา และศกึษาความเปนไปไดในการแกปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นทํ าการวิเคราะหขอมูลแลวจึงกํ าหนด
ความตองการของระบบใหม ซ่ึงลักษณะของกระบวนการในแบบเดิมนั้นแบงตามประเภทของผูใชดังนี้
คือ

3.1.1    กระบวนการทํ างานของเจาหนาที่ตรวจซอมเลขหมายขัดของ แบงไดเปน 2 กรณีคือ
1. กรณเีจาหนาที่ไดรับแจงเลขหมายเสียทางโทรศัพทและยังอยูในหนวยโทรศัพท

ใชคอมพิวเตอร
เปนหรือไม

ขอผูอื่นคน
ขอมูลให

คนหาขอมูล
ตามเลขหมายที่ตองการ

จดขอมูล
เลขหมายลงกระดาษ

ออกซอม

มีคนอยู
หรือไม

Y

N

Y

N

ไมสามารถ
ตรวจซอมได

รับแจงเลขหมาย
ชํารุดจากผูใช

รูป3.2 แสดงขั้นตอนการทํ าการสืบคนขอมูลในกรณีกํ าลังออกตรวจซอม

 



2. กรณเีจาหนาที่กํ าลังตรวจซอมอยูภายนอกและตองการทราบขอมูลเลขหมายที่
ตองการซอมเพิ่มเติม

รับแจงเลขหมาย
ชํารุดจากผูใช

โทรศัพทสอบถาม
ขอมูลเลขหมาย
จากหนวยโทรศัพท

มีคนอยู
หรือไม

ผูรับสายคนหาขอมูล
ตามเลขหมายทีต่องการ
ใหแกผูออกไปซอม

ใชคอมพิวเตอร
เปนหรือไม

กลับหนวยโทรศัพท
และทําการคนหา
ขอมูลคตรวจซอม

ตรวจซอม

ไมสามารถ
ตรวจซอมได

NN

Y Y

รูป3.3 แสดงขัน้ตอนการทํ าการสืบคนขอมูลในกรณีออกตรวจซอมภายนอก

3.1.2 กระบวนการท ํางานของเจาหนาที่ธุรการที่มีหนาที่จัดเก็บคาใชจายจากหนวยงานและ
คณะตางๆ

กองสวัสดิการมีหนวยธุรการที่มีหนาที่คอยจัดเก็บคาใชจายในการใชงานโทรศัพทของคณะ
และหนวยงานตางๆ รวมทั้งองคกรอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีกระบวนการทํ างานดังนี้

 



ตรวจสอบคาใชจายและ
ออกใบเสร็จ

แยกตามเลขหมาย

เจอเลขหมายใหม
ที่ยังไมเคยจัดเก็บ

ออกใบเสร็จจัดเก็บคา
ใชจายยังสถานที่นั้นๆ

โทรศัพทสอบถาม
มายังหนวยโทรศัพท

คนหาสถานที่ติดตั้ง
ในสมุดโทรศัพท

เจอเลขหมาย
ที่ตองการหรือไม

หนวยโทรศัพท
ทําการคนหาขอมูลให
และทําการโทรศัพทแจง
ใหหนวยธุรการอีกครั้ง

Start

End

Y

N

Y

N

รูปท่ี 3.4 แสดงขัน้ตอนการทํ างานของหนวยธุรการในการจัดเก็บคาใชจายโทรศัพท

 



3.1.3 กระบวนการทํ างานในการรวบรวมขอมูลในการจัดสรรเลขหมายและวางแผนจัดการ
ระบบ

Start

ตองการขอมูลสรุปในการ
วางแผนและจัดการ
ระบบโทรศัพท

รวมรวมขอมูลจากแฟม
ขอมูลหลายๆแหง

วิเคราะหหาขอสรุปขอมูล
ที่ตองการทราบ

พิมพรายงานตามขอมูล
ที่รวบรวมไดเพื่อเสนอ

ผูบริหาร

Start

รูปท่ี 3.5 แสดงกระบวนการในการรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดสรรและวางแผนระบบโทรศัพท

3.2 ขอจํ ากัดของระบบงานปจจุบัน/ปญหาของระบบงานปจจุบัน
3.2.1 จากผงัแสดงขั้นตอนการสืบคนขอมูลของเจาหนาที่หนวยโทรศัพทมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทีไ่ดแสดงในหัวขอ 3.1 นั้นแสดงใหเห็นวา กระบวนการทํ างานสืบคนเปนระบบที่ตองอาศัยผูมีความ
สามารถในการใชคอมพิวเตอรได ในการสืบคนขอมูลในแตละครั้ง อีกทั้งหากเปนกรณีมีความตองการ
ขอมลูของผูที่อยูนอกสถานที่ มีความจํ าเปนอยางยิ่งที่ตองใชคนคอยสืบคนขอมูลให โดยหากไมมีเจา
หนาทีค่นใดอยูในหนวยโทรศัพทจํ าเปนที่ผูตรวจซอมตองกลับมาสืบคนยังหนวยฯ และกลับไปซอมยัง
จดุหมายทํ าใหเกิดความลาชาในการตรวจซอมเปนอยางสูง

3.2.2 จากผงัแสดงขั้นตอนกระบวนการในการสืบคนขอมูลเลขหมายของเจาหนาที่ธุรการที่มี
หนาทีใ่นการออกใบเสร็จจัดเก็บคาใชจายโทรศัพทไปยังสถานที่ตางๆภายในมหาวิทยาลัยในรูปที่ 3.4
นัน้ หากเกดิกรณีมีเลขหมายที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นใหมจากหนวยโทรศัพท ซ่ึงเปนเลขหมายที่สามารถโทรออก
ภายนอกมหาวทิยาลยัไดและมีคาใชจายเกิดขึ้น เจาหนาที่ธุรการจะเกิดปญหาในการเรียกจัดเก็บเพราะ

 



เปนเลขหมายท่ีเกิดขึ้นใหมและอีกทั้งจะยังไมมีเลขหมายนี้อยูในสมุดรายนามโทรศัพท เนื่องจากสมุด
โทรศพัทจะมีการรวบรวมขอมูลจากหนวยโทรศัพทและทํ าสมุดรายนามผูใชเพียงปละครั้งเทานั้น

ดังนั้นเจาหนาที่ธุรการจํ าเปนตองโทรศัพทเขามาสอบถามขอมูลของเลขหมายที่เกิดขึ้นใหมอยู
เปนประจ ําหากมีการตั้งเลขหมายใหมๆเกิดขึ้น เนื่องจากขอมูลที่หนวยโทรศัพทจะมีการเพิ่มใหมตลอด

3.2.3 ปญหาในการรวบรวมขอมูลสรุปเพื่อประโยชนในการจัดสรรเลขหมายและวางแผนทาง
ดานระบบเคเบิลหรือวงจรในตูชุมสายตามรูปที่3.5 นั้น ในระบบเดิมยังมีปญหามากพอสมควรในการ
รวบรวมขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง อันเนื่องมาจากการออกแบบระบบฐานขอมูลที่ยังมีความซํ้ าซอน
และมกีารกระจายของขอมูลสูง ทํ าใหตองใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ยาวนานอีกทั้ง เปนการ
รวบรวมทีท่ ําดวยมือซ่ึงเสี่ยงตอความผิดพลาดไดงาย และหลังจากไดขอมูล จํ าเปนตองนํ ามาจัดเรียง
และพิมพขอมูล อีกครั้งดวย

3.2.4 ปญหาทางดานขอมูลที่ไดจากฐานขอมูล  เนือ่งจากฐานขอมูลปจจุบัน เปนฐานขอมูลที่
ออกแบบเปนตารางเพียงตารางเดียว ทํ าใหเกิดปญหาการซํ้ าซอนของขอมูล และยังไมมีความละเอียดใน
ขอมูลในระดับที่สามารถนํ ามาใชในการประเมินหรือการวางแผนสํ าหรับการบริหารและจัดการระบบ
โทรศพัทของมหาวิทยาลัยฯไดอยางเหมาะสม  อีกทั้งในฐานขอมูลที่มีลักษณะตารางเดียวยังกอใหเกิด
ปญหาการใชเนื้อที่จัดเก็บสูงอีกดวย

3.3 รวบรวมความตองการของผูใชเพื่อกํ าหนดระบบใหม
ในดานความตองการของผูใช สามารถแจงความตองการของผูใชไดดังนี้
3.3.1 ตองการทํ างานสืบคนขอมูลเลขหมายดวยระบบอัตโนมัติที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
3.3.2 ตองการสืบคนโดยไมตองมีความรูดานการใชงานคอมพิวเตอร
3.3.3 ตองการฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการสืบคนขอมูลสวนอื่นๆของระบบโทรศัพท
3.3.4 ตองการใหสามารถคนหาขอมูลเลขหมายไดจากทุกที่ที่ไปตรวจซอม

จากความตองการของผูใช นํ ามาเขียนผังกระบวนการทํ างานของระบบใหมไดดังนี้

 



รับแจงเลขหมาย
ชํารุดจากผูใช

กดโทรศัพทเพื่อ
ใหระบบพิมพขอมูล
ในการตรวจซอม

Start

ออกซอม

รูป3.6 แสดงขั้นตอนการทํ าการสืบคนขอมูลของเจาหนาที่ซอมบํ ารุงในกรณีกํ าลังออกตรวจซอม

รูป3.7 แสดงขั้นตอนการทํ าการ
สืบคนขอมูลของเจาหนาที่ซอม
บํ ารุงในกรณีออกตรวจซอมภาย

นอก

รับแจงเลขหมาย
ชํารุดจากผูใช

กดโทรศัพทเพื่อ
ฟงขอมูลจากระบบ

Start

ออกซอม

 



Start

ตรวจสอบคาใชจายและ
ออกใบเสร็จ

แยกตามเลขหมาย

เจอเลขหมายใหม
ที่ยังไมเคยจัดเก็บ

เขาระบบเพื่อคนหา
ขอมูลผานเครือขาย LAN

End

ออกใบเสร็จจัดเก็บคา
ใชจายยังสถานที่นั้นๆ

N

Y

รูป3.8 แสดงขั้นตอนการทํ าการสืบคนขอมูลของเจาหนาที่ธุรการ

Start

ตองการขอมูลสรุปในการ
วางแผนและจัดการ
ระบบโทรศัพท

คนหาจากระบบสืบคนและ
สั่งใหระบบพิมพรายงาน

End

รูป3.9 แสดงขั้นตอนการทํ าการสืบคนขอมูลสรุปเพื่อการจัดสรรและวางแผนระบบโทรศัพท

 



จากผังข้ันตอนการทํ างานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับระบบในดานตางๆจะเห็นวาในกระบวน
การเดมินัน้ ลักษณะของการทํ างานจะเปนลักษณะการจัดการดวยมือ เปนสวนมาก ซ่ึงจะสงผลใหเกิด
การท ํางานที่ชา และ บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการรวบรวมขอมูลของเจาหนาที่ที่ อาจจะตอง
ทํ างานในหลายๆหนาที่ทํ าใหไดขอมูลที่ผิดพลาดไป ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ทํ างานใหมแลวจะเห็นวา ขั้นตอนการทํ างานจะสั้นลง เนื่องจากมีการนํ าเอาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาทํ างานแทนมนุษยซ่ึงจะสงผลให มีการทํ างานที่รวดเร็วข้ึน และโอกาสเกิดความผิดพลาดของ
ขอมลูกจ็ะลดลง อีกทั้ง ยังชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ ในอันทีจะสามารถไปทํ างานอื่นที่มีลักษณะ
งานทีใ่ชความรูในการตัดสินใจอื่นๆมากกวา
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