
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันในโลกของยุคสารสนเทศและยุคการสื่อสารไรพรมแดนวิทยาการดานคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ (Information System) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ไดเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็วและมีบทบาทในชีวิตประจําวัน และการทํางานมากขึ้น มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการแขงขัน เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลอยางเต็มที่ 
 การเขาสูยุคสารสนเทศไดสงผลกระทบไปทั่วทุกวงการรวมทั้งในวงการธุรกิจการบิน
เนื่องจากธุรกิจการบิน ในสวนของระบบสํารองที่นั่งจําเปนตองพัฒนาไปพรอม ๆ  กับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก เพื่อทําหนาที่พัฒนาและรองรับการสํารองที่นั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระบบ
สารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากในการบริหารจัดการธุรกิจการบิน การใชระบบสารสนเทศ
ชวยใหการจัดการขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับระบบสํารองที่นั่งดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพภายในองคกรใหสามารถแขงขันไดในธุรกิจที่ดําเนิน
อยู  อีกทั้งยังชวยประกอบการตัดสินใจของผูบริหารองคกรใหเปนไปอยางมีหลักการ เหตุผลและทันสมัย 
เพราะผูบริหารทุกระดับจําเปนตองมีการวางแผน การคาดการณ  การทํานายลวงหนา  การติดตาม  
และการควบคุม เพื่อใหทราบปญหาและขอมูลที่แทจริงของลูกคารวมทั้งการนําขอมูลไปใช
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อการแกไข ปรับปรุง การทํางานในองคกรตลอดจนแกไขปญหาที่เกิด
ขึ้นกับลูกคา ทั้งนี้การนําคอมพิวเตอรมาใชในระบบสารสนเทศเพื่อชวยการตัดสินใจมาใชจะทําให
ผูบริหาร  สามารถใชขอมูลสารสนเทศตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล  ถูกตอง และรวดเร็ว 
 
1.1  ความสําคญัและความเปนมาของปญหา 
 ระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุส เปนระบบสํารองที่นั่งที่มีสวนแบงการตลาดในประเทศไทย
ประมาณรอยละ  80 และมากกวารอยละ 50 ทั่วโลก ระบบอะมาดิอุส (Amadeus) เปนระบบสํารอง
ที่นั่ งที่ทันสมัย เหนือกวาระบบสํารองที่นั่งอื่น ๆ เนื่องจากเปนระบบสํารองที่นั่งที่พัฒนาขึ้นลาสุด
และทันสมัยที่สุด สายการบินชั้นนําของโลก 138 สายการบินใชระบบอะมาดิอุสเปนระบบสํารอง
ที่นั่งหลัก และนอกจากนั้นสายการบินเหลานี้ยังใชระเบียนชื่อผูโดยสาร (Passenger Name Record: 
PNR) หรือโคด (Code) รวมกันทั้งหมดอีกดวย 
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 ระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุส เปนระบบสํารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จที่ บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) รวมลงทุนดวยเงินลงทุน 30 ลานบาท โดยบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได
สิทธิในการจัดตั้งบริษัทการตลาดแหงชาติ (National  Marketing Company) ไดแกบริษัทไทย                   
– อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเซีย จํากัด ทําหนาที่การตลาดสําหรับผลิตภัณฑทั้งหมดของอะมาดิอุส 
ใหแกตัวแทนจําหนายในประเทศไทย และประเทศใกลเคียง ไดแก ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ 
เมียนมาร โดยไดดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2545   
 รูปแบบการใหบริการระบบสํารองที่นั่งอะมาดิอุสในประเทศไทยม ี 4  รูปแบบคือ  
 1.   Amadeus Dumb Terminal (ALC line) 
 2.  Amadeus ProTempo (X.25) 
 3.  Amadeus ProWeb (Internet) 
 4.  Amadeus Vista (Internet) 
 บริษัทไทย – อะมาดิอุส  เซาทอีสตเอเซีย จํากัด ประกอบดวยหลายหนวยงาน แตหนวยงาน
หลักที่คอยแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกตัวแทนจําหนาย (Agency) ก็คือ แผนกบริการลูกคา (Customer 
Service)  ซ่ึงหนาที่หลักเปนฝายลูกคาสัมพันธ (Call Center) ฝายใหคําแนะนําลูกคา (Helpdesk) และ
ฝายชางเทคนิค (Technical Helpdesk) ที่มีหนาที่รับปญหาการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรและ
การสํารองที่นั่ง  จากลูกคาผานหมายเลขโทรศัพทฟรีของบริษัท คือ 1800-254533  เพื่อรับปญหา
ของลูกคาทั่วประเทศ  หากปญหาของลูกคาไมสามารถแกไขทางโทรศัพท จะมีการสั่งงานใหผูรับ
ชวงบริการ (Service Provider) โดยทางบริษัทไดทําสัญญากับบริษัท เอสวีโอเอ (มหาชน) จํากัด
(SVOA) โดยกําหนดเวลาในแกไขปญหาใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ช่ัวโมง 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเก็บ
ฐานขอมูลการแจงปญหาของลูกคาของบริษัทไทย -อะมาดิ อุส  เซาท อีสต เอเซีย  จาํกัด   เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร และเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว มีการ เก็บขอมูลเปนระเบียบ  
สะดวกตอการคนหาและตรวจสอบ ทําใหการบริการลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
1.2   วัตถุประสงคของการศกึษา 

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ เก็บฐานขอมูลการแจงปญหาของลูกคา
ตัวแทนจําหนายของบริษัทไทย -อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด  

2)  เพื่อติดตามการทํา ง านของผูรับชวงบริการของ  บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต
เอเชีย จํากัด ผานระบบอินเทอรเน็ต 
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1.3   ประโยชนท่ีไดรับการศกึษา 
1) ไดระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูล การแจงปญหาของตัวแทนจําหนาย และ 

ติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการ ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
2)  สามารถติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย 

จาํกัด ผานระบบอินเทอรเน็ต 
3)  สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษา และประยุกตใชกับองคกรอื่น ๆ ตอไป 

 
1.4   แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
 1.4.1  แผนการดําเนินการ 
      1) ศึกษาและรวบรวมขอมลู ระบบงานปจจุบันเกี่ยวกนัการบันทึกขอมูลและปญหาของ
ลูกคาในสวนแผนกบริการลกูคา ของบริษัทไทย-อะมาดอุิส เซาทอีสตเอเชีย จํากดั 
      2) วิ เคราะหระบบงานและระบบขอมูลที่ ใชในปจจุบันของ  บริษัทไทย-อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย จํากดั 
          3) ออกแบบระบบฐานขอมูล 
      4) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกบัความตองการ 
      5) ทดสอบและปรับปรุงระบบ เพื่อใหใชงานไดตรงตามความตองการใหมากที่สุด 
      6) ติดตั้งและทดลองใชงาน 
      7) จัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระฉบับสมบูรณ 
 1.4.2  ขอบเขตการศึกษา 
                      1) พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนระบบสารสนเทศที่ชวยในการบันทึกขอมูลการแจง
ปญหาของลูกคาตัวแทนจําหนาย และการติดตามการทํางานผูรับบริการของบริษัทไทย-อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย  จํากัด 
             2) สรางฐานขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นของลูกคา และการติดตามการทํางานของผูรับชวง
บริการของ บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
              3)โปรแกรมสามารถบันทึกการทํางานของผูรับชวงบริการ ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
              4)โปรแกรมสามารถแสดงผลขอมูลปญหาที่เกิดกับตัวแทนจําหนาย 10 อันดับแรก 
ของการแจงปญหาจากตัวแทนจําหนาย โดยแบงปญหาเปนกลุมปญหาหลัก 2 กลุม คือ ฮารดแวร 
และ ซอฟตแวร 
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  1.4.3   วิธีการศึกษา 
        1) ศึกษาระบบงานปจจุบัน เกี่ยวกับการบันทึกขอมูลและปญหาของลูกคา ในสวน
แผนกบริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย  จํากัด   เพื่อพิจารณาการนํา
คอมพิวเตอรไปใชบันทึกขอมูลและปญหาของลูกคา 
        2) วิเคราะหระบบงานและระบบขอมูลที่ใชในปจจุบัน ของบริษัทไทย-อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด เพื่อศึกษาสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่ผูใชงานตองการ และตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศที่ตองการ 
        3) ออกแบบระบบโดยออกแบบรายละเอียดการไหลของขั้นตอนและขอกําหนดตาง ๆ 
ของระบบ 
        4) ออกแบบฐานขอมูลที่เหมาะสม เพื่อใชในการผลิตระบบสารสนเทศที่นําไปใช
ประโยชนไดเปนอยางดี 
        5) พัฒนาตนแบบ เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกับความตองการ 
        6) ประเมินตนแบบ เพื่อใหเขาใจสารสนเทศที่ตองการและเพื่อใหทราบวาสารสนเทศ
ตนแบบของระบบสามารถทํางานอะไรไดบาง หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขสวนใดบาง 
        7) นําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
1.5   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1.5.1  ฮารดแวร 
        1) เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อใชเปนเซิรฟเวอร  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
  -  หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบ Pentium IV 
ความเร็วไมต่ํากวา 3 GHz 
       -  หนวยความจําที่เขาถึงแบบสุม (Random Access Memory : RAM) ขนาด 512 
เมกกะไบต (Megabytes) 
  -  ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาดความจุ  30 กิกกะไบต (Gigabytes) 
  -  สายและอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณเครือขาย 
        2) คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
  -  หนวยประมวลผลกลางแบบ Pentium IV   ความเร็วไมต่ํากวา 1.8 GHz 
  -  หนวยความจําที่เขาถึงแบบสุม ขนาด 256 เมกกะไบต 
  -  ฮารดดิสก  ขนาดความจุไมต่ํากวา 10 กิกกะไบต 



 5 

  -  สายอุปกรณและแผงวงจรตอเชื่อมสัญญาณเครือขาย 
       3) เครื่องพิมพ (Printer) 
 1.5.2  ซอฟตแวร 
      ระบบปฏิบัติการประกอบดวย 
  -  ดานเซิรฟเวอร  ใชระบบปฏิบัติการวินโดวส 2003 เซิรฟเวอร (Windows 2003 Server) 
  -  ดานไคลแอนต ใชระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows XP 
       (1) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) 
       (2) โปรแกรมแอพเซิรฟ (AppServ) 
       (3) โปรแกรมพีเอชพี (Professional Home Page) 
       (4) โปรแกรมเอชทีเอ็มแอล (HTML) 
       (5) โปรแกรมแกไขขอความ (Edit Plus V2.11) 
 1.5.3  ดานขอมูล 
       ประกอบดวย 
       1) ขอมูลลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดอุิส เซาทอีสตเอเชีย จํากดั 
       2) ขอมูลปญหาที่ เคยเกิดขึ้นจากแผนกบริการลูกคา  (Customer Service) 
บริษัทไทย - อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากดั   
 
1.6   นิยามศัพทท่ีใชในงานวจัิย 
 ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด  หมายถึง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)ผูได
สิทธิในการจัดตั้งบริษัทการตลาดแหงชาติ (National Marketing Company)  ถือหุนโดยบริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย 
 ผูรับชวงบริการ หมายถึง   บริษัท  เอสวีโอเอ  (มหาชน) จํากัด ซ่ึงไดทําสัญญาเพื่อซอมบํารุง
เครื่องคอมพิวเตอรของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ทั่วประเทศ มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูที่  900/9  อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพ 10120 
 ตัวแทนจําหนาย  หมายถึง บริษัท หาง ราน ตาง ๆ ที่ใชระบบอะมาดิอุสเพื่อสํารองที่นั่ง
แบบเบ็ดเสร็จ 
 
1.7   สถานที่ท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 1)  บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด  จังหวัดเชียงใหม 
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 2)  สํานักหอสมุด  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 3)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


