
 

บทที่  3 
การศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

 
 ผูศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหระบบงานปจจุบันโดยใชเทคนิคการสัมภาษณผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนกบริการลูกคา ระบบขอมูลปจจุบันเกี่ยวกับการ
แจงปญหาของลูกคา และการติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของ
บริษัทไทย- อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ดังมีรายละเอียดการศึกษาตามลําดับหัวขอตอไปนี้ 
 1.  การใหบริการลูกคาของแผนกบริการลูกคา บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
 2 . ลักษณะระบบงานปจจุบัน 
 3.  ปญหาของระบบงานปจจุบัน 
 4.  ประเมินระบบงานปจจุบัน  ความตองการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
 
3.1   การใหบริการลูกคาของแผนกบริการลูกคา บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
 การใหบริการลูกคาของแผนกบริการลูกคา บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
ลักษณะจะเปนการใหบริการลูกคาในลักษณะปญหาตางๆ ทั้งปญหาคําสั่งการสํารองที่นั่ง ปญหา
เร่ืองระบบการสื่อสารขอมูล (Network Communication) ปญหาดานฮารดแวร ซอฟตแวร สอบถาม
เกี่ยวกับตารางการเรียนการสํารองที่นั่งในหลักสูตร (Course) ใหกับตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบิน 
ในแตละภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในเขตภาคเหนือจะมีตัวแทนจําหนายในแตละจังหวัด ดังนี้ 
 เชียงใหม มีตัวแทนจําหนาย    236 แหง 
 เชียงราย  มีตัวแทนจําหนาย    29  แหง 
 ลําพูน  มีตัวแทนจําหนาย    33  แหง 
 ลําปาง  มีตัวแทนจําหนาย    10  แหง 
 พะเยา  มีตัวแทนจําหนาย    3  แหง 
 แพร  มีตัวแทนจําหนาย    2  แหง 
 อุตรดิตถ มีตัวแทนจําหนาย    1 แหง 
 พิษณุโลก มีตัวแทนจําหนาย    10  แหง 
 เพชรบูรณ มีตัวแทนจําหนาย    1  แหง 
 สุโขทัย  มีตัวแทนจําหนาย    2 แหง 
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 แผนกบริการลูกคามีบุคลากรที่พรอมจะใหวิธีแกไขปญหาและแนะนําลูกคาทุกวันไมเวน
วันหยุดสุดสัปดาห จะมีเวลาปฏิบัติงานดังนี้ 
 วันจันทร – ศุกร ใหบริการตั้งแตเวลา 8.00 น.  ถึงเวลา  19.00 น. 
 วันเสาร  ใหบริการตั้งแตเวลา 8.00 น.  ถึงเวลา  17.00 น. 
 วันอาทิตย ใหบริการตั้งแตเวลา 9.00 น.  ถึงเวลา  17.00 น. 
 ลักษณะการใหบริการของผูรับชวงบริการ จะเปนการใหบริการในลกัษณะปญหาตาง ๆ ที่
แผนกบริการลกูคา บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ไมสามารถแกไขทางโทรศัพทได  
โดยผูรับชวงบริการจะดแูลแกไขอุปกรณ และโปรแกรม ซ่ึงสามารถแยกกลุมปญหาเปน 2 กลุมดังนี้  
 ฮารดแวร  ประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง  หนาจอ แปนพมิพ  เมาส  ซีดีรอม 
 ซอฟตแวร ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการวินโดวส  , Amadeus  ProTempo , Amadeus  

                 Tempo IP , Amadeus Proweb ,  Amadeus Vista 
 เครื่องพิมพ ประกอบดวย Ticket Printer  ,  RO Printer 
 ระบบเครือขาย ประกอบดวย  HUB , Router , สาย LAN 
 ในการแกไขแตละปญหาของผูรับชวงบริการตองใหแลวเสร็จภายใน 4 ช่ัวโมงนับตั้งแตได 
รับแจงจากพนักงานแผนกบริการลูกคา บริษัทไทย - อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด หรือตองให
แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 90 ของปญหาทั้ งหมดในแตละเดือน  เนื่องจากผูรับชวงบริการได
ทําสัญญาไวกับ บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ซ่ึงพนักงานของผูรับชวงบริการจะ
ดําเนินการแกไขปญหาเมื่อไดรับแจงทางอีเมลจากพนักงานแผนกบริการลูกคา บริษัทไทย - อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด ตอจากนั้นผูรับชวงบริการที่สํานักงานใหญจะสงอีเมลแจงพนักงานของ
ผูรับชวงบริการที่อยูในเขตพื้นที่บริการนั้น ๆ ซ่ึงมีศูนยบริการทั้งหมด 13 สาขาใน 13 จังหวัดไดแก  
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ราชบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแกน พิษณุโลก เชียงใหม  
เชียงราย  สุราษฏรธานี  ภูเก็ต หาดใหญ โดยผูรับชวงบริการทั้ง 13 สาขานี้จะมีเวลาทําการตั้งแต     
วันจันทร – เสาร และใหบริการตั้งแตเวลา 8.00 น.  ถึงเวลา  18.00 น. 
 สําหรับการแกไขปญหาใหตัวแทนจําหนายมีวิธีปฏิบัติดังแสดงไวในรูปที่ 3.1  
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รูปที่  3.1  แสดงการแกปญหาใหตวัแทนจําหนาย 

 

 จากรูปที่ 3.1 แสดงขั้นตอนแกปญหาใหตัวแทนจําหนาย โดยเริ่มจากเมื่อตัวแทนจําหนาย         
มีปญหาจะโทรเขามาที่แผนกบริการลูกคาของบริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
พนักงานแผนกบริการลูกคาจะแกไขปญหาผานโปรแกรมควบคุมหนาจอ หากปญหาที่ตัวแทน
จําหนายแจงเปนปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร หรือ ไมสามารถแกไขผานโปรแกรมควบคุมหนาจอได 
พนักงานจะแจงปญหาใหผูรับชวงบริการเขาไปแกไขตอไป 
 

3.2 ลักษณะระบบงานปจจุบัน 
 ในสวนของแผนกบริการลูกคา (Customer Service)  เปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทไทย-
อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด และเปนสวนที่มีการติดตอส่ือสารกับลูกคามากที่สุด แผนกนี้จะมี
บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลในสวนงานในดานตาง ๆ เพื่อรองรับกับการบริการที่ครอบคลุม
ทุกปญหา และมีการตรวจเช็คคุณภาพการทํางานในแผนก ดวยการตรวจสอบคุณภาพการทํางาน
ของแตละบุคคลในแผนก  เพื่อใหลูกคาที่มีปญหาการใชงานไดรับการชวยเหลือที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา 
 ระบบงานปจจุบันในดานการปฏิบัติงานรับแจงปญหาและการบันทึกขอมูลการแจงปญหา
ของลูกคาในแผนกบริการลูกคา   ซึ่งมีความสําคัญมากเนื่องจากจะตองนําขอมูลเหลานั้นมาประเมิน
การทํางานภายในแผนก และวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาใชในการประกอบการตัดสินใจของ
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ผูบริหารในดานตางๆ ทําใหการบันทึกขอมูลการแจงปญหาเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนั้นแผนกบริการ
ลูกคาก็มีการบันทึกขอมูลการแจงปญหาของลูกคาเชนกัน โดยมีขั้นตอนของระบบงาน (รูปที่ 3.2)
ดังนี้ 
 (1)  เมื่อลูกคาประสบปญหาดานการใชงานระบบสํารองไมวากรณีใดๆ หรือแมแตตองการ
จะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระบบสํารองที่นั่งในดานตาง ๆ  ทําใหการบันทึกขอมูลการแจงปญหา
เปนสิ่งที่สําคัญ ทางแผนกบริการลูกคาก็จะมีพนักงานรับแจงปญหาตางๆ  
 (2)  เมื่อพนักงานรับสายก็จะแจงชื่อรับสายเพื่อสะดวกกับลูกคาในการติดตามงานในกรณีที่
งานยังไมเสร็จหรือยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นพนักงานก็จะสอบถามปญหาที่เกิด
ขึ้นกับลูกคา โดยจะขอทราบขอมูลที่จะเปนกับการติดตอกลับลูกคา เชน ช่ือลูกคาที่แจง ช่ือบริษัท 
Office ID และเบอรติดตอกลับ เปนตน 
 (3)  กรณีที่ไมสามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชงานในดานอื่นๆ ดวยตนเองก็จะโอน
หนาที่รับผิดชอบในการแกไขปญหาใหกับงานบริการดานเทคนิค ในการแกไขปญหาตอไป จากนัน้ 
งานบริการดานเทคนิคจะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น หากไมสามารถแกไขปญหาได
เนื่องจากเกิดจากอุปกรณชํารุด ก็จะสงงานใหผูรับชวงบริการเปนผูแกไขปญหาโดยการสงอีเมล 
และเมื่อผูรับชวงบริการแกไขปญหาเสร็จสิ้นแลวก็จะสงอีเมลลับมายังพนักงานที่รับเรื่องในครั้ง
แรกแจงวาสามารถแกไขปญหาใหลูกคาเรียบรอยแลวในเวลาใด สามารถใชงานไดเปนปกติเมื่อใด 
ตอจากนั้นพนักงานจะบันทึกเวลาที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดเสร็จสิ้น 
 (4)  หัวหนาแผนกบริการลูกคาจะรวบรวมขอมูลตางๆ สรุปปญหา และผลการดําเนินงาน
ของผูรับชวงบริการ 
 (5)  หัวหนาแผนกบริการลูกคาสรุปขอมูลการแกไขปญหาของลูกคาในสวนที่ผูรับชวง
บริการไดแกไขปญหา  เพื่อสงรายงานใหกับผูบริหารแผนกบริการลูกคาเพื่อใหผูบริหารนําไปใช
ตัดสินใจแกไขปญหาดานตาง ๆ ใหลูกคา รวมทั้งการควบคุมเวลาการทํางานของผูรับชวงบริการให
อยูภายใตสัญญาที่ไดตกลงไว 
 



 23 

 
รูปที่ 3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติและการบันทกึการแกไขปญหาลูกคาของแผนกบริการลูกคา 

                         บริษัทไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
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3.3   ปญหาของระบบงานปจจุบัน 
 ระบบงานปจจุบันของแผนกบริการลูกคามีปญหา 5 ประการดังนี้ 
 (1)  ขาดฐานขอมูลของลูกคาที่ดีในการที่จะแกไขและประเมินปญหาที่เกิดขึ้นในดาน
ปฏิบัติการแกไขปญหาใหลูกคาของผูรับชวงบริการ  ทําใหเกิดความลาชาในการแกไขปญหาใหกับ
ลูกคา 
 (2) ไมมีเครื่องมือในการประเมินการปฏิบัติในการแกไขปญหาใหลูกคาของผูรับชวง
บริการและขาดการประเมินที่ตอเนื่อง 
 (3) ในการปฏิบัติในการแกไขปญหาใหลูกคาของผูรับชวงบริการ ไมมีการบันทึกเวลาแบบ
เรียลไทม  (Real Time) ในการแกไขปญหา ทําใหไมสามารถตรวจสอบเวลาปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามสัญญา 
 (4)  การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาของลูกคาแผนกบริการลูกคาไม
สามารถไดรับขอมูลไดทันที 
 (5)  ผูบริหารและหัวหนาแผนกบริการลูกคาไมสามารถไดรับขอมูลไดทันที 
 
3.4   ผลการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน  ความตองการและขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
 จากระบบงานในการแกไขปญหาของลูกคาในแผนกบริการลูกคา  ของบริษัท
ไทย -อะมาดิ อุส  เซาท อีสต เอเชีย  จํากัด  สามารถสรุปผลวิเคราะหไดดังนี้ 
 (1)  ระบบการแกไขปญหาของแผนกบริการลูกคาที่ใชอยูในปจจุบันไมเปนสากล  ดังนั้น
จึงควรมีการจัดทําฐานขอมูล เพื่อใหพนักงานภายในแผนกบริการลูกคาสามารถใชขอมูลรวมกันได
อยางสะดวก  รวดเร็วและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถสื่อสารกันไดในระดับสากล 
 (2)  การติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการในปจจุบันไมสามารถทราบไดวาพนักงาน
ของผูรับชวงบริการไปถึงลูกคาที่แจงปญหาเวลาใด และแกไขปญหาเสร็จสิ้นในเวลาใด ทําใหไม
สามารถตรวจสอบระยะเวลาตั้งแตเร่ิมแจงปญหาใหผูรับชวงบริการจนปญหาเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงควร
มีการจัดทําระบบตรวจสอบระยะเวลาการทํางานของผูรับชวงบริการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของผูรับชวงบริการ  
 (3)  การประมวลผล  จากระบบเดิมจะทําไดยากเนื่องจากอยูในรูปแบบเอกสาร  ทําให
สูญเสียทรัพยากรในการรวบรวมขอมูล  จึงจําเปนตองพัฒนาระบบใหมที่สามารถประมวลผลได
รวดเร็วและสามารถเสนอสารสนเทศโดยแสดงบนจอภาพไดและสามารถใชไดอยางสะดวก 
 (4)  ผูบริหารตองการระบบสารสนเทศที่เปนปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียบขอมูลการแกไข
ปญหาของแผนกบริการลูกคา  การปฏิบัติงานของผูรับชวงบริการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน
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และการตรวจสอบการทํางานของผูรับชวงบริการ เพื่อนําไปบริหารจัดการในการบริการลูกคาและ
บริหารจัดการผูรับชวงบริการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 


