
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการ และเหตุผล 

เนื่องจากระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ในปจจุบัน บริษัท ทีโอ
ที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีนโยบายท่ีจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

ระบบงานเดิมการสงงานเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดย
ใชวิธีการสงเอกสารแฟกซ และ การโทรศัพท จึงเปนสาเหตุทําใหขอมูลเอกสารตางๆ เหลานี้ไดมี
ปริมาณมากข้ึนทุกวันมีปญหาในดานการจัดเก็บ การคนหา การติดตามงานทําไดยาก เนื่องจากการ
จัดเก็บยังไมเปนระบบใชเวลาในการคนหานานกวาจะไดประวัติการแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีตองการ เพื่อประโยชนตอระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงตองมี
การสรางระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล (Data Base) มาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนางานใหเปน
ระบบและแบงเบาภาระบุคลากรดานงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังชวยลดปริมาณการใชกระดาษใน
หนวยงาน ชวยลดภาระคาใชจาย ซ่ึงจะยังผลให 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถตอบสนองตอ ความตองการ
ของลูกคา หนวยงานและเจาหนาท่ี ท่ีมาติดตอไดอยาง รวดเร็ว ถูกตองและผูบริหารสามารถกํากับ
ติดตามงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถรวบรวมงานท่ีบุลากรแตละคนได
รับผิดชอบไดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได   
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1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1 เพื่อสรางระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ บริษัท ที

โอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม 
1.2.2 เพื่อจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ

นํามาใชในการบริหารจัดการงานรับแจงเหตุเสีย รวมทั้งงานดานการกํากับติดตามและการ
ประเมินผลงานตามสภาพจริง 

 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงประยุกต 

1.3.1 ไดระบบระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ บริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม  

1.3.2 ไดฐานขอมูลระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อนํามาใช
ในการบริหารจัดการงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังงานดานการกํากับติดตามและการประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง 
 
1.4 แผนการดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนดําเนินการ 
1.4.1.1  ศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลทําความเขาใจกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

-  ศึกษาระบบงาน 1177 ท่ีเกี่ยวกับงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ท่ีเปนอยูในปจจุบัน  

 -  ศึกษาระบบการทํางานของสวนงานท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจแกอินเทอรเน็ต                     
ความเร็วสูง          

1.4.1.2  วิเคราะหระบบงาน 
-  ทําการวิเคราะหจากข้ันตอนการทํางานของสวนงาน 1177 ท่ี เกี่ยวกับงานรับ  

แจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อนํามาปรับปรุงระบบใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริง 

1.4.1.3  ออกแบบระบบท่ีไดจากการวิเคราะหปญหา 
-  ออกแบบระบบฐานขอมูลของระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 
-  ออกแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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1.4.1.4  เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศ 
-  เขียนโปรแกรมเพ่ือติดตอกับระบบฐานขอมูลลูกคาอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

จากสวนกลาง และ ฐานขอมูลใหม 
-  สรางเว็บเพจ ระบบรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1.4.1.5  ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม 
-  เปดใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจง

เหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดเชียงใหม 

-  ปรับปรุงโปรแกรม ตามเจาหนาท่ีแจงปญหาตางๆ จากการใชงานจริง 
1.4.1.6  จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.2.1 ระบบสามารถดูประวัติลูกคาจากฐานขอมูลกลางของลูกคาอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงจากสวนกลางเปนการชวยใหเจาหนาท่ีหรือพนักงานทราบประวัติช่ือท่ีอยูลูกคา ตําแหนงพอรต 
ยี่หออุปกรณ DSLAM ท่ีใช อยางถูกตอง 

1.4.2.2  ระบบสามารถวิเคราะหเหตุเสียเบ้ืองตนแลวสามารถสงงานไปยังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบอัตโนมัติและบันทึกขอมูลรายระเอียดของเหตุเสียท่ีไดรับจากการแจงเสียของลูกคาลง
ฐานขอมูล เพื่องายตอการวิเคราะหเหตุเสียของเจาหนาท่ี              

1.4.2.3  เจาหนาท่ี พนักงานและผูบริหารของ บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) สามารถ
ตรวจสอบติดตามงานวาเลขหมายท่ีแจงเสียถึงข้ันตอนไหน ใครเปนผูรับผิดชอบ โดยนําขอมูลท่ีมี
อยูข้ึนสูระบบสารสนเทศ ท่ีจัดทําเปนเว็บไซด ผานระบบ TOT Intranet              

1.4.2.4  เจาหนาท่ีและพนักงานท่ีดูแลการตรวจแกเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
สามารถเขาตรวจสอบงานคางในระบบของตัวเองและสามารถปดงานคืนดีหรือสงงานตอให
หนวยงานอ่ืนตอโดยผานเครือขาย Internet หรือ TOT Intranet ได 

1.4.2.5 การระบบสามารถออกแบบรายงานตางๆ ดังนี้ 
-  แบบรายงานลูกคาแจงเสียในแตละวัน 
-  แบบรายงานสาเหตุเสียท่ีชางซอมคืนดี 
-  แบบรายงานติดตามงานคางในระบบ    
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1.4.2.6 จัดทําระบบสําหรับการรักษาความปลอดภัย  ในการกําหนดสิทธ์ิการเขาถึง
ขอมูล ของผูใชโดยแบงเปน 4 กลุม ไดแก 1. ผูบริหาร 2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 3. เจาหนาท่ีรับแจง
เหตุเสีย 1177 และ 4. ผูดูแลระบบ  

1.4.2.7  สามารถเพ่ิม ลบ แกไข คนหาขอมูลในสวนตางๆ ได 
1.4.2.8  การระบบสามารถสํารองขอมูลเก็บไวในลักษณะ ไฟล Backup 
1.4.2.9  ระบบสามารถนําขอมูลท่ีสํารองไวกลับมาใชงานได 

 
1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1.5.1  ซอฟแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ 
                ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดําเนินการดังนี้ 

1.5.1.1. ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซิรฟเวอรและระบบปฏิบัติการ 
-   Apache Web Server 2.4.1 For Windows 
- ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft 2003 Server 
-  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows XP 

1.5.1.2. ซอฟตแวรสําหรับดาตาเบสเซิรฟเวอร 
-  MySQL Database  4.0.20 
-  phpMyAdmin Database Manager 2.6.0-rc1 

1.5.1.3. ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนา 
-  PHP Script Language 4.3.8 
-  Adobe Photoshop CS2 
-  Macromedia Dreamweaver 8 

1.5.1.4. ซอฟตแวรสนับสนุนอ่ืนๆ ในการดําเนินงานอาจมีโปรแกรมอ่ืนๆ ตามความ
จําเปนเพื่อชวยในการจัดการฐานขอมูลเบ้ืองตน อาทิ Microsoft Excel Microsoft  Access Microsoft 
Word  

1.5.2  ฮารดแวร (Hardware) ท่ีใชในระบบ 
1.5.2.1  เคร่ืองคอมพวิเตอรแมขาย (Server)                1 เคร่ือง 
1.5.2.2  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล                       1 เคร่ือง 
1.5.2.3  เคร่ืองพิมพ (Printer)                                       1 เคร่ือง 
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1.6  สถานท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.6.1 ศูนยบริการส่ือสารขอมูล สวนบริการลูกคาจังหวัดเชียงใหม บริษัท ทีโอที จํากัด  

(มหาชน) 
1.6.2 สวนงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 1177 และ 11079 
1.6.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.4  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 


