
บทท่ี 3 
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 
 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวดั
เชียงใหม มีรายละเอียดดังนี ้  

1.  การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
2.  ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ 
3.  ขอจํากัดของระบบเดิม 
4.  ความตองการระบบใหม 
5.  การออกแบบระบบ 
6.  การออกแบบฐานขอมูล        
 

3.1  การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 

 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานบริการลูกคาสวนภูมิภาคท่ี
ใหบริการโทรคมนาคมดวยนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคา ใหความมั่นใจดาน
ขอมูลขาวสารเพื่อความม่ันคงของชาติ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารรวมถึงบริการสาธารณะ
ตาง ๆ อยางเทาเทียมและทั่วถึง สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และในปจจุบันบริษัท ที
โอที จํากัด (มหาชน) ไดนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง มาใหบริการแกลูกคาเพื่อสอดคลอง
กับการส่ือสารในยุคการส่ือสารไรพรมแดน ไดมีลูกคาใชบริการจํานวนมากข้ึนทุกวัน บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีนโยบายท่ีจะพัฒนาบริการหลังการขายงานรับแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อรองรับการใชบริการขอผูใชบริการที่มากข้ึน 
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รูป 3.1 ลักษณะการทํางานดานขอมูลในระบบเดิม 

 
ระบบงานเดิมการสงงานเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ใหกับชางหรือเจาหนาท่ี 

โดยใชวิธีการสงเอกสารแฟกซ และ การโทรศัพท จึงเปนสาเหตุทําใหขอมูลเอกสารตางๆ เหลานี้ได
มีปริมาณมากข้ึนทุกวันมีปญหาในดานการจัดเก็บ การคนหา การติดตามงานทําไดยาก เนื่องจากการ
จัดเก็บยังไมเปนระบบใชเวลาในการคนหานานกวาจะไดประวัติการแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีตองการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 
 

 
 

รูป 3.2 ลักษณะการทํางานดานขอมูลในระบบใหม 
 
เพื่อประโยชนตอระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงตองมีการสราง

ระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดาน
คอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล (Data Base) มาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนางานใหเปนระบบ
และแบงเบาภาระบุคลากรดานงานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังชวยลดปริมาณการใชกระดาษใน
หนวยงาน ชวยลดภาระคาใชจาย ท้ังนี้ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด 
(มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีกิจกรรมและกลุมเปาหมายการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1.  งานวางแผนและออกแบบระบบ  
1.1  งานศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง ของหนวยงานและเครือขาย ใหมีความเหมาะสมและตอบสนองตอความ
ตองการของผูใช 

1.2  งานจัดทําแผนการพัฒนาระบบรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
หนวยงาน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.3  งานประสานการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    
ท้ังภายในหนวยงาน  
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1.4  งานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
หนวย งาน 

1.5  งานติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
หนวยงาน 

2.  งานเทคโนโลยี  
2.1  การเช่ือมโยงเครือขายสารสนเทศในหนวยงาน ระดับเครือขาย TOT Intranet 
2.2  การดูแล บํารุง รักษาระบบเทคโนโลยี ของหนวยงาน ใหสามารถใชงานไดอยาง

เต็มประสิทธิภาพ 
2.3  งานสนับสนุนทางเทคนิค การใหคําปรึกษา ใหความรูแกผูใชเทคโนโลยีสาร 

สนเทศ 
2.4  จัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนองาน 

3.  งานพัฒนาบุคลากร 
3.1  วางแผนและพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารจัดการและการจัดการระบบขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2  สนับสนุนใหความชวยเหลือบุคลากรในหนวยงานในการใชโปรแกรมท่ี

ทันสมัยและเหมาะสมตอการใชงานหลักของหนวยงาน 
3.3  จัดหา / จัดทําคูมือ ส่ือการสอน ในการใชงานโปรแกรม 

4.  งานขอมูลขาวสาร 
 4.1  วางแผน วิเคราะหและออกแบบการบริหารจัดการระบบรับแจงเหตุเสียอินเทอร- 

เน็ต ความเร็วสูง ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม 
 4.2  งานจัดการนําเสนอและเผยแพรขอมูลสถิติการรับแจงเหตุเสียตางๆทางเว็บไซต 
 4.3  งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของระบบรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ใหเปนแบบอยางของ
จังหวัดอ่ืนๆ ตอไป 

5.  งานพัฒนาระบบ 
 5.1  วิเคราะห วางแผนและพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลในการบริหารจัดการระบบรับ

แจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 5.2  ดูแลและปรับปรุงแกไขโปรแกรมฐานขอมูลใหทันสมัยกับระบบงานท่ีมีการ

เปล่ียน แปลง 
 5.3  งานจัดการระบบฐานขอมูลใหมีการไหลเวียนตอเนื่องและเปนปจจุบัน 
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3.2. ผูใชงานระบบท่ีเก่ียวของ 
 ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 

1.  ผูดูแลระบบ ผูไดรับหนาท่ีดแูลระบบท้ังหมด  มีขอบเขตการทํางานดังนี้ 
-  สามารถกําหนดช่ือผูใช (Username) และรหัสผาน (Password)  ของผูใชระบบ เพื่อให

ผูใชระบบสามารถจัดการเพ่ิม แกไข และลบขอมูลตางๆ ตามสิทธิท่ีไดรับ และผูใชสามารถเปล่ียน
รหัสผาน (Password) ของตนได 

-  สามารถเพ่ิม แกไข และลบ ขอมูลประชาสัมพันธ ขาว ขอมูลการทํางาน ขอมูลรายงาน
ตาง ๆ ในระบบได 

2.  แผนกรับแจงเหตุเสีย 1177  
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  บันทึก  
-  รับแจง  
-  วิเคราะห 
-  แกไขเบ้ืองตนทางโทรศัพท 
-  จายงาน 

3.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จะเปนงานสายชางท่ีตองดําเนินการแกไขเหตุเสียของลูกคา และ
ระบบขัดของโดยแยกเปนแผนกงานท้ังหมด  

1)  แผนกงาน ADSL 
หนาท่ีรับผิดชอบ  
-  ตรวจสอบขอมูล   
-  แนะนํา 
-  แกไขเบ้ืองตนทางโทรศัพท  
-  นัดหมายและดําเนินการแกไขท่ีบานลูกคา 
-  สงงานตอ หรือ ปดงานคืนด ี

2) แผนกงาน ตอนนอก1 (ต.1 งานสายกระจาย) 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  ตรวจสอบแกไขสายกระจาย (Drop Wire)  
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี
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3)  แผนกงานตอนนอก2 (ต.2 งานเคเบิลและFiber Optic(OFC)) 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  ตรวจสอบแกไขเคเบิลและFiber Optic (OFC)  
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี

4) แผนกงานส่ือสารขอมูล (ข.(Network Management System (NMS)) 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  ตรวจเช็ค Port  
-  ตรวจสอบแกไขอุปกรณ DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplex) 
-  ดูแลโครงขาย IP ATM และ Metrolan 
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี

5) แผนกงานตอนใน  
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  ตรวจสอบแกไขส่ือสัญญาณ  
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี

6) แผนกงานการกําลัง (Power) 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  ดูแลระบบไฟฟา 
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี

7) แผนกงาน Call Center 11079 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
-  อธิบายการต้ังคาและการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
-  สงงานตอหรือปดงานคืนด ี

4.  ผูบริหาร 
 กํากับติดตามงานและนํารายงานประเมินผลงานของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
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ลูกคา ADSL TOT

Flowchart การบริการหลังการขาย(บํารุงรักษา ADSL)

1177,11079 Web TOT
TOT   

People

:รับแจง,บันทึก
:วิเคราะห
:จายงาน

:ตรวจสอบขอมูล
:แนะนําแกไขเบ้ือง
ตนทางโทรศัพท
:นัดหมาย,แกไข

     :ตรวจสอบแกไข
สายกระจาย

   :ตรวจสอบแกไข
สายCable,OFC

:ตรวจสอบแกไข
DSLAM,โครงขายฯ

:ตรวจสอบแกไข
ส่ือสัญญาณ,Power

ADSL เสีย
Tel.&ADSL เสียคืนดี

คืนดี

คืนดี

คืนดี

Cable เสีย

Cable เสีย

OFC เสีย

DSLAM,โครงขาย เสีย

สื่อสัญญาณ,Powerเสีย

แจง แกไขเสร็จ
คืนดี

 
 

รูป 3.3 ผังการปฏิบัติงานของระบบรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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3.3  ขอจํากัดของระบบเดิม 
 ระบบงานเดิมการสงงานเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ใหกับชางและเจาหนาท่ี 
โดยใชวิธีการสงเอกสารแฟกซ และ การโทรศัพท จึงเปนสาเหตุทําใหขอมูลเอกสารตางๆ เหลานี้ได
มีปริมาณมากข้ึนทุกวันมีปญหาในดานการจัดเก็บ การคนหา การติดตามงานทําไดยาก เนื่องจากการ
จัดเก็บยังไมเปนระบบใชเวลาในการคนหานานกวาจะไดประวัติการแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงท่ีตองการ เพื่อประโยชนตอระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจึงตองมี
การสราง ระบบงานรับแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ท่ีใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานคอมพิวเตอรและระบบฐานขอมูล (Data Base) มาใชในการแกปญหาเพื่อพัฒนางานใหเปน
ระบบและแบงเบาภาระบุคลากรงานดานรับแจงเหตุเสีย รวมท้ังชวยลดปริมาณการใชกระดาษใน
หนวยงาน ชวยลดภาระคาใชจายชวยลดภาระคาใชจาย 
 
3.4  ความตองการของระบบใหม 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม มีระบบสารสนเทศงานรับแจงเหตุเสีย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถตอบสนองตอ ความตองการ
ของลูกคา หนวยงานและเจาหนาท่ี ท่ีมาติดตอไดอยาง รวดเร็ว ถูกตองและผูบริหารสามารถกํากับ
ติดตามงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถรวบรวมงานท่ีบุลากรแตละคนไดรับผิด 
ชอบไดอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได   
 
3.5  การออกแบบระบบ 

เพื่อใหเห็นระบบงานท้ังหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ข้ันตอนการทํางานตางๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณตามมาตรฐานท่ีใชใน
การออกแบบ Data Flow Diagram (DFD) แสดงในตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1  สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ  Data Flow Diagram (DFD) 

 
สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ ความหมาย 

 
 
 

Source Destination 
 
สัญลักษณ ของ บุคคล องคกร หรือ ระบบงาน 
 

 
 
 
 

Process สัญลักษณ การประมวลผล 

 
 
 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
 Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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1. แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบและความ 
สัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแสดงดังรูป  3.4 

 

 
 

รูป 3.4  แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี

เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวดั

เชียงใหม 
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จากแผนภาพบริบทดังรูป 3.4 อธิบายการไหลของขอมูลดังนี้  
 

 
 

รูป 3.5 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวดั

เชียงใหม 
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จากภาพกระแสขอมูลระดับ “0” ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ี
เกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัด
เชียงใหม 

ดังรูป 3.5 สามารถแยกเปน กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย ไดกระบวน 
การ ไดแก 

กระบวนการท่ี 1.0 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรหัสผานผูใช เปนกระบวนการท่ี ผูดูแลระบบ
กําหนดขอมูลพื้นฐานของผูใชงานระบบ คือ เจาหนาท่ี / ผูปฏิบัติงาน เจาหนาท่ีรับแจงเหตุเสีย 1177 
และ และผูบริหาร โดยการกําหนด ช่ือผูใช รหัสผาน และผูดูแลระบบสามารถ ปรับปรุงขอมูลผู
ใชได  

กระบวนการที่ 2.0  บันทึกตรวจสอบ แกไข อาการของเหตุเสีย เปนกระบวนการที่ ผูใช
ระบบเขามาปรับปรุงแฟมฐานขอมูลตางๆ ในระบบได ต้ังแตการปดงาน การติดตามการแกไขเหตุ
เสีย การบันทึกอาการเสียและแกไข ลงฐานขอมูลกอนท่ีจะนําไปประมวลผลรายงาน 

กระบวนการท่ี 3.0  ประมวลผลและออกรายงาน เปนกระบวนการท่ีผูบริหาร หรือเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน เขามาดูรายงานประจําวันและรายงานเฉพาะกิจ  

กระบวนการที่ 4.0  ตรวจสอบและเก็บกิจกรรมการใชฐานขอมูล เปนกระบวนการท่ีผูดูแล
ระบบเก็บกิจกรรมการใชฐานขอมูลของผูใชงานระบบ 
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1) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 1.0 : ตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรหัส 
ผานของผูใช 

 
 

รูป 3.6  แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 1.0 : 
 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือและรหัสผานของผูใช 
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2) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของ กระบวนการ 2.0 :บันทึก แกไขและลบขอมูลลงใน

ระบบ 
 

2.1

ตรวจสอบขอมูลลูกคา

ตรวจสอบประมวลผล

2.3

D1

D2

D3

D4

D6

D7

D8
D9

D10
D11

D12

D5

ขอมูลอาการเสีย

ผลการปรับปรุงผลการติดตั้ง

ขอมูลปดงาน

ขอมูลติดตามงานแกไข

บันทึก/แกไข
อาการเสีย

2.2

ขอมูลอาการเสีย

ขอมูลอาการเสียเบื้องตน

ขอมูลลูกคา

ขอมูลแผนก

ขอมูล DSLAM

ขอมูลปญหาที่พบ
ขอมูลประวัติการแจงเสีย

ขอมูลใบแจงเหตุเสีย

ขอมูลปญหาท่ีกําหนดเอง
ขอมูลศูนยบริการ

ขอมูลผูใชงานระบบ

ขอมูลวิเคราะหเหตุเสีย

ขอมูลคํานําหนาชื่อ

ขอมูลตรวจสอบงานที่รับผิดชอบ

ขอมูลงานที่รับผิดชอบ

D2 ขอมูลลูกคา

ขอมูลปดงาน

 
 

รูป 3.7 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 2.0 : 
บันทึก แกไขและลบขอมูลลงในระบบ 
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3) แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของ กระบวนการ 3.0 :ประมวลผลและออกรายงาน 

 

 

ประมวลผลแบประจํา

3.2

ประมวลผลแบบ
เฉพาะกิจ

3.3

D1

D2

D3

D4

D6

D7

D8
D9

D10
D11

D12

D5

ขอมูลตางๆ

ขอมูลตางๆ

รายงานประจํา

รายงานเฉพาะกิจ

รายงานประจํา

ขอดูขอมูลตางๆ

รายงานเฉพาะกิจ

ติดตอฐานขอมูล

3.1

ขอดูขอมูลตางๆ

ขอมูลอาการเสียเบื้องตน

ขอมูลลูกคา

ขอมูลแผนก

ขอมูล DSLAM

ขอมูลอาการเสียที่พบ

ขอมูลประวัติแจงเสีย

ขอมูลใบแจงเหตุเสีย

ขอมูลปญหากําหนดเอง
ขอมูลศูนยบริการ

ขอมูลผูใชงานระบบ

ขอมูลวิเคราะหเหตุเสีย

ขอมูลคํานําหนาชื่อ

 
 

รูป 3.6 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 3.0 : 
ประมวลผลและออกรายงาน 
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3.6 การออกแบบฐานขอมูล 

การออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการรายงานผลประเมินกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตท่ี 5 ใชแผนภาพแสดงความสัมพันธ
ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Relationship) 
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในระบบ สัญลักษณและความหมายท่ีใชใน ERD ประกอบดวยสัญลักษณตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

 

 

ใชแสดง  Entity 

  

 
เสนเช่ือมความสัมพันธระหวาง Entity (Relationship Line) 

  

 

Attribute ใชแสดง Attribute ของ Entity 

  

 

ใชแสดงคียหลัก (Identifier) 

 
การออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสีย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวดัเชียงใหม ใชโมเดล ERD ดัง
รูป 3.7 
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รูป 3.7 ER-Diagram 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงานแจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

สําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม 
 

การออกแบบฐานขอมูลประกอบดวยตารางดังตอไปนี ้
 ในการออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสวนบริการลูกคาท่ีเกี่ยวกับงาน
แจงเหตุเสียอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม ได
ออกแบบใหมีตารางสําหรับเก็บขอมูลของระบบนี้ โดยใชฐานขอมูล MySQL แบงออกเปน 12 
ตาราง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 3.2 แสดงตารางใชในระบบท้ังหมด 
 

ตาราง ชื่อตาราง รายละเอียดการเก็บขอมูล หมายเหตุ 
1 customers ลูกคา 
2 titles คํานําหนาช่ือ  
3 office ช่ือศูนยบริการลูกคา  
4 dslam อุปกรณ DSLAM  
5 beginsign อาการเสียเบ้ืองตน  
6 endsign อาการเสียท่ีพบ  
7 person ผูใชงานระบบ  
8 inform ใบแจงเหตุเสีย  
9 division แผนก  
10 historyinform ประวัติการแจงเสีย  
11 signanaly วิเคราะหเหตุเสียโดยระบบ  
12 manulsign ปญหาเหตุเสียกําหนดเอง  
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1)  ตาราง Customers มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3.3  แสดงขอมูลลูกคา 

ชื่อตาราง : customers 

Primary Key : callno 

คําอธิบาย : ขอมูลลูกคา 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
callno varchar 15 หมายเลขโทรศัพทลูกคา 053115522 
name varchar 200 ช่ือ นามสกุลลูกคา นายธนพัฒน พึ่งพัก 
add varchar 250 ท่ีอยูลูกคา 150 ม.2 ต.ทาศาลา อ.

เมือง จ.เชียงใหม 50000 
office varchar 100 ศูนยบริการลูกคา(สํานักงาน) ทุงโฮเต็ล 
Location varchar 100 ช่ือชุมสายโทรศัทพ ศรีบัวเงิน 
dslamname varchar 30 ช่ือชุมสายของอุปกรณ DSLAM ศรีบัวเงิน 
dslamposition varchar 30 ตําแหนงพอรตของDSLAM 1-1-2-1 
dslambrand varchar 30 ยี่หอ DSLAM FORTH-2.5k 
mdfposition varchar 30 ตําแหนงพอรตท่ี MDF  1-1-2-1 
nmsposition varchar 10 ตําแหนงพอรตท่ี NMS 1-1-2-1 
dslamnetwork varchar 10 โครงขายท่ี DSLAM เช่ือมตอ IP Network 
speed varchar 15 ความเร็วท่ีลูกคาใชงาน 1024/512 
strprimaryno varchar 10 คูสายโทรศัพทตนทางเสนท่ี 01 
strprimarysub varchar 10 คูสายโทรศัพทตนทางคูสายท่ี 1567 
cabinet varchar 10 ตูพักกลางทาง 015 
endsecoundno varchar 10 คูสายโทรศัพทปลายทางเสนท่ี 02 
endsecoundsub varchar 10 คูสายโทรศัพทปลายทางคูสายท่ี 100 
dp varchar 10 ตูพักปลายทาง 031 
pin varchar 10 หมุดคูสายท่ี 1 
username varchar 30 Username ของลูกคา 053115522@supercyber 
password varchar 30 Password ของลูกคา 053115522 
modembrand varchar 30 ยี่หอของโมเด็มลูกคา Billion  
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2) ตาราง Titles มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3.4  แสดงคํานําหนาช่ือ 

ชื่อตาราง :  titles 

Primary Key : title 

คําอธิบาย : คํานําหนาช่ือ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
title char 2 รหัสคํานําหนา 01 
titlename varchar 20 คํานําหนาช่ือ นาย 

 

 จากตาราง 3.4  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
01    คือ     นาย 
02    คือ     นางสาว 
03    คือ     นาง 
04    คือ     บริษัท 
05    คือ     หจก. 

 

3)  ตาราง Office มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3.5 แสดงช่ือศูนยบริการลูกคา 

ชื่อตาราง :  offices 

Primary Key : officeid 

คําอธิบาย : ช่ือศูนยบริการลูกคา 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
officeid varchar 8 รหัสศูนยบริการ TOT-O007 
nickname varchar 15 ช่ือยอศูนยบริการ สภ. 
fullname   varchar 50 ช่ือเต็มศูนยบริการ สารภี 

 

จากตาราง 3.5  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
TOT    หมายถึง  บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
O         หมายถึง  OFFICE  หรือ ศูนยบริการลูกคา 
001      หมายถึง  ลําดับท่ี 
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ตัวอยาง 
TOT-O001 คือ ชม.1 เมืองสมุทร 
TOT-O002 คือ ชม.2 ศูนยราชการจงัหวัดเชียงใหม 
TOT-O003 คือ ชม.3 วัดเกต (เชียงใหม 3) 
TOT-O004 คือ ชม.4 ส่ีแยกสนามบิน 
TOT-O005 คือ สต. สันปาตอง 
TOT-O006 คือ จท. จอมทอง 
TOT-O007 คือ สภ. สารภี 
TOT-O008 คือ สท. สันทราย 
TOT-O009 คือ สพ. สันกําแพง 
TOT-O010 คือ มร. แมริม 
TOT-O011 คือ ชด. เชียงดาว 
TOT-O012 คือ ฝ. ฝาง 

 

4) ตาราง Dslam มีรายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3.6  แสดงช่ืออุปกรณ DSLAM 

ชื่อตาราง :  dslam 

Primary Key : dslamid 

คําอธิบาย : อุปกรณ DSLAM  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
dslamid varchar 8 รหัสอุปกรณDSLAM TOT-A001 
dslamname   varchar 50 ช่ืออุปกรณ DSLAM เชียงใหม 1 

 
 จากตาราง 3.6  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
 TOT  หมายถึง บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
 A       หมายถึง DSLAM 
 001    หมายถึง ลําดับท่ี 
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 ตัวอยาง 

TOT-A001 คือ เชียงใหม 1 
TOT-A002 คือ วัดบานทอ 
TOT-A003 คือ โรงเรียนพระนอน 1 
TOT-A004 คือ โรงเรียนพระนอน 2 
TOT-A005 คือ โรงพักชางเผือก (เกา) 
TOT-A006 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
TOT-A007 คือ ราชภัฏ 1 
TOT-A008 คือ ราชภัฏ 2 
TOT-A009 คือ ราชวิถี 
TOT-A010 คือ เชียงใหม 2 
TOT-A011 คือ โชตนา ซอย 6 
TOT-A012 คือ โนโวเทล 1 
TOT-A013 คือ โนโวเทล 2 
TOT-A014 คือ โปลิเทคนิค 
TOT-A015 คือ วัดเชียงม่ัน 
TOT-A016 คือ วัดเชียงยนื 

 
5) ตาราง Beginsign มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตาราง 3.7  แสดงอาการเสียเบ้ืองตน 
ชื่อตาราง :  beginsign 

Primary Key : bsignid 

คําอธิบาย : อาการเหตุเสียเบ้ืองตน 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
bsignid char 2 รหัสอาการเสีย 01 
signname varchar 30 อาการเสีย สัญญาณ ADSL (Sync) 
bit char 1 ตําแหนง bit 3 
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 จากตาราง 3.7  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล  
 ตัวอยาง 

01 คือ สัญญาณไฟ Internet Bit ท่ี 1 
02 คือ สัญญาณ Lan Bit ท่ี 2 
03 คือ สัญญาณ ADSL (Sync) Bit ท่ี 3 
04 คือ สัญญาณโทรศัพท Bit ท่ี 4 

 
6) ตาราง Endsign มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตาราง 3.8  แสดงอาการเหตุเสียท่ีพบ 
ชื่อตาราง : endsign 

Primary Key : esignid 

คําอธิบาย : อาการเหตุเสียท่ีพบ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
esignid char 2 รหัสอาการเสียท่ีพบ 01 
signname varchar 50 ช่ืออาการเสียท่ีพบ Router ADSL เสีย 

 

จากตาราง 3.8  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล  
ตัวอยาง 

01 คือ Modem ADSL 
02 คือ Router ADSL 
03 คือ Wireless 
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7) ตาราง Person มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตาราง 3.9  แสดงผูใชงานระบบ 
ชื่อตาราง : person 

Primary Key : personid 

คําอธิบาย : ผูใชงานระบบ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
personid varchar 8 รหัสผูใชงานระบบ TOT-P001 
title char 2 คํานําหนาช่ือ 01 
firstname varchar 30 ช่ือ ธนพัฒน 
surname varchar 30 นามสกุล พึ่งพัก 
nickname varchar 10 ช่ือเลน ตอก 
divid varchar 8 รหัสแผนก TOT-D006 
officeid varchar 8 รหัสศูนยบริการลูกคา TOT-O013 
dslamname varchar 8 รหัส DSLAM TOT-A004 
username varchar 20 username admin 
password varchar 255 password YWRtaW4= 
mobileno varchar 30 เบอรมือถือ 0816727546 
email varchar 30 อีเมลแอดเดรส tok_tanapat@hotmail.com 
regdate datetime 8 วันท่ีสมัคร 2008-08-28 10:43:27 
sts char    1 สถานะภาพ (Status) A 

 

จากตาราง 3.9  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
รหัสของบุคลากร      TOT  คือ ผูใชงานระบบเปนพนกังานบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 
         P        คือ Personal  
         001    คือ ลําดับของผูใชงานระบบ  
รหัสแผนก อธิบายตามตาราง 3.11  รหัสศูนยบริการลูกคา อธิบายตามตาราง 3.5  Password  จะถูก
เขารหัสแบบ md5  สถานะภาพ (Status) มีอยู 3 แบบ ดงันี้  
(1) A=Admin คือผูดูแลระบบ (2) M=Manager คือผูบริหาร (3) U=User คือผูใชงานท่ัวไป เชน
เจาหนาท่ี 1177 และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกแผนก 
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8)  ตาราง Inform มีรายละเอียดดังนี ้
 

 ตาราง 3.10  แสดงใบแจงเหตุเสีย 
ชื่อตาราง : inform 

Primary Key : informid 

คําอธิบาย : ใบแจงเหตุเสีย 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
informid varchar 10 เลขท่ีใบแจงเหตุเสีย IN51-00001 
informtype char      1 ชนิดใบแจงเหตุเสีย 1 
informdate datetime 8 วันท่ีรับแจง 008-09-10 01:02:35 
callno varchar 15 เลขหมายท่ีแจงเสีย 053115522 
receiver varchar 8 ผูรับแจง TOT-P003 
bsignid varchar 8 อาการเสียท่ีรับแจง 00001010 
asignid char 2 วิเคราะหเหตุเสียจากระบบ 06 
divid varchar 8 ศูนยบริการ TOT-D001 
comment varchar    255 Comment ลูกคาแจงหลายวันแลว 
moddate datetime 8 วันท่ีปรับปรุงขอมูล 008-09-16 01:30:09 
moduser varchar 8 ผูปรับปรุงขอมูล TOT-P002 
sts char 1 สถานะภาพของงาน F 

 

จากตาราง 3.10  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้  
IN51 คือ Information ป 2551 หรือ ใบแจงเหตุเสีย ป 2551 
ชนิดของใบแจงเสีย มี 2 ประเภท คือ เลข 1 = Auto สงงานจากระบบอัตโนมัติ และ เลข 2 = Manuly 
ผูรับแจง คําอธิบายในตาราง 3.9 Person 
สถานะภาพของงาน  S คือ เร่ิมตนรับงาน T รอปดงาน และ F คืองานเสร็จส้ิน 
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9) ตาราง Inform มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตาราง 3.11  แสดงแผนกของผูปฏิบัติงาน 
ชื่อตาราง : division 

Primary Key : divid 

คําอธิบาย : แผนกผูปฏิบัติงาน 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
divid varchar 8 รหัสแผนก TOT-D001 
nickname varchar 15 ช่ือยอแผนก 1177 
fullname   varchar 50 ช่ือแผนก รับแจงเหตุเสีย1177 

 

จากตาราง 3.11  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
TOT  คือ บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 

          D       คือ Division หรือ แผนก  
  001    คือ ลําดับของแผนก 
ตัวอยาง 

TOT-D001 คือ 1177 ศูนยรับแจงเหตุเสีย 1177 
TOT-D002 คือ 11079 ADSL CALLCENTER 
TOT-D003 คือ ต.1 ศูนยบริการตอนนอก 1 
TOT-D004 คือ ต.2 ศูนยบริการตอนนอก 2 
TOT-D005 คือ ADSL ศูนยซอม ADSL 
TOT-D006 คือ ข.NMS ศูนยส่ือสารขอมูล 
TOT-D007 คือ น. ศูนยบริการตอนใน 
TOT-D008 คือ POWER งานการกําลัง 
TOT-D009 คือ ศบล. ศูนยบริการลูกคา 

 
 
 
 
 



 54 
 

10) ตาราง Historyinform มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตาราง 3.12  แสดงประวัติการแจงเหตุเสีย 
ชื่อตาราง : historyinform 

Primary Key : his_id 

คําอธิบาย : ประวัติการแจงเหตุเสีย 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
His_id int 4 ลําดับประวัติการแจง 107 
informid      varchar 10 เลขท่ีใบแจงเหตุเสีย IN51-0004 
receivedate datetime 8 วันและเวลารับแจง 2008-09-16 00:01:52 
bdivid      varchar 8 เร่ิมตนท่ีแผนก TOT-D001 
senddate datetime 8 วันและเวลาท่ีสงงานตอ 2008-09-16 00:01:52 
sdivid varchar 8 รหัสแผนกท่ีสงงานตอ TOT-D001 
spersonid varchar 8 รหัสของผูท่ีสงงานตอ TOT-P003 
comment varchar 255 Comment เบอร VIP ผจ.ศูนย 
sts char 1 สถานะภาพ F 

 
11) ตาราง Signanaly มีรายละเอียดดงันี ้

 

ตาราง 3.13  แสดงวิเคราะหปญหาเหตุเสียโดยระบบ 
ชื่อตาราง : signanaly 

Primary Key : analyid 

คําอธิบาย : วิเคราะหปญหาเหตุเสียโดยระบบ 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
analyid vachar 8 รหัสวิเคราะหปญหาเหตุเสีย 00000001 
divid varchar 8 แผนกท่ีรับผิดชอบ TOT-D003 
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12) ตาราง Manulsign มีรายละเอียดดงันี ้
 

ตาราง 3.14 แสดงคําอธิบายรายละเอียดเกีย่วกับตาราง manulsign 
ชื่อตาราง : manulsign 

Primary Key : asignid 

คําอธิบาย : ปญหาท่ีกําหนดเอง 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด คําอธิบาย ขอมูลตัวอยาง 
asignid char 2 รหัสปญหากําหนดเอง 01 
signname varchar 50 ช่ือปญหาเหตุเสีย ไฟ DSL ไมติด 

 
จากตาราง 3.14  สามารถอธิบายการออกแบบรหัสขอมูล ดังนี ้
 

ตัวอยาง 
01 คือ ไฟ DSL ไมติด 
02 คือ ไฟ DSL กระพริบ 
03 คือ หลุดบอย 
04 คือ เช็คสภาพทางสาย 
05 คือ Connect ไมได 
06 คือ Set Modem/Router 
07 คือ เช็ค Modem 
08 คือ ไฟ Inernet ไมติด 
09 คือ ตัดคางชําระ 
10 คือ ทดลองดีไมพบเหตุเสีย 
11 คือ เสีย BRASS 
12 คือ เสีย RADIUS 
13 คือ เสีย โครงขาย IP 
14 คือ เสีย โครงขาย ATM 
15 คือ เสีย Fiber Optic 
16 คือ เสีย DSLAM 
17 คือ จากระบบอัตโนมัติ 

 


