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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล  

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด เปนผูใหบริการดานอินเทอรเน็ตและการส่ือสารครบวงจร 
เปนบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอรเปอรเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนผูนําทางดาน คอนเวอรเจนซ ไลฟ
สไตล คือ การทําใหลูกคาสามารถส่ือสารถึงกันและกันและเขาถึงคุณคา ความรู และสาระบันเทิง
ตางๆ พรอมๆ กับการสรางคุณคาใหกับองคกร พนักงานและผูถือหุน โดยใหบริการ อินเทอรเน็ต 
ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการส่ือสารในปจจุบัน 

บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด ไดใหบริการดานอินเทอรเน็ตกับลูกคา ซ่ึงมีกลุมลูกคาเปน
จํานวนมาก  โดยแบงกลุมของลูกคาตามพ้ืนท่ีใหญๆ  2 พื้นท่ี  คือ  1. กลุมลูกคาท่ีอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. กลุมลูกคาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตางจังหวัด ซ่ึงแตละพื้นท่ีก็จะมี
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลลูกคา โดยมีบริการหลักใหกับลูกคาคือ บริการอินเทอรเน็ตผานสายเคเบ้ิล 
(Cable Modem) บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด สามารถใหบริการกับลูกคาในตางจังหวัดท้ังหมด          
4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา โดยใน     
แตละจังหวัดจะมีเจาหนาท่ีท่ีดูแลลูกคาอยู  2 สวน  คือ  พนักงานดูแลลูกคาประจําออฟฟศ              
(Sale Officer) และ พนักงานดูแลลูกคาดานเทคนิค (Engineer) พนักงานดูแลลูกคาประจําออฟฟศ 
(Sale Officer) มีหนาท่ีใหบริการตอบคําถาม แกไขปญหาและใหคําแนะนําทางดานการใชงาน
อินเทอรเน็ตเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต สวนพนักงานดูแลลูกคาดานเทคนิค 
(Engineer) มีหนาท่ีใหบริการตอบคําถาม แกไขปญหา และ ใหคําแนะนําทางดานเทคนิครวมถึงการ
ออกไปแกไขปญหาหนางาน 

ในการแกไขปญหาบางอยาง พนักงานดูแลลูกคาประจําออฟฟศ (Sale Officer) สามารถให
คําแนะนําและดําเนินการแกไขปญหาใหไดทันที เชน ปญหาท่ีเกิดจากลูกคาใส ช่ือผูใชงาน และ 
รหัสผานผิด แตบางปญหา เชน ปญหาที่เกิดจากอาการเสียของอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตของ
ลูกคา สวนนี้พนักงานท่ีดูแลลูกคาประจําออฟฟศ (Sale Officer) ไมสามารถดําเนินการแกไขปญหา
ใหได จึงตองแจงใหทางพนักงานดูแลลูกคาดานเทคนิค (Engineer) เขาไปดูในสวนของหนางาน
เพื่อแกไขปญหาใหลูกคา ในการแกไขปญหาดังกลาวพนักงานดูแลลูกคาประจําออฟฟศจะทําการ
บันทึกขอมูลลงในสมุดจดบันทึก หรือ ไฟลเอกสาร หรือ บางคร้ังไมมีการจดบันทึกเลย หากเปน
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ปญหาท่ีทางเจาหนาท่ีท่ีดูแลลูกคาประจําออฟฟศ (Sale Officer) ไมสามารถแกไขปญหา
ใหกับลูกคาดวยตนเอง ตองแจงปญหาไปยังเจาหนาท่ีท่ีดูแลลูกคาดานเทคนิค (Engineer) โดยใน
การแจงดังกลาว จะไมมีการบันทึกขอมูลใด ๆ แตจะบันทึกขอมูลเม่ือเจาหนาท่ีท่ีดูแลลูกคาดาน
เทคนิค (Engineer) แจงวาไดดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลวเทานั้น หรือ บางคร้ังไมมีการ
บันทึกขอมูลไวเลย ซ่ึงบางปญหาตองเสียเวลาในการคนหาและสอบถามขอมูลการแกไขปญหา 
และปญหาบางสวนก็ยังไมไดดําเนินการ หรือ ยังดําเนินการอยู แตไมมีความคืบหนาของการแกไข 
ปญหาท่ีรับแจง สงผลใหเม่ือลูกคาสอบถามถึงความคืบหนาของปญหาท่ีเกิดข้ึนก็ไมสามารถตอบ
ลูกคาได 

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใหบริการ
ลูกคา เพื่อชวยแกไขปญหา ติดตามและตรวจสอบสถานะการใหบริการลูกคา รวบรวมปญหาท่ี
เกิดข้ึนบอยคร้ัง และวิธีการแกไขปญหาน้ัน เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาใหลูกคาตอไป      
โดยผูศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว นั่นคือ
เทคโนโลยีดานเว็บแอพพลิเคช่ัน ใชภาษาเอเอสพีด็อตเน็ต ชวยสนับสนุนใหมีการติดตอส่ือสารและ
นําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือใหผูบริหารรับทราบรายงานตางๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขปญหา
ใหกับลูกคาของบริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการลูกคาของ บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต 
จํากัด สาขาเชียงใหม 
 
1.3  ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใหบริการลูกคาของ บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต 
จํากัด สาขาเชียงใหม 

2) การใหบริการลูกคาของ  บริษัท  ทรูอินเทอร เน็ต  จํากัด  สาขา  เ ชียงใหม  จะมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
1.4  แผนการดําเนนิงาน ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

1.4.1   แผนการดําเนินงาน 
1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินการ ลักษณะการทํางาน พรอมท้ัง

ปญหาของการทํางานในปจจุบัน 
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2) วิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของใน
การทํางาน ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และสรางระบบฐานขอมูล 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ เปนข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมท่ีไดวิเคราะห
ออกแบบไวดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพ่ือการสรางระบบงาน 

4) ติดต้ังและทดลองการใชงานระบบโดยพนักงานท่ีเกี่ยวของ เปนข้ันตอนของการ
ทดสอบระบบกอนท่ีจะนําไปปฏิบัติงานใชงานจริง 

5) ประเมินผลการทดลองและแกไขขอบกพรอง 
6) จัดทําคูมือการใชงานระบบ 
7) จัดทํารายงานการคนควาแบบอิสระ 

 1.4.2   ขอบเขต  
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใหบริการลูกคาของ บริษัท ทรู 

อินเทอรเน็ต จํากัด ประกอบดวยระบบงานตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกันโดยมีขอบเขตดังนี้ 
1.4.2.1   ขอบเขตดานผูใช สามารถแบงผูใชงานเปน 4 ระดับ ไดแก 

1) ระดับเจาหนาท่ีท่ัวไป ไดแก พนักงานขาย หรือ พนักงานดูแลลูกคา
ประจําออฟฟศ ท่ีทําหนาท่ีรับแจงปญหาจากลูกคา จะใชระบบสารสนเทศชวยในการ
บันทึกขอมูลการแจงปญหาของลูกคาและการใหคําแนะนําการแกไขปญหาเบ้ืองตนแก
ลูกคา 

2) ระดับเจาหนาท่ีสนับสนุนการใหบริการ ไดแก วิศวกร ท่ีทําหนาท่ี
สนับสนุนการใหบริการของลูกคา จะใชระบบสารสนเทศท่ีไดรับจากระดับเจาหนาท่ีท่ัวไป
มาดําเนินการแกไขปญหาพรอมท้ังบันทึกข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในการ
แกไขปญหาใหลูกคา 

3) ระดับหัวหนางาน ไดแก หัวหนาหนวยงานประจําสาขา จะใชระบบ
สารสนเทศ ในรูปแบบสรุปขอมูลจากการดําเนินงานจากระดับเจาหนาท่ีท่ัวไป และระดับ
เจาหนาท่ีสนับสนุนการใหบริการ 

4) ระดับผูดูแลระบบ ไดแก พนักงานท่ีดูแลระบบของสาขา ทําหนาท่ี
ดูแลระบบสารสนเทศท้ังหมด 
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1.4.2.2   ขอบเขตดานระบบงาน 
1) ระบบการเขาถึงขอมูล 

- ระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปอนช่ือผูใชงาน และ รหัสผาน
กอนเขาสูระบบงาน และสามารถกําหนดบทบาท/หนาท่ีของผูเขาระบบงานได 

2) ระบบการจัดการขอมูล 
- ระบบการจัดการขอมูลพื้นฐาน ไดแก การเพิ่ม ลบ แกไข และ

คนหาฐานขอมูลหลัก เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลประเภทบริการท่ีใหกับลูกคา ขอมูล
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ขอมูลประเภทของปญหา 

3) ระบบสนับสนุนการใหบริการลูกคา 
- สามารถเรียกดู บันทึก แกไข ยกเลิก และคนหารายละเอียดขอมูล

การแจง และ แกไขปญหาการใชบริการของลูกคา 
- สามารถกําหนดสถานการดําเนินงานแกไขปญหาใหกับลูกคา 
- สามารถตรวจสอบสถานการดําเนินงานการแกไขปญหาใหกับ

ลูกคา 
- สามารถจัดการขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณการเช่ือมตออินเทอรเน็ต

ใหกับลูกคา 
4) ระบบรายงานขอมูลสารสนเทศ 

- รายงานสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึน 
- รายงานสรุปการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
- รายงานสรุปขอมูลอุปกรณเช่ือมตออินเทอรเน็ตท้ังหมด 

 
1.4.3   วิธีการศึกษา 

1.4.3.1   การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  ไดขอมูลจากการสังเกตกระบวนการ

ทํางาน การสัมภาษณผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ โดยรวบรวมขอมูลปญหาท่ีพบจาก
กระบวนการทํางานเดิม และความตองการระบบท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน 

2) การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ไดขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน ขอมูล
บันทึกการรับแจงปญหาจากลูกคา ขอมูลบันทึกการแกไขปญหา ขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
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1.4.3.2   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1) อุปกรณคอมพิวเตอรสวนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) Core 2 Duo 2.0 GHz 
- หนวยความจําหลัก (RAM) ขนาด 2 GB 
- อุปกรณบันทึกขอมูล (HDD) ขนาด 250 GB 
- หนาจอแสดงผล (Monitor) 17 นิ้ว 
- เคร่ืองพิมพ (Printer) 

2) ซอฟตแวร (Software) 
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส  เ อ็กซพี  (Microsoft 

Windows XP) 
- โปรแกรมวิชวลสตูดิโอ ด็อตเน็ต 2005 (Visual Studio.NET 2005) 
- VB.NET 2005 
- ASP.NET 2005 
- ไมโครซอฟท เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2005 (Microsoft SQL Server 

2005) 
- โปรแกรมไมโครซอฟท เวิรด 2003 (Microsoft Word 2003) 
- โปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กเซล 2003 (Microsoft Excel 2003) 
- โปรแกรมไมโครซอฟท วิสิโอ 2003 (Microsoft Visio 2003) 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) อินเทอรเน็ต                 

เอ็กซโพลเรอร (Internet Explorer) 
- โปรแกรมอินเทอรเน็ต อินฟอรเมชัน เซอรวิส (Internet 

Information Services: IIS) 
 

1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 

1) โปรแกรม Microsoft Windows XP Professional 
2) โปรแกรม Microsoft Office 2003 
3) โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 
4) โปรแกรม Microsoft studio .net 2005 
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1.5.2 ฮารดแวร (Hardware) ไดแก 
1) สําหรับเคร่ืองแมขาย (Server)  

- ซีพียู 1.0 GHz.หรือสูงกวานั้น 
- หนวยความจําหลักไมตํ่ากวา 512 MB 
- ฮารดดิสกขนาดบรรจุไมตํ่ากวา 20 GB 
- จอภาพ เมาสและคียบอรด 
- ซีดี-รอม  

2) สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client) 
- ซีพียูไมตํ่ากวา Celeron 1.0 GHz. 
- หนวยความจําหลักไมตํ่ากวา 256 MB  
- ฮารดดิสกขนาดบรรจุไมตํ่ากวา 20 GB 
- จอภาพ เมาส และคียบอรด 
- เคร่ืองพิมพ 
 

1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
- บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต จํากัด สาขาเชียงใหม 

 
 
 
 
 


