
 
บทที่ 1  
บทนํา 

 
 เอกสารงานคนควาอิสระ เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานศูนยบริการ
ตางจังหวัด ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ท่ีจัดทําข้ึน เพื่อเปน
ประโยชนตอการบริหารงานศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
และระบบบริหารจัดการภายในองคกร เพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บขอมูล งายและสะดวกตอการ
คนหาตรวจสอบขอมูล ทําใหการบริการลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ.2535 
เพื่อประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communications Technology) ใหบริการดานการออกแบบ และรับเหมาการวางระบบโครงขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อันประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร 
ระบบโครงขายสารสนเทศ และระบบโครงขายการส่ือสาร โดยบริษัทจะศึกษาความตองการ และ
เสนอบริการวางระบบฯ ท่ีเหมาะสมใหแกลูกคาแตละราย ตลอดจนใหบริการดานการใหคําปรึกษา 
แนะนํา ออกแบบ วางระบบ ติดต้ัง ทดสอบ และฝกอบรม สําหรับธุรกิจทุกประเภท การบริการ
ติดต้ังระบบน้ัน เม่ือทําการติดต้ังแลวเสร็จ ไดรวมการใหบริการบํารุงรักษาระบบตอเนื่องหลังการ
ติดต้ังไวเรียบรอยแลว  ระยะเวลาของการรับประกันคุณภาพงาน (Warrantee Term) แบงออกได คือ 
ลูกคาตอเนื่องหลังการติดต้ัง หรือลูกคาตอเนื่องหลังหมดระยะเวลาประกัน และลูกคาใหม โดยปกติ 
สัญญาบํารุงรักษา (Service Licenses Agreement – SLA) จะมีระยะเวลาประมาณ 1 – 3 ป โดยใน
ปจจุบันมีลูกคาท่ีอยูภายใตความดูแลจํานวนมาก แบงออกไดเปนลูกคา 4 กลุม คือ กลุมลูกคาบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน), กลุมลูกคาบริษัท กสท.จํากัด (มหาชน), กลุมลูกคาหนวยงานราชการ 
มหาวิทยาลัย และ กลุมลูกคาบริษัทเอกชน ซ่ึงมีเจาหนาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดท่ีประจําขณะน้ี
จํานวน 28 คน 
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Corrective Maintenance

Preventive Maintenance

Installation & Site Survey

ขอบเขตการทํางาน
ศูนยบริการตางจังหวัด

 
 

รูป 1 แสดงขอบเขตการทํางาน ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
 

ขอบเขตการทํางานบริการของศูนยบริการตางจังหวัดแบงไดดังนี ้
1) งานบริการลักษณะท่ีสามารถวางแผนการใหบริการได 

1.1)  Preventive Maintenance   คือ งานบริการประเภทบํารุงรักษาประจํางวดบํารุงรักษา 
1.2)  Installation & Site Survey  คือ งานบริการประเภทตดิต้ังอุปกรณเครือขายและระบบ 

                                                                          คอมพิวเตอร (ฮารดแวรและซอฟตแวร)                        
2) งานบริการลักษณะท่ีไมสามารถวางแผนการใหบริการได 

Corrective Maintenance   คือ งานบริการประเภทซอมเสียอุปกรณเครือขายและ 
           คอมพิวเตอร 
 
 ข้ันตอนการทํางานบริการประเภทซอมเสีย ซ่ึงเปนงานท่ีไมสามารถวางแผนการ
ใหบริการไดนั้นศูนยบริการตางจังหวัดจะรับงานการแจงเสีย หรือรับการทํางานท่ีระบุจาก
สวนกลาง สํานักงานใหญ มายังศูนยบริการตางจังหวัดเพ่ือใหวิศวกรบริการเขาทํางานบริการซอม
เสียนั้นๆ แตการระบุการทํางานจากสวนกลางเจาหนาท่ีธุรการสวนกลาง (Call Center) ตองทําการ
โทรศัพทติดตอสอบถามกับวิศวกรศูนยบริการตางจังหวัดกอนทุกคร้ังวา จะสามารถเขาทํางาน
บริการไดเม่ือไหร หรือไม อยางไร ตลอดจนหากโทรศัพทติดตอกับวิศวกรศูนยบริการตางจังหวัด
ไมได จะทําใหเจาหนาท่ีธุรการสวนกลางไมสามารถระบุงานหรือแจงลูกคาไดทันทีวา จะมีวิศวกร
บริการตางจังหวัดทําการใหบริการลูกคาไดเม่ือใด 
 เนื่องจากนโยบายของแผนกบริการลูกคา กําหนดใหเจาหนาท่ีธุรการประจําศูนยบริการ
ตางจังหวัดแตละแหงเปนผูระบุการทํางานท้ังดานบริการซอมบํารุง บริการซอมเสีย และ บริการ
ติดต้ัง ใหกับวิศวกรบริการประจําศูนยบริการตางจังหวัด และเจาหนาท่ีธุรการประจําศูนยบริการ
ตางจังหวัดแจงตอเจาหนาท่ีธุรการสวนกลาง หรือ ลูกคา วาจะมีวิศวกรบริการประจําศูนยบริการ
ตางจังหวัดทานใดใหบริการได ในขณะเดียวกัน งานดานเอกสาร เม่ือชางบริการตางจังหวัดไดออก
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ปฏิบัติงานแลวเสร็จ จะตองมีเอกสารรายละเอียดการทํางานทุกคร้ัง ซ่ึงในแตละเดือนพนักงาน
ประจําศูนยบริการตางจังหวัดจะตองสงรายงานการทํางานของเดือนนั้นๆ ไปยังสวนกลาง 
สํานักงานใหญ และเก็บสําเนาเอกสารในการทํางานแตละคร้ังไว เพื่อเปนขอมูลอางอิงในการ
ใหบริการลูกคาในคร้ังตอไป หากอุปกรณของลูกคาท่ีศูนยบริการตางจังหวัดดูแลอยูเกิดปญหาข้ึน
อีก  การจัดเก็บขอมูลของศูนยบริการตางจังหวัดยังอยูในรูปแบบของเอกสาร หากตองการคนหา
ขอมูลการทํางาน หรือขอมูลของลูกคา รวมท้ังคนหารายงานตางๆ ทําไดยาก และเกิดความลาชา 
 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูทําการศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานศูนยบริการตางจังหวัดของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว การจัดเก็บขอมูล สะดวก
ตอตอการคนหา และตรวจสอบ ทําใหการบริการลูกคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดังกลาว ใชเทคโนโลยีดาน
เว็บ แอพพลิเคช่ัน ใชภาษาพีเอชพี และเอชทีเอ็มแอล ชวยสนับสนุนใหมีการติดตอส่ือสารและ
นําเสนอขอมูลขาวสารเพ่ือใหผูบริหารทราบรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขปญหาใหกับ
ลูกคาของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานศูนยบริการตางจังหวดั ของบริษัท แอ็ด
วานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองตอบรับกับเปาหมาย
การดําเนนิงานของแผนกบริการลูกคา 

2)  เพื่อเก็บขอมูลการทํางานของชางบริการตางจังหวดัของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ใหเปนระเบียบ สะดวกตอการคนหา และการตรวจสอบ 

3)  เพื่อศึกษาถึงอุปสรรค ปญหา ขอจํากัดตางๆ ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาการพฒันา
ระบบสารสนเทศ 

 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1) ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสําหรับศูนยบริการตางจังหวัด ของบริษัท แอ็ด
วานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานแผนกบริการ และ
ความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการ 
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 2)  ไดฐานขอมูลลูกคา และการบริหารงานสําหรับศูนยบริการตางจังหวัด ของบริษทั แอ็ด
วานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 
1.4   แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1   แผนดําเนินงาน 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลการทํางาน และปญหาของการใหบริการลูกคา ของศูนยบริการ
ตางจังหวัด บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

2) วิเคราะหและออกแบบระบบงานบริหารงานศูนยบริการตางจังหวัด ของบริษัท แอ็ด
วานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารงานศูนยบริการตางจังหวัด บริษัท แอ็ดวานซอิน
ฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

4) ทดสอบ ประเมินผล และแกไข 
5) จัดทําเอกสารประกอบการคนควา และคูมือการใชงาน 
1.4.2   ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดานผูใช สามารถแบงผูใชเปน 3 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะงานดังนี้ 
1) ระดับผูบริหาร ไดแก ผูบริหารศูนยบริการตางจังหวดั บริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน

เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบ และดูรายงานเพื่อการวิเคราะห การ
บริหารจัดการ การทํางานของศูนยบริการตางจังหวดัแตละศูนยบริการ 

2) ระดับเจาหนาท่ีธุรการประจําศูนย (Service Center Admin) ไดแก ทําการบันทึกขอมูล
การทํางานสามารถดูรายละเอียดขอมูลของลูกคาเพื่อทําการติดตอลูกคา 

3) ระดับเจาหนาท่ีวิศวกรประจําศูนย ไดแก ทําการบันทึกขอมูลการทํางาน สามารถดู
รายละเอียดขอมูลของลูกคาเพื่อทําการติดตอลูกคา ทราบถึงรายละเอียดขอมูลตางๆ ของ
งานท่ีตองปฏิบัติ 

1.4.3  ขอบเขตดานระบบงาน 
1) สามารถตรวจสอบสถานะการทํางานของชางศูนยบริการตางจังหวดัเปนผูดูแลได 
2) สามารถกําหนดงานวิศวกรศูนยบริการตางจังหวดัได 
3) สามารถตรวจสอบปริมาณงานวิศวกรศูนยบริการตางจังหวัดได 
4) สามารถติดตามผลการทํางานของวิศวกรศูนยบริการตางจังหวดัได 
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1.4.4  วิธีการศึกษา 
1) ข้ันตอนวิธีการศึกษาระบบ 

(1) ศึกษารูปแบบกระบวนการทํางานของระบบปจจุบัน และระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
การ ทํางาน โดยการสอบถามผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

(2) วิเคราะหและออกแบบระบบโดยใชโครงสรางขอมูล Data Flow Diagram (DFD) 
(3) พัฒนาโปรแกรมบนระบบอินเทอรเน็ตแบบ Web Base Application (WBA) 
(4) ประเมินผล โดยใชแบบสอบถามประเมินผล จากผูใชงาน 

1.4.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
1) อุปกรณฮารดแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

(1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
- หนวยประมวลผลกลาง แบบ Dual Core หรือสูงกวา 
- หนวยประมวลผลกลาง ความเร็วไมนอยกวา 1.6GHz 
- อุปกรณบันทึกผล ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 80 กิกะไบต 
- หนวยความจําสํารอง (RAM) ขนาด 2.0 กิกะไบต 

(2)  เคร่ืองพิมพ (Printer) 
2) อุปกรณซอฟตแวรท่ีใชพัฒนาระบบ 

(1) ระบบปฏิบัติการเว็บเซิรฟเวอร (Web Server TTS6) 
(2) ระบบปฏิบัติการวินโดวสเซิรฟเวอร (Windows Server 2003) 
(3) โปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) 
(4) โปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
(5) โปรแกรมดรีมวีฟเวอร (Dream Weaver) 
(6) โปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) อินเทอรเน็ต เอ็กซโพลเรอร (Internet 

Explorer), มอซีลลา ไฟรฟอกซ  (Mozilla Firefox) 
 
1.5  สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


