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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบระบบงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณี 
ศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสง ภูมิภาคพ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบฐานข้อมูลแทนการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร
และไฟล์ข้อมูล แก้ปัญหากระบวนการท างานเดิม โดยใช้ระบบมาช่วยลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนที่ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ลดความล่าช้าของการประสานและติดตามงาน ลดปัญหาข้อมูลสูญหาย 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการท างานในส่วนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง น ามา
ออกแบบระบบงานที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การติดตามผลการแก้ไขเหตุขัดข้อง และ
การเก็บประวัติการแก้ไข้เหตุขัดข้อง โดยระบบที่ออกแบบมีฟังก์ชันงานดังนี้ การรับแจ้งเหตุ การมอบหมายงาน 
การแก้ไขเหตุขัดข้อง การปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง การจัดการอะไหล่ การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 
การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน และการสืบค้นและออกรายงาน กลุ่มผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้จัด 
การศูนย์ ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง และผู้ดูแลระบบ 
 ผู้วิจัยออกแบบระบบโดยใช้แนวทางพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา (System Development 
Life Cycle: SDLC) ใช้เครื่องมือในการออกแบบ ได้แก่ Function Decomposition Diagram ใช้อธิบาย
โครงสร้างของกระบวนการท างาน Workflow Diagram ใช้ในการอธิบายการท างานของระบบงานปัจจุบัน 
Cause and Effect Diagram ใช้เ พ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่ เกิดขึ้นกับระบบงานปัจจุบัน 
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Context Diagram กับ Data Flow Diagram ใช้ในการออกแบบกระบวนการท างานของระบบงานใหม่ 
และ ER Diagram ใช้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือจัดการข้อมูลของระบบงานใหม่ 
ค าส าคัญ: งานแก้ไขเหตุขัดข้อง, โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง  
 
Abstract 

  This research presented the system design for fiber optic cable network 
maintenance support system:  a case study of Optical Fiber Maintenance Center Area 3.1. 
(TOT Corporation Public Company Limited) .  The objectives of this research are to solve 
data storage problems by using a database instead of storing data like documents and 
data files, to reduce redundant work processes that do not affect work efficiency, to 
reduce the delay of problem coordinating and tracking, and to reduce data loss.  The 
researcher has analyzed the work process in the section of the optical fiber network 
maintenance and designed an information system to increase operational efficiency, 
monitor fiber optic failures, and record the history of problem-solving. The system function 
consists of fiber optic failure notification, job assignment, fiber optic failure solving, fiber 
optic cable improvement, spare part management, user authentication, searching and 
reporting function.  The end-user of the system is categorized into 5 groups:  manager, 
coordinator, supervisor, technician, and system administrator. 
 The system was designed by using the System Development Life Cycle (SDLC) 
approach.  Design tools were used in this research consist of the Function Decomposition 
diagram used to describe the structure of the workflow, the Workflow diagram used to 
describe the current system operations, the Cause and Effect diagram used to analyze the 
causes of problems with current systems, the Context diagram and Data Flow diagram 
used to design the process of the new system, and the E-R diagram used to design a 
relational database. 
Keywords: Fiber optic failure solving, Fiber optic cable network 
 
บทน า 
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ท าให้เราสามารถติดต่อเชื่อมโยง
ข้อมูลกันได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต หรือการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมในระยะไกล
ต่างๆ ก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในทุกๆ ภาคส่วน ความต้องการของผู้บริโภคที่มาก
ขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มากขึ้น บริษัท ทีโอที จ ากัด 
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(มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภท 
ทั้งในและระหว่างประเทศ มีการใช้เคเบิลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) เป็นสื่อตัวกลางหลักใน
ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเคเบิลใยแก้วน าแสงเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล 
และกระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ 

ศูนย์ปฏิบัติการเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่ 3.1 มีส านักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่
ผู้วิจัยใช้เป็นกรณีศึกษานี้ ท าหน้าที่ปฏิบัติการในการดูแล ปรับปรุง รักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับโครงข่าย ก็สามารถแก้ไข
เหตุขัดข้อง (Corrective Maintenance) ให้โครงข่ายกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว โดยมีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกองงานช่างแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลประจ าในแต่ละจังหวัด ซึ่งพบปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงานระบบเดิม จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีงานแก้ไขเหตุขัดข้องล่าช้าคิดเป็น 26.6%  และ
ล่าช้าในการจัดท ารายงานคิดเป็น 46.6% เนื่องจากในบางกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องต่อเนื่อง และปัญหาใน
กระบวนการท างาน ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งการจัดเก็บจะจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel และพิมพ์เป็นรายงาน
ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีความล่าช้า ไม่สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูลเพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง ดูประวัติย้อนหลัง หรือรวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปออกรายงานท าได้ยาก ข้อมูลเกิดการสูญหายหรือ
ถูกท าลายได้ง่าย ผู้ควบคุมงานจดบันทึกข้อมูลเหตุขัดข้อง รายละเอียดการแก้ไขในกระดาษ เพ่ือแจ้งข้อมูล
ให้ผู้ประสานงานทราบ และใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน และได้ข้อมูลที่ไม่
เป็นปัจจุบัน ในการแก้ไขเหตุขัดข้อง มีการบันทึกข้อมูลโดยผู้ประสานงานในการบันทึกรับแจ้ง ติดตามงาน 
และรายละเอียดการแก้ไขเม่ือแก้ไขเหตุขัดข้องแล้วเสร็จ กับผู้ควบคุมงานบันทึกข้อมูลการแก้ไขเหตุขัดข้อง
ในการรายงานผลการปฏิบัติงานท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน การ
บันทึกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนท าให้เกิดการสิ้นเปลืองกระดาษ และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกิดจาก
การบันทึก ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนที่ไม่ตรงกันในเหตุขัดข้องเดียวกัน  ข้อมูลอะไหล่คงเหลือ สรุป
จากข้อมูลการใช้อะไหล่ในรายงานการแก้ไขเหตุขัดข้อง รายงานการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงที่ผู้
ควบคุมงานบันทึก ท าให้เกิดความล่าช้า ไม่สะดวก ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานท ารายงานล่าช้า ท าให้ได้รับ
ข้อมูลการใช้อะไหล่ที่ล่าช้าไปด้วย ส่งผลต่อการวางแผนการใช้อะไหล่ และการขออนุมัติอะไหล่ทดแทนท า
ได้ยากเนื่องจากข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน การติดตามผลการปฏิบัติงาน บางครั้งผู้ปฏิบัติงานก าลังด าเนินงาน
และไม่สะดวกรับโทรศัพท์ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามงาน หรือถ้าผู้ปฏิบัติงานหยุดการด าเนินงานมารับ
โทรศัพท์ อาจท าให้ใช้เวลาในการแก้ไขนานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริการและการใช้
งานของลูกค้าได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบเพ่ือสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วน าแสง กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่  3.1 เพ่ือแก้ปัญหา
ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการท างานในส่วนของงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง

กรณีศึกษาศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่ 3.1 
2. เพ่ือออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง ให้สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่  3.1 บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การติดตามผลการแก้ไข และการเก็บประวัติการแก้ไข
เหตุขัดข้อง 

4. เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน า
ให้กับหน่วยงานในภูมิภาคอ่ืนของบริษัท ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และเทคโนโลยีที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย 

1. กระบวนการพัฒนาระบบแบบ SDLC  
SDLC (System Development Life Cycle) คือ กระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) 
ภายในวงจร SDLC จะแบ่งกระบวนการท างานออกเป็นระยะ ได้แก่  
      1) การวางแผน (Planning Phase) เริ่มต้นระยะแรกด้วยการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ 
และน ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ก าหนดขอบเขตของระบบ
ใหม่ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จัดตารางการด าเนินงาน และวางแผนการใช้ทรัพยากร 
      2) การวิเคราะห์ (Analysis Phase) เป็นการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเดิมเพ่ือ
ท าความเข้าใจกับปัญหา รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ แล้วน าความต้องการเหล่านั้น
มาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบใหม่ 
      3) การออกแบบ (Design Phase) เป็นระยะการออกแบบระบบสารสนเทศที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่ได้วิเคราะห์ไว้ 
      4) การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation Phase) เป็นระยะของการสร้างระบบ ทดสอบ 
ติดตั้งระบบ และเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่าไปเป็นระบบใหม่ โดยการอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้ 
และเตรียมคู่มือประกอบการใช้งาน 
      5) การบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) เป็นระยะที่ต้องคอยดูแลการท างานของระบบ
ใหม่ให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนระหว่างการใช้งาน 
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2. การรวบรวมความต้องการ  
การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) สามารถน าเทคนิคการสืบค้นข้อเท็จจริง

มาใช้ ประกอบด้วยวิธีการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ ได้แก่ (1) การรวบรวมเอกสาร เป็นการรวบรวมความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ด าเนินการอยู่นั้น (2) การสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
ขั้นตอน ได้แก่ ก าหนดบุคคลที่จะสัมภาษณ์ ตั้งวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ การท าค าถามสัมภาษณ์ 
เตรียมการสัมภาษณ์ ด าเนินการสัมภาษณ์ ท ารายงานสัมภาษณ์ และประเมินผลการสัมภาษณ์ และ (3) 
การสังเกตกระบวนการท างาน เป็นวิธีที่ท าให้เห็นพฤติกรรม ในสภาพแวดล้อมจริงบนสถานที่ท างานที่
สามารถน ามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงกันตามแต่ละหน่วยงาน 
(ฝ่ายผลิตหนังสือต าราวิชาการคอมพิวเตอร์, 2551) 

3. การเขียนผังแสดงเหตุและผล  
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2549, น.97) กล่าวว่าหลักการแก้ไขปัญหาที่ดี ควรมีการก าหนดหัวข้อของ

ปัญหา และหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ก่อน ซึ่งแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีก็คือ
การเขียนแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งแผนภูมิก้างปลาสามารถเรียกได้อีกหลายชื่อ เช่น ผัง
แสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ Ishikawa Diagram โครงสร้างของผังก้างปลา 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลา ซึ่งได้รวบรวมปัจจัย อันเป็นสาเหตุของ
ปัญหา และส่วนหัวปลา ที่เป็นข้อสรุปของสาเหตุที่กลายเป็นตัวปัญหา โดยตามความนิยมจะเขียนหัวปลา
อยู่ทางขวามือและตัวปลา (หางปลา) อยู่ทางซ้ายมือเสมอ 

4. การเขียนผังงาน  
ผังงาน (Workflow Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้ล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรมตั้งแต่

จุดเริ่มต้น ถึงจุดสิ้นสุดด้วยการน าเสนอผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้สื่อความหมายและเข้าใจ
ตรงกัน ในการเขียนผังงาน ท าได้ด้วยการน าสัญลักษณ์ต่างๆ มาล าดับขั้นตอนการท างาน โดยมีเส้นและ
ลูกศรเป็นตัวเชื่อมระหว่างสัญลักษณ์ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2559) 

5. แผนภาพกระแสข้อมูล  
แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และขั้นตอนการท างานของ

ระบบ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการไหลเวียนของข้อมูลว่าข้อมูลมาจากไหน ข้อมูลไปที่ไหน จะเก็บข้อมูลที่ไหน 
และเกิดอะไรกับข้อมูลบ้างในแต่ละขั้นตอนของระบบ ระดับของแผนภาพกระแสข้อมูล สามารถแบ่งระดับ
ของแผนภาพกระแสข้อมูล ได้เป็น 3 ระดับ คือ (1) แผนภาพบริบท (Context diagrams) เป็นแผนภาพ
กระแสข้อมูลระดับสูงสุด ที่แสดงถึงขอบเขตของระบบสารสนเทศ (2) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) เป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่แสดงขั้นตอนการท างานหลักทั้งหมดของระบบ แสดง
ทิศทางการไหลของกระแสข้อมูล และแสดงให้เห็นถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store) และ (3) การ
แบ่งย่อยแผนภาพ (Decomposition of DFD) เป็นการแตกขั้นตอนการท างานออกเป็นขั้นตอนย่อย โดย
แสดงไว้ในแผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่างลงไป (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) 
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6. พจนานุกรมข้อมูล  
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ใช้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล 

ได้แก่ โครงสร้างฐานข้อมูล โครงสร้างของแต่ละตาราง (Table) และแอททริบิวท์ (Attribute) ในแต่ละ
ตาราง คุณลักษณะของแต่ละแอททริบิวท์ ได้แก่ ความหมายของแอททริบิวท์ ประเภทข้อมูลของแอททริ
บิวท์นั้น ระบุว่าแอททริบิวท์นั้นเป็น คีย์หลัก (Primary Key) หรือคีย์ที่ใช้เชื่อมโยง (Foreign Key) และ
ความสัมพันธ์ของตาราง เป็นต้น (สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ อาจอินทร,์ 2549) 

7. การบ ารุงรักษา 
อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล(2558, น.12-25) กล่าวว่าการบ ารุงรักษาในทางงานวิศวกรรม หมายถึง การ

กระท าที่จ าเป็นส าหรับการรักษาและฟ้ืนฟูอุปกรณ์ และระบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน วัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษา คือ ลดการสูญเสียเวลาเพราะอุปกรณ์ขัดข้องหรือหยุดท างาน ยืด
อายุการใช้งานและคงสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาวะที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายรวมในการ
บ ารุงรักษา ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อม ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และค่าใช้จ่ายในการเก็บ
อะไหล่ โดยการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขหรือการบ ารุงหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Corrective or Breakdown 
Maintenance) หมายถึง การซ่อม ซึ่งกระท าเมื่ออุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย และการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance) จะเป็นการบ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบและเป็นการตรวจสอบตาม
ก าหนดเวลาที่มีแผนอย่างดี การตรวจสอบที่เหมาะสมจะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และจะบ่งชี้ถึงชนิดของการ
บ ารุงรักษาที่ต้องท า การวางแผนงานบ ารุงรักษา ซึ่งการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอาจเป็นเรื่องการลงทุกที่
สูงขึ้น แต่ในระยะยาวแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างสูง (อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล, 2558)   

8. เส้นใยแก้วน าแสง 
เส้นใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางของสัญญาณแสงชนิดหนึ่ง สามารถน า

สัญญาณแสงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ โดยที่มีการสูญเสียของสัญญาณน้อยมาก ซึ่งการใช้งานเส้นใย
แก้วน าแสงนั้นจ าเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับและส่งสัญญาณแสง และการใช้งานจะต้องพิจารณา
อุปกรณ์รับแสงและส่งแสงที่มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกัน เพ่ือที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ซึ่งจุดเด่น
ของระบบสื่อสารโดยใช้เส้นใยแก้วน าแสง คือ สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น มีการสูญเสียเนื่องจาก
การส่งต่ าและไม่เกิดการเหนี่ยวน าทางแม่เหล็กไฟฟ้า มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา และมีความปลอดภัยในเรื่อง
ข้อมูลสูง ยากในการแท็ปหรือดักฟังข้อมูล (ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2551) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ได้ด าเนินการวิจัยตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
SDLC) ดังนี้ 
 1. การวางแผนโครงการ (Project Planning) ส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้จัดการ
ศูนย์ ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมงาน และพนักงานช่าง พบว่าต้องการระบบที่สนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้อง 
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ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มี
ความพร้อมทางด้านโครงข่าย ทรัพยากร และเห็นถึงประโยชน์ในการปรับรูปแบบการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ จึงด าเนินการศึกษาระบบงานเดิม รวบรวมข้อมูล 
ขอบเขตของระบบ และวางแผนการออกแบบระบบ 
 2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนการศึกษาวิธีการด าเนินงานของระบบเดิม เพ่ือให้เข้าใจ
และตระหนักถึงปัญหา แนวทางในการแก้ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้ 
      1) ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ มีการแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบในการดูแลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง ออกเป็น 4 เขตพ้ืนที่ แต่ละพ้ืนที่จะมีกองงานช่าง
รับผิดชอบ ซึ่งกองงานช่างประกอบด้วยผู้ควบคุมงาน 1 คน และพนักงานช่างอย่างน้อย 1 คน ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการศูนย์ ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมงาน และพนักงาน
ช่าง  
      2) การรวบรวมข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี ดังนี้ 
            2.1) การศึกษาเอกสาร ได้ศึกษาแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารการขอ
อนุมัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง รายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง รายงานผล
การปฏิบัติงานแก้ไขเหตุขัดข้อง รายงานการใช้อะไหล่ ประกอบด้วย  รายงานการก ากับดูแลการใช้สาย
เคเบิลใยแก้วน าแสงและรายงานการก ากับดูแลการใช้อุปกรณ์ประกอบเคเบิลใยแก้วน าแสง รายงานสรุป
การปฏิบัติงานประจ าเดือน และทะเบียนข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง 
  2.2) การสัมภาษณ์ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ไว้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้จัดการศูนย์ 1 คน ผู้ประสานงาน 1 คน ผู้ควบคุมงาน 4 คน และพนักงานช่าง 4 คน เพ่ือ ให้ทราบถึง
กระบวนการท างานในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน และทราบถึงความต้องการของระบบงานใหม่ 
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 

ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ ปัญหาและอุปสรรค ความสามารถของระบบที่ต้องการ 
1 ผู้จัดการศูนย์ - ยากในการติดตามสถานะการ

ปฏิบัติงาน 
- ล่าช้าในการเรียกดูข้อมูล 
- ไม่มีระบบแสดงรายงานสรุป 

- มีการใช้ฐานข้อมูลกลางในการ
ปฏิบัติงาน 
- สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลได้ 
- มีระบบแสดงรายงานเพ่ือน ามา

ประกอบพิจารณาการวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้ 
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ล าดับ ผู้ให้สัมภาษณ์ ปัญหาและอุปสรรค ความสามารถของระบบที่ต้องการ 
2 ผู้ประสานงาน - การบันทึกการรับแจ้งเหตุขัดข้อง

ลงสมุดบันทึกส่งผลให้การติดตาม
งานต้องค้นหาจากในสมุดบันทึก
เท่านั้น 

- ยากในการติดตามสถานะการ
ปฏิบัติงาน 

- ล่าช้าในการจัดท ารายงานสรุป 
และรายงานการใช้อะไหล่ 

- ล่าช้าในการค้นหาข้อมูล 

- ระบบสามารถบันทึกการรับแจ้ง
เหตุขัดข้องได้ 

- สามารถทราบสถานะของงานผ่าน
ทางระบบได้ 

- สามารถออกรายงานตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดได้ 

- สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลได้ 

3 ผู้ควบคุมงาน - การรับทราบข้อมูลรายละเอียด
เหตุขัดข้องมีการรับข้อมูลผ่านทาง
โทรศัพท์เท่านั้น 

- การบันทึกผลการปฏิบัติงานต้อง
บันทึกลงสมุดบันทึกและน ามา
จัดท ารายงานอีกครั้ง 

- ไม่มีระบบแสดงรายการงานที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติ 

- ล่าช้าในการค้นหาข้อมูล 

- ระบบสามารถรับทราบการ
มอบหมายงานและแสดงข้อมูล
รายละเอียดเหตุขัดข้องได้ 

- สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ผ่านทางระบบได้ 

- ระบบสามารถแสดงรายการงานที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ 

- สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลได้ 

4 พนักงานช่าง - การรับทราบข้อมูลรายละเอียด
เหตุขัดข้องมีการรับข้อมูลผ่านทาง
โทรศัพท์เท่านั้น 

- ไม่มีระบบแสดงรายการงานที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติ 

- ล่าช้าในการค้นหาข้อมูล 

- ระบบสามารถรับทราบการ
มอบหมายงานและแสดงข้อมูล
รายละเอียดเหตุขัดข้องได้ 

- ระบบสามารถแสดงรายการงานที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ 

- สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลได้ 
 

  2.3) การสังเกตการณ์ โดยมีการสังเกตในขั้นตอนการรับแจ้งเหตุขัดข้อง ขั้นตอนการก าหนด
แผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ข้อตอนการมอบหมายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานแก้ไขเหตุขัดข้อง
และการปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ขั้นตอนของการรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไข
เหตุขัดข้องและการรายงานผลการปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง และบันทึกข้อมูลอะไหล่ 
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      3) ศึกษากระบวนการท างานของระบบปัจจุบัน กระบวนการท างานปัจจุบัน ซึ่งแสดงตาม
โครงสร้างกระบวนการท างานตามล าดับชั้นโดยใช้ FDD- Functional Decomposition Diagrams แสดง
ดังภาพที่ 1 มีกระบวนการท างานดังนี้ 
 

1. ก าหนดแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง
2. แจ้งก าหนดงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง
3. ปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง
4. รายงานผลการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง

การท างานปัจจุบันของศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษา
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพื้นที่ 3.1

งานแก้ไขเหตุขัดข้อง

1. รับแจ้งเหตุขัดข้อง
2. มอบหมายงานแก้ไขเหตุขัดข้อง
3. ปฏิบัติงานแก้ไขเหตุขัดข้อง
4. รายงานผลการแก้ไขเหตุขัดข้อง

งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงโครงสร้างกระบวนการท างานของระบบปัจจุบัน 

 

            3.1) งานแก้ไขเหตุขัดข้อง มีล าดับขั้นตอนการท างานคือ ผู้ประสานงานรับแจ้ง
เหตุขัดข้องผ่านทางโทรศัพท์ และจดบันทึกลงในสมุดจดบันทึกเพ่ือแจ้งข้อมูลเหตุขัดข้องแก่ผู้จัดการศูนย์ 
จากนั้นผู้จัดการศูนย์พิจารณาข้อมูลเหตุขัดข้องเพ่ือมอบหมายให้กองงานในพ้ืนที่รับผิดชอบโดยแจ้งผู้
ควบคุมงานผ่านทางโทรศัพท์ จากนั้นผู้ควบคุมงานของกองงานช่างจะโทรศัพท์เพ่ือแจ้งพนักงานช่างในกอง
งานช่างร่วมด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้อง โดยมี 2 แนวทางคือ กรณีเส้นเคเบิลใยแก้วน าแสงในเส้นทางนั้น
ไม่ขาดสิ้นเชิง ยังคงมีคอร์เคเบิลใยแก้วน าแสงย่อยที่ยังสามารถใช้งานได้ กองงานช่างใช้วิธีการแก้ไขแบบ
ชั่วคราว และกรณีที่เคเบิลใยแก้วน าแสงขาดโดยสิ้นเชิง ไม่มีคอร์เคเบิลใยแก้วน าแสงย่อยที่ยังคงสามารถ
ใช้งานได้ กองงานช่างจะด าเนินการแก้ไขแบบถาวรโดยการตัดซ่อมปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง หลังจาก
กองงานช่างด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องและตรวจสอบผลการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานจะน าข้อมูล
รายละเอียดในการด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องและอะไหล่ที่ใช้งานมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
            3.2) งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง มีล าดับขั้นตอนการท างานคือ ผู้จัดการศูนย์
ก าหนดแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง โดยอ้างอิงข้อมูลจากการแก้ไขเหตุขัดข้องที่ได้รับการแก้ไข
แบบชั่วคราวไว้ และก าหนดกองงานช่างในแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง และแจ้งข้อมูลแผนงาน
แก่กองงานช่างโดยแจ้งผู้ควบคุมงานผ่านทางโทรศัพท์ และส่งอีเมล์รายละเอียดงาน เพ่ือ เตรียมความ
พร้อมก่อนการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง จากนั้นผู้ควบคุมงานของกองงานช่างจะโทรศัพท์เพ่ือแจ้ง
พนักงานช่างในกองงานช่างร่วมด าเนินการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง เมื่อถึงก าหนดเวลา กองงานช่าง
ด าเนินการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงตามแผนงาน หลังจากกองงานช่างด าเนินการปรับปรุงเคเบิลใย
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แก้วน าแสงและตรวจสอบผลการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานจะน าข้อมูลรายละเอียดในการ
ด าเนินการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงและอะไหล่ที่ใช้งานมาจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
      4) ปัญหาและสาเหตุของปัญหาระบบงานปัจจุบัน 

จากการศึกษาแบบฟอร์มต่างๆ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ และการ
สังเกตการณ์ขั้นตอนและกระบวนการท างานเดิมของระบบ สามารถแสดงปัญหาและสาเหตุของระบบงาน
ปัจจุบัน โดยใช้ Case and effect Diagram ดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 

การจัดการสารสนเทศในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

ข้อมูล บุคลากร

การติดตามงาน กระบวนการท างาน

หลงลืมก าหนดวันปฏิบัติงาน

ท าเอกสารสูญหาย

รับและส่งต่อข้อมูลไม่ครบถ้วน
ปฏิบัติงานซ่อม  ไม่ครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อประสานงานมีจ ากัด

ไม่สามารถติดตามงานผ่านทางระบบได้

ขัดจังหวะการท างานของพนักงาน

บันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน

ข้อมูลคลาดเคลื่อน
การเข้าถึงข้อมูลไม่สะดวก ล่าช้า

เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร

 
 
ภาพประกอบที่ 2 แสดง Case and effect Diagram ของระบบงานปัจจุบัน 
 

           4.1) ข้อมูล โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งอาจท าให้เกิดการสูญหาย เกิด
การช ารุดเสียหายง่าย ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก และการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายที่จัดเก็บท าได้ยาก การ
เข้าถึงข้อมูล ค้นหา แก้ไข ปรับปรุง ไม่สะดวก ล่าช้าเนื่องจากข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์ 
Excel มีการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน การรับและส่งต่อข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์อาจส่งผลให้
ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
           4.2) กระบวนการท างาน ช่องทางการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานมีเพียงการใช้
โทรศัพท์เป็นหลัก และการส่งอีเมล์ ในบางกรณีหากไม่สามารถประสานงานติดต่อกองงานช่างได้ อาจจะ
ส่งผลให้การแก้ไขเหตุขัดข้องเกิดความล่าช้า และการส่งต่อข้อมูลรายละเอียดเหตุขัดข้องผ่านทางโทรศัพท์ 
ในบางครั้งอาจจะไม่สะดวกในการจดบันทึก หรือจดจ ารายละเอียดได้ไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน และในบางกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในเวลาใกล้เคียงก่อนที่จะถึงเวลางานปรับปรุง
เคเบิลใยแก้วน าแสง ผู้ปฏิบัติงานจะให้ความส าคัญกับการแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นอันแรก ผู้ปฏิบัติงานอาจ
หลงลืมการเลื่อนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงเส้นทางนั้นๆ ได้ เนื่องจากไม่มีระบบแสดงรายการงานที่
ยังไม่ได้ปฏิบัติ 
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           4.3) การติดตามงาน จะทราบความคืบหน้าในการปฏิบัติงานได้ โดยการโทรติดต่อ
สอบถามผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมงานโทรมารายงานผลการปฏิบัติงาน อาจเป็นการขัดจังหวะการ
ท างาน ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า และไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
           4.4) บุคลากร เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูล และการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและไฟล์ 
Excel บางครั้งอาจส่งผลเกิดการสูญหายได้ การหลงลืมก าหนดวันปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง 
เนื่องจากไม่มีระบบแสดงรายการงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ท าให้เมื่อถึงก าหนดการ
ปฏิบัติงาน อาจน าไปสู่การขาดความพร้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
      5) วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
      จากการศึกษาระบบงานเดิม เอกสาร แบบฟอร์ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสรุปความสามารถของระบบใหม่ ดังนี้ 
           5.1) ระบบยืนยันตัวตน และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้
ระบบ และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยจะต้องกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ก่อน
เข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน 
           5.2) ระบบการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน สามารถน าข้อมูลพ้ืนฐานเข้าสู่ระบบ สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลพ้ืนฐาน และสามารถสืบค้นข้อมูลพ้ืนฐาน โดยข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานระบบ ข้อมูลกองงาน ข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง ข้อมูลอะไหล่ 
ข้อมูลสถานี และข้อมูลวงจร 
           5.3) งานแก้ไขเหตุขัดข้อง ระบบสามารถ รับแจ้งเหตุขัดข้อง มอบหมายงานแก้ไข
เหตุขัดข้อง ติดตามสถานะงานแก้ไขเหตุขัดข้อง และบันทึกการแก้ไขเหตุขัดข้องได้ 
           5.4) งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ระบบสามารถ ก าหนดแผนงาน แจ้งก าหนดการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง และบันทึกผลการปฏิบัติงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้ว
น าแสงได ้
           5.5) การจัดการอะไหล่ ระบบสามารถ บันทึกข้อมูลน าเข้าอะไหล่ และปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลอะไหล่ให้เป็นปัจจุบัน 
           5.6) ระบบสามารถสืบค้นและออกรายงานตามเงื่อนไขได้ 
 3. การออกแบบ (Design) 
      1) สถาปัตยกรรมของระบบใหม่ (System Architecture) ออกแบบโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบ Web-based 
application ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบใหม่ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เครื่องโทรศัพท์ที่รองรับ
การใช้งานเว็บเบราเซอร์ เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network) และระบบอินทราเน็ต โดย
แนวคิดระบบใหม่ที่ออกแบบมีองค์ประกอบ แสดงดังภาพที่ 3 
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      สามารถออกแบบกระบวนการท างานของระบบใหม่งานแก้ไขเหตุขัดข้อง ดังภาพที่ 4 และ
งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ดังภาพที่ 5 โดยผู้ควบคุมงานและพนักงานช่าง สามารถเชื่อมต่อเข้าใช้
งานระบบจากภายนอกหน่วยงานผ่านทางโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานเว็บเบราเซอร์ และเชื่อมต่อ
เครือข่ายส่วนตัวเสมือนของทางบริษัท 
      กระบวนการท างานระบบใหม่งานแก้ไขเหตุขัดข้อง มีล าดับการท างานคือ เมื่อผู้ประสานงาน
รับแจ้งเหตุขัดข้องและตรวจสอบพ้ืนที่เหตุขัดข้องแล้ว ผู้ประสานงานสามารถบันทึกข้อมูลรับแจ้ง
เหตุขัดข้องลงระบบ เพ่ือแจ้งแก่ผู้จัดการศูนย์ได้ จากนั้นผู้จัดการศูนย์สามารถเรียกดูข้อมูลเหตุขัดข้องเพ่ือ
พิจารณามอบหมายผู้ควบคุมงานของกองงานช่างผ่านทางระบบได้ จากนั้นผู้ควบคุมงานสามารถรับ
มอบหมายงานและเรียกดูรายละเอียดงานผ่านทางระบบ และมอบหมายพนักงานช่างเพ่ือร่วมปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขเหตุขัดข้องได้ พนักงานช่างสามารถเรียกดูรายละเอียดงานและร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อแก้ไขเหตุขัดข้องแล้วเสร็จและผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลการแก้ไขกับศูนย์ควบคุมดูแล
โครงข่ายแล้ว ผู้ควบคุมงานสามารถบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเหตุขัดข้องและอะไหล่ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานลงสู่ระบบได้ทันที ซึ่งผู้จัดการศูนย์และผู้ประสานงานสามารถเรียกดูข้อมูลการแก้ไขเหตุขัดข้อง
ผ่านทางระบบได ้
 

Intranet

Database Server & Web Server

ระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง

ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการศูนย์ ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง

VPN
ผู้ควบคุมงาน

พนักงานช่าง

ผู้ประสานงาน
 

ภาพประกอบที่ 3 สถาปัตยกรรมของระบบใหม่ 
 

      กระบวนการท างานระบบใหม่งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง มีล าดับการท างานคือ 
ผู้จัดการศูนย์สามารถเรียกดูงานแก้ไขเหตุขัดข้องที่มีวิธีการแก้ไขแบบชั่วคราวไว้ เพ่ือน าข้อมูลก าหนด
แผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงลงในระบบ และสามารถมอบหมายงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง
ให้แก่ผู้ควบคุมงานของกองงานช่างผ่านทางระบบได้ จากนั้นผู้ควบคุมงานสามารถรับมอบหมายงานและ
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เรียกดูรายละเอียดงานผ่านทางระบบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมอบหมายพนักงาน 
ช่างเพ่ือร่วมปฏิบัติงานในการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงได้ โดยพนักงานช่างสามารถเรียกดูรายละเอียด
งานและร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงแล้วเสร็จและผู้ควบคุม
งานตรวจสอบผลการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงกับศูนย์ควบคุมดูแลโครงข่ายแล้ว ผู้ควบคุมงานสามารถ 
บันทึกรายละเอียดการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงและอะไหล่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานลงสู่ระบบได้ทันที  
ผู้จัดการศูนย์และผู้ประสานงานสามารถเรียกดูข้อมูลการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงผ่านทางระบบได้  
 

กระบวนการท างานระบบใหม่งานแก้ไขเหตุขัดข้องเคเบิลใยแก้วน าแสง

ผู้ประสานงาน ผู้จัดการศูนย์ ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง

เร่ิมต้น

รับแจ้งเหตุขัดข้อง

อยู่ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

หรือไม่

บันทึกรับแจ้งเหตุขัดข้อง

ใช่

มอบหมายกองงานช่าง

รับมอบหมายงาน

แจ้งพนักงานร่วม
แก้ไขเหตุขัดข้อง

รับทราบและร่วม
แก้ไขเหตุขัดข้อง

ด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้อง

ตรวจสอบผลการแก้ไข
เหตุขัดข้องกับศูนย์

ควบคุมดูแลโครงข่าย

เคเบิล  คืนดี
ปกติ

บันทึกวิธีการแก้ไข 
รายละเอียด

การแก้ไขเหตุขัดข้อง
และอะไหล่ท่ีใช้

ปกติ
ไม่ปกติ

ส้ินสุด

แจ้งข้อมูลเหตุขัดข้อง

ตรวจสอบพ้ืนท่ี

ยืนยันเหตุขัดข้องไม่อยู่
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ไม่

พิจารณา
ข้อมูลเหตุขัดข้อง

ตรวจสอบข้อมูล
เหตุขัดข้อง

ครบถ้วนไม่ครบถ้วน

รายงานผล
การแก้ไขเหตุขัดข้อง

รายงานผล
การแก้ไขเหตุขัดข้อง

 
 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงกระบวนการท างานของระบบใหม่งานแก้ไขเหตุขัดข้อง 
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กระบวนการท างานระบบใหม่งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง

ผู้ประสานงาน ผู้จัดการศูนย์ ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง

เร่ิมต้น

ก าหนดแผนงาน
ปรับปรุงเคเบิล 

มอบหมายกองงานช่าง รับมอบหมายงาน

เตรียมความพร้อม
- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดงาน
- เตรียมเคร่ืองมือ,อุปกรณ์

แจ้งพนักงาน
ร่วมด าเนินการปรับปรุง

รับทราบและร่วม
ด าเนินการปรับปรุง

ตรวจสอบสถานะเคเบิล 
กับศูนย์ควบคุมดูแลโครงข่าย

ปรุงเคเบิล 
ได้หรือไม่

ได้ไม่ได้

ด าเนินการปรับปรุงเคเบิล 

ตรวจสอบผลการปรับปรุง
เคเบิล  กับศูนย์ควบคุม

ดูแลโครงข่าย

เคเบิล  
คืนดีปกติ

บันทึกรายละเอียด
การปรับปรุงเคเบิล 

และอะไหล่ท่ีใช้

ปกติ ไม่ปกติ

รายงานผล
งานปรับปรุงเคเบิล 

รายงานผล
งานปรับปรุงเคเบิล 

ส้ินสุด

 
 

ภาพประกอบที่ 5 กระบวนการท างานของระบบใหม่งานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง 
 

      2) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการด าเนินงาน 
โดยใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) ดังภาพที่ 6 เพ่ือแสดงให้เห็นภาพรวมของระบบ และใช้
แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ในการอธิบายขั้นตอนการท างานของระบบ โดยได้ออกแบบ
กระบวนการท างานหลักของระบบ ประกอบด้วย 6 กระบวนการดังนี้ 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

980 

 

ผู้จัดการศูนย์

0

ระบบสนับสนุนงานแก้ไข
เหตุขัดข้องโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสง

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง ผู้ประสานงาน

สิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลกองงาน,
ข้อมูลเส้นทางเคเบิล ,
ข้อมูลอะไหล่,
ข้อมูลผลการติดตามงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลผลการติดตามงานปรับปรุงเคเบิล ,
ข้อมูลงานปรับปรุงเคเบิล , 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน

ช่ือผู้ใช้, รหัสผ่าน,
ข้อมูลมอบหมายกองงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,

เงื่อนไขติดตามงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลแผนงานปรับปรุงเคเบิล ,

เงื่อนไขติดตามงานปรับปรุงเคเบิล ,
เงื่อนไขการสืบค้นและออกรายงาน

สิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลวงจร, ข้อมูลอะไหล่,
ข้อมูลเส้นทางเคเบิล ,
ข้อมูลผลการติดตามงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลผลการติดตามงานปรับปรุงเคเบิล ,
ข้อมูลผลการติดตามการใช้อะไหล่,
รายงานอะไหล่

ช่ือผู้ใช้, รหัสผ่าน,
ข้อมูลเหตุขัดข้อง,

เงื่อนไขติดตามงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,
เงื่อนไขติดตามงานปรับปรุงเคเบิล ,

ข้อมูลการน าเข้าอะไหล่,
เงื่อนไขติดตามการใช้อะไหล่,

เงื่อนไขการสืบค้นและออกรายงาน

สิทธ์ิการใช้งานระบบ, ข้อมูลเส้นทางเคเบิล 
ข้อมูลเหตุขัดข้อง, ข้อมูลพนักงาน
ข้อมูลมอบหมายกองงานแก้ไขเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลวงจร, ข้อมูลอะไหล่,
ข้อมูลแผนงานปรับปรุงเคเบิล ,
รายงานปรับปรุงเคเบิล , 
รายงานเหตุขัดข้อง,

ช่ือผู้ใช้, รหัสผ่าน,
ข้อมูลมอบหมายพนักงานช่างแก้ไขเหตุขัดข้อง,

ข้อมูลการแก้ไขเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลการใช้อะไหล่แก้ไขเหตุขัดข้อง,

ข้อมูลมอบหมายพนักงานช่างปรับปรุงเคเบิล ,
ข้อมูลการปรับปรุงเคเบิล ,

ข้อมูลการใช้อะไหล่ปรับปรุงเคเบิล ,
เงื่อนไขการสืบค้นและออกรายงาน

สิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลเหตุขัดข้อง,
ข้อมูลแผนงานปรับปรุงเคเบิล ,
ข้อมูลเส้นทางเคเบิล 

ช่ือผู้ใช้, รหัสผ่าน
เงื่อนไขการสืบค้น

สิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลพนักงาน, 
ข้อมูลสิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลกองงาน,
ข้อมูลสถาน,ี
ข้อมูลวงจร,
ข้อมูลเส้นทางเคเบิล , 
ข้อมูลอะไหล่

ช่ือผู้ใช้, รหัสผ่าน,
ข้อมูลพนักงาน, 

ข้อมูลสิทธ์ิการใช้งานระบบ,
ข้อมูลกองงาน, 

ข้อมูลสถาน,ี
ข้อมูลวงจร,

ข้อมูลเส้นทางเคเบิล , 
ข้อมูลอะไหล่

 
ภาพที่ 6 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 

            2.1) กระบวนการที่ 1 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ เป็นการรักษาความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบ โดยผู้ใช้เข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้
ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าสู่หน้าจอการใช้งานระบบตามสิทธิ์การใช้งานที่ได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มสิทธิ์
ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้จัดการศูนย์ ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง และผู้ดูแลระบบ 
           2.2) กระบวนการที่ 2 กระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดการ
ข้อมูลพ้ืนฐานของระบบ โดยสามารถบันทึก แก้ไข หรือยกเลิกข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
น าไปใช้ในกระบวนการอ่ืนต่อไป ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานระบบ ข้อมูลกองงาน ข้อมูล
สถานี ข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง ข้อมูลวงจร และข้อมูลอะไหล่ และผู้ใช้งานระบบสามารถแก้ไข
รหัสผ่านของตนเองผ่านกระบวนการนี้ 
           2.3) กระบวนการที่ 3 กระบวนการแก้ไขเหตุขัดข้อง เป็นกระบวนการที่ผู้ประสานงานใช้
ในการรับแจ้งเหตุขัดข้อง ผู้จัดการศูนย์สามารถเรียกดูรายการเหตุขัดข้องเพ่ือพิจารณามอบหมายงานให้
กองงานช่างในการด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้อง จากนั้นผู้ควบคุมงานจะมอบหมายพนักงานช่างในการร่วม
ออกปฏิบัติงานแก้ไขเหตุขัดข้อง หลังจากกองงานช่างด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องแล้วเสร็จ ผู้ควบคุมงาน
สามารถบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเหตุขัดข้องเข้าสู่ระบบ ซึ่งวิธีการใช้การแก้ไขเหตุขัดข้องซึ่งแบ่งเป็น 2 
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ประเภทคือ แก้ไขเหตุขัดข้องแบบชั่วคราว และแก้ไขเหตุขัดข้องแบบถาวร และบันทึกอะไหล่ที่ใช้ในการ
แก้ไขเหตุขัดข้อง  โดยผู้จัดการศูนย์และผู้ประสานงานสามารถติดตามงานและความคืบหน้าในการแก้ไข
เหตุขัดข้องได ้
           2.4) กระบวนการที่ 4 กระบวนการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง หลังจากที่มีการแก้ไข
เหตุขัดข้องแบบชั่วคราว ผู้จัดการศูนย์สามารถเรียกดูรายการของงานแก้ไขเหตุขัดข้องแบบชั่วคราวเพ่ือ
พิจารณาจัดท าแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง โดยผู้จัดการศูนย์สามารถบันทึก แก้ไข หรือยกเลิก
แผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงได้  และแจ้งก าหนดการให้ผู้ควบคุมงานรับทราบผ่านทางอีเมล์ เพ่ือ
ด าเนินการในช่วงเวลาที่ก าหนด จากนั้นผู้ควบคุมงานจะมอบหมายพนักงานช่างในการร่วมออกปฏิบัติงาน
ปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง และส่งข้อมูลให้พนักงานช่างรับทราบผ่านทางอีเมล์ เมื่อถึงเวลาที่ก าหนด
และกองงานช่างด าเนินการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ควบคุมงาน
สามารถบันทึกรายละเอียดในการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ได้แก่ เวลาในการด าเนินการปรับปรุง 
วิธีการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง และอะไหล่ที่ใช้ในการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง โดยผู้จัดการศูนย์
และผู้ประสานงานสามารถติดตามงาน และความคืบหน้าในการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงได้ 
           2.5) กระบวนการที่ 5 กระบวนการจัดการอะไหล่ เป็นกระบวนการที่ผู้ประสานงานใช้ใน
การจัดการจ านวนอะไหล่ ในการน าข้อมูลจ านวนอะไหล่ที่ได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบ โดยสามารถบันทึก 
แก้ไข หรือยกเลิกการรับอะไหล่ และเรียกดูข้อมูลอะไหล่คงเหลือได้ 
           2.6) กระบวนการที่ 6 กระบวนการสืบค้นและออกรายงาน เป็นส่วนของการแสดงข้อมูล
และการออกรายงานตามสิทธิ์ในการใช้งานระบบ โดยข้อมูลที่สามารถสืบค้นและออกรายงานได้แก่ ข้อมูล
เส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง รายงานแก้ไขเหตุขัดข้อง รายงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง รายงานสรุป
การปฏิบัติงาน และรายงานอะไหล่ 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบระบบ ดังนั้นขั้นตอน การพัฒนา การติดตั้งระบบ และการบ ารุงรักษา
ระบบ จึงไม่ได้แสดงไว้ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการออกแบบระบบมาทวนสอบกับผู้เชี่ยวชาญ และ
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานระบบแล้วพบว่าระบบที่ออกแบบสามารถสนับสนุนและรองรับการท างานของ
หน่วยงาน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปได้ 
  
ผลการวิจัยและอภิปราย 
 การออกแบบระบบสนับสนุนแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณีศึกษาของศูนย์
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาคพ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ได้มี
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบออกเป็น 5 กลุ่มผู้ใช้งาน ตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ ผู้จัดการศูนย์ ผู้
ประสานงาน ผู้ควบคุมงาน พนักงานช่าง และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานระบบแต่ละกลุ่มสามารถใช้งาน
ระบบ ดังนี้ 
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1. ผู้จัดการศูนย์ สามารถเข้าสู่ระบบ  เพ่ือพิจารณาข้อมูลเหตุขัดข้อง และมอบหมายงานการ
แก้ไขเหตุขัดข้อง ติดตามงานแก้ไขเหตุขัดข้อง ก าหนดแผนงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ติดตามงาน
ปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ดูข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง และออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานได้ 
โดยกระบวนการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสงช่วยให้การก าหนดแผนงานปรับปรุง การมอบหมายงาน การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดการศูนย์สามารถติดตามผล
การแก้ไขเหตุขัดข้องผ่านกระบวนการแก้ไขเหตุขัดข้องแทนการโทรสอบถามซึ่งอาจขัดจังหวะการท างาน
ของพนักงาน ช่วยลดเวลาในการแก้ไขเหตุขัดข้องลง ท าให้งานแก้ไขเหตุขัดข้องเกิดประสิทธิภาพมากขึ้ น 
และกระบวนการสืบค้นและออกรายงานช่วยให้การออกรายงานสรุปการปฏิบัติงานเกิดความสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ผู้ประสานงานสามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือบันทึกการรับแจ้งเหตุขัดข้อง ติดตามงานการแก้ไข
เหตุขัดข้อง ติดตามงานปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ดูข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง บันทึกข้อมูลการ
รับอะไหล่ และออกรายงานอะไหล่ได้ โดยกระบวนการแก้ไขเหตุขัดข้องช่วยให้ผู้ประสานงานบันทึกรับแจ้ง
ได้ง่ายขึ้น ลดภาระการจัดเก็บเอกสารบันทึกรับแจ้ง และกระบวนการสืบค้นและออกรายงานช่วยให้การ
ออกรายงานอะไหล่เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. ผู้ควบคุมงาน สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือรับทราบและดูรายละเอียดของเหตุขัดข้อง และแผนงาน
ปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง บันทึกผลการแก้ไขเหตุขัดข้อง และผลการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ดู
ข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสง ออกรายงานการแก้ไขเหตุขัดข้อง และรายงานการปรับปรุงเคเบิลใย
แก้วน าแสงได้ โดยกระบวนการสืบค้นและออกรายงานช่วยให้ผู้ควบคุมงานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ผู้ควบคุมงานสามารถบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบผ่านทางโทรศัพท์ที่รองรับการใช้
งานเว็บเบราเซอร์ผ่านกระบวนการแก้ไขเหตุขัดข้อง และกระบวนการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ท าให้
ช่วยลดขั้นตอนการบันทึกที่ซ้ าซ้อนกับผู้ประสานงาน และช่วยให้ผู้ควบคุมงานเข้าถึงข้อมูลเหตุขัดข้อง 
ข้อมูลการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน าแสง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น 

4. พนักงานช่าง สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือดูข้อมูลเหตุขัดข้อง ดูข้อมูลแผนงานปรับปรุงเคเบิลใย
แก้วน าแสง และดูข้อมูลเส้นทางเคเบิลใยแก้วน าแสงได้ โดยพนักงานช่างสามารถเข้าสู่ระบบผ่านทาง
โทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานเว็บเบราเซอร์ได้ ซึ่งกระบวนการแก้ไขเหตุขัดข้อง และกระบวนการปรับปรุง
เคเบิลใยแก้วน าแสง ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน 

5. ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าสู่ระบบ เพ่ือท าการก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบ 
กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลภายในหน่วยงาน และ 
สามารถน าเข้าข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลกองงาน ข้อมูลสถานี ข้อมูลวงจร ข้อมูลเส้นทาง
เคเบิลใยแก้วน าแสง ข้อมูลอะไหล่ โดยผ่านกระบวนการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ระบบฐานข้อมูลมา
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จัดเก็บข้อมูลทดแทนการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล ดูประวัติย้อนหลัง และช่วยแก้ปัญหาการสูญหายหรือถูกท าลายของข้อมูล  
 จากการออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณีศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาค พ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) ได้น า
ระบบมาทวนสอบกับผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้จัดการศูนย์ 1 คน ผู้
ประสานงาน  1 คน ผู้ควบคุมงาน 4 คน และพนักงานช่าง 4 คน แล้วพบว่าระบบที่ออกแบบตรงตาม
ฟังก์ชันการท างาน ความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถสนับสนุนและรองรับการท างานของหน่วยงาน และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไปได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณีศึกษาศูนย์
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาค พ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) เป็นระบบที่
ออกแบบเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาค 
พ้ืนที่ 3.1 โดยเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จ าเป็นและมีความเกี่ยวข้องกับงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วน าแสง ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในที่เดียวกัน เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ส่งผลให้การ
ประมวลผลท าได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาระบบ ได้ออกแบบระบบให้สามารถสนับสนุนการท างาน
ตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ และระบบช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการออกรายงานท าได้อย่าง
รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่สูญหาย การรับแจ้งเหตุขัดข้องและการมอบหมายงาน
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานได้ทันที ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
การติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงานสามารถท าได้สะดวกและรวดเร็ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง กรณีศึกษาศูนย์
ปฏิบัติการบ ารุงรักษาเคเบิลใยแก้วน าแสงภูมิภาค พ้ืนที่ 3.1 บริษัท ทีโอที  จ ากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ดังนี้ 
 1. การออกแบบระบบสนับสนุนงานแก้ไขเหตุขัดข้องโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงในอนาคต ควร
มีการออกแบบระบบให้สามารถรองรับงานด้านการวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกันได้ 

2. ควรมีระบบสืบค้นข้อมูลสาเหตุและวิธีการแก้ไขให้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสืบค้นข้อมูลได้
หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการการเข้าถึงข้อมูลและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้เพ่ิมมากข้ึน 
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