
 

บทที่  4 
การออกแบบระบบ 

 
 จากการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน ทําใหทราบถึงขอบกพรอง ปญหาและความตองการ
ของผูใช  ซ่ึงผูศึกษาไดนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบใหมเพื่อชวยแกไขปญหาที่
ประสบ และตอบสนองความตองการของผูใชอยางเต็มที่ 
 4.1 การออกแบบระบบ 

แผนผังการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นถึง
ขั้นตอนการทํางานของระบบ วาประกอบดวยกระบวนการอะไรบาง  มีความสัมพันธกับขอมูลหรือ 
Entity ภายนอกอยางไรแผนภาพการไหลขอมูลในขั้นที่มีรายละเอียดนอยที่สุด เรียกวา Context 
Diagram ซ่ึงแสดงระบบที่ตองการศึกษา และEntity ที่เกี่ยวของ ในสวนของการแสดงรายละเอียด 
เรียกวา Data Flow Diagram Level ตางๆ สัญลักษณที่ใชมีความหมายดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 สัญลักษณที่ใชในการออกแบบ  Data Flow Diagram Symbol (DFD) 
เคร่ืองหมาย ความหมาย 

 
 

การประมวลผล (Process) แสดงถึงการกระทําหรือการเปลี่ยนแปลงตวัขอมูล หรือ 
สถานะของขอมูล 

          
         
 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) แสดงถึงสิ่งที่อยูนอกระบบ แตมี
ความสัมพันธกับระบบเรา โดยอาจเปนผูใหหรือผูรับขอมูลของระบบ ตัวแปร
ภายนอกนี้อาจจะเปนบุคคล แผนก หรือ หนวยงานราชการ เปนตน 

 
 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) ที่มีการแสดงซ้ํากันหลาย ๆ แหงใน
ไดอะแกรม 

 
 

หนวยเก็บขอมูล (Data store) ใชสัญลักษณแทนการเกบ็ขอมูลในแฟม หรือ
ฐานขอมูล ซ่ึงในทางคอมพวิเตอรอาจเปนเทป หรือ ดิสกเปนตน 

 
 

หนวยเก็บขอมูล (Data Store) ที่มีการแสดงซ้ํา ๆ กันหลายแหงในไดอะแกรม 

 
 
 

การไหลของขอมูล (Data Flow) แสดงการไหลของขอมูล หรือ การยายตําแหนง
ของขอมูลจากที่หนึ่งไปอีกทีห่นึ่งซึ่งอาจจะเปนตัวแปรภายนอก หนวยประมวลผล 
หรือหนวยเกบ็ขอมูล 
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4.2   ระบบงานใหม 
 จากการวิเคราะหระบบงานเดิม จะทําใหทราบถึงสภาพปญหา ขอบกพรอง และความ
ตองการของผูใชงาน จึงใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เขามาเปนสื่อกลางในการประสานการทํางาน
ของระบบ ขั้นตอนตอไปจะเปนการออกแบบระบบใหม เพื่อแกปญหาของระบบเดิม และ
ตอบสนองความตองการของผูใชมากขึ้น โดยจากปญหาและขอจํากัดของระบบงานเดิม และความ
ตองการระบบงานใหมของผูใช ผูศึกษาไดกําหนดความตองการของระบบงานใหม โดยแสดง
ภาพรวมของระบบงานในรูปของ แผนผังบริบท (Context Diagram) แผนผังกระแสขอมูล (Data 
Flow Diagram : DFD)  และแผนผังแสดงความสัมพันธของขอมูล  (Entity Relationship Model)  
 4.2.1   แผนผังบริบท (Context Diagram)  
   การสรางแผนผังบริบท  เปนการแสดงภาพรวมของระบบงานใหม แสดงใหเห็น
ถึงขอบเขตการทํางานและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบงานใหม  ดังแสดงในรูปที่ 4.1 
 

 
 
รูปที่ 4.1  แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูลการแจงปญหาของตวัแทน 

  จําหนาย และติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของบริษัท   
  ไทย–อะมาดอุิส เซาทอีสตเอเชีย จํากดั 
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 4.2.2  แผนผังกระแสขอมูล 
  จากแผนผังบริบท  สามารถเขียนเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 เพื่อแสดง
กระบวนการภายในที่มีอยูในระบบ การไหลของขอมูลระหวางกระบวนการเหลานั้น และแหลงเก็บ
ขอมูลตางๆ ภายในระบบ แสดงไดดังรูปที่ 4.2 
 
 

 
   

 
รูปที่ 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับที่ 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูลการแจงปญหา 

              ของตัวแทนจําหนายและติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการ  ผานเครือขายอินเทอรเน็ต     
              ของบริษัทไทย – อะมาดิอุส  เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
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4.3   การออกแบบระบบฐานขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชคือ  ER model (Entity-Relationship Model) 
 เปนเครื่องมือนําเสนอโครงสรางของฐานขอมูลใน ระดับความคิด (Conceptual level)  
ออกมาในลักษณะของแผนผัง(Diagram)ที่งายตอความเขาใจเพื่อส่ือความหมายระหวางนักออก 
แบบฐานขอมูล และผูใช เกี่ยวกับความสัมพันธของ Entity กับ Entity และ Entity กับ Attribute  
 เครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณที่ใชมีดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.2 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ที่ใชในฐานขอมูลของระบบ 
 

เคร่ืองหมาย ความหมาย 
 
 

Strong Entity เกิดขึ้นดวยตนเองไมขึ้นกับ Entity ใด เชนนักศึกษาหรือ
อาจารย หรือสินคา เปนตน 

 
 

Relationship ความสัมพันธระหวาง Entity 

 Associate Relationship เปนความสัมพันธที่เกิด Attribute 

 Attribute ส่ิงที่ใชอธิบายคุณสมบัติของ Entity 

 
 
 

Key Attribute ขอมูลของแอททริบิววมีความเปนหนึ่งเดียว
(Uniqueness) กลาวคือทุก ๆ แถวของตารางจะตองไมมีขอมูลของแอท 
ทริบิววที่เปนคียหลักซ้ํากันเลย 

 One – to –one relationship ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 
 One – to many relationship ความสัมพันธแบบ  1 ตอหลายขอมูล 
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รูปที่  4.3   แสดงแผนผังความสัมพันธระหวางขอมูล ของระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูล 

การแจงปญหาของตัวแทนจาํหนาย และติดตามการทํางานของผู รับชวงบริการผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัทไทย–อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด  

 
 จากแผนผังความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) สามารถเปลี่ยนให
อยูในรูปแบบของความสัมพันธ (Relation) และทําการลดความซ้ําซอนของขอมูล (Normalization)  
แลวจึงไดฐานขอมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับเก็บฐานขอมูลการแจงปญหาของตัวแทนจําหนาย
และติดตามการทํางานของผูรับชวงบริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของบริษัทไทย–อะมาดิอุส 
เซาทอีสตเอเชีย จํากัด 
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ตารางที่  4.3  รายการตารางทั้งหมดในฐานขอมูล 

ลําดับ ชื่อตาราง รายละเอียด 

1 customer ตารางเก็บขอมูลตัวแทนจําหนาย 

2 login ตารางเก็บขอมูลรหัสเขาใชงาน 

3 maintenance ตารางเก็บขอมูลแกไขปญหา 

4 repair ตารางเก็บขอมูลปญหาที่ไดรับแจง 

5 type ตารางเก็บขอมูลชนิดของปญหา 

6 dateday ตารางเก็บขอมูลวันที ่

7 datemonth ตารางเก็บขอมูลรายชื่อเดือน 

8 dateyear ตารางเก็บขอมูลป 

9 h_cd_rom ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ CD-Rom 

10 h_cpu ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ CPU 

11 h_floppy ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Floppy 

12 h_keyboard ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Keyboard 

13 h_monitor ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Monitor 

14 h_mouse ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Mouse 

15 n_cable ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของสาย LAN 

16 n_hub ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ HUB 

17 n_router ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Router 

18 p_ro_printer ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ RO Printer 

19 p_ticket_printer ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Ticket Printer 

20 s_proweb ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ ProWeb 

21 s_tempo ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Tempo 

22 s_tempo_ip ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Tempo IP 

23 s_vista ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Vista 

24 s_windows ตารางเก็บขอมูลอาการเสียของ Windows 

25 province ตารางเก็บขอมูลช่ือจังหวัด 
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ตารางที่ 4.4 คําอธิบายตารางขอมูลตัวแทนจําหนาย 
ช่ือตาราง  : ขอมูลตัวแทนจาํหนาย 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลตัวแทนจําหนาย 
คียหลัก    : idCus 

ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 idCus varchar 9 รหัสตัวแทนจาํหนาย CNXTG2101 
2 companyName varchar 50 ช่ือตัวแทนจําหนาย Manit Travel 
3 branch int 4 รหัสจังหวดั 16 

4 mail varchar 60 e – mail 
manit@ 
hotmail.com 

5 address text 65535 ที่อยู 

112 Moo 8, Soi 
Wat Bangduan, 
Old Railways 
Rd., Muang 
District 

6 telCompany varchar 10 เบอรโทรติดตอ 053222000 
7 telMobile varchar 11 เบอรโทรศัพทมือถือ 0812345678 
8 fax varchar 10 เบอร Fax 053222111 

 
ตารางที่ 4.5 คําอธิบายตารางขอมูลรหัสเขาใชงาน 

ช่ือตาราง  : ขอมูลรหัสเขาใชงาน 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรหัสเขาใชงาน 
คียหลัก    : user 

ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 user varchar 12 ช่ือที่ใชลงทะเบียน so0113 
2 pass varchar 8 รหัสผาน ******** 
3 class varchar 30 ช่ือกลุม admin 
4 name varchar 30 ช่ือ Somchai 
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ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

5 sername varchar 30 นามสกุล Inkan 
6 sex varchar 10 เพศ Male 
7 branch varchar 50 จังหวดั Chiangmai 
8 post varchar 50 ตําแหนง Technical 

9 address text 65535 ที่อยู 

112 Moo 8,  
Soi Wat 

Bangduan,  
Old Railways 
Rd., Muang 

District 
10 telHome varchar 10 เบอรโทรศัพทบาน 053234567 
11 telMobile varchar 11 เบอรโทรศัพทมือถือ 0819876543 

 
 

ตารางที่ 4.6 คําอธิบายตารางขอมูลแกไขปญหา 
ช่ือตาราง  : ขอมูลแกไขปญหา 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลแกไขปญหา 
คียหลัก    : no 

ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 no Auto increment 4 ลําดับที่ 23 
2 idSVOA varchar 12 รหัสพนักงาน a1765 

3 date datetime 8 วันเวลาเปดงาน 
2550-04-08 

19:18:21 

4 service text 65535 รายละเอียดการแกไข 
Replace 
monitor / 
Test OK 

5 note text 65535 เพิ่มเติมรายละเอียด S/N:123456 
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ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

6 startWork datetime 8 วันเวลาเริ่มแกไข 
2550-09-02 

14:23:58 

7 endJob datetime 8 วันเวลาปดงาน 
2550-09-02 

14:24:05 
8 no_repair int 4 ลําดับที่งานเสร็จ 12 
9 idCus varchar 9 รหัสตัวแทนจาํหนาย CNXTG2101 

10 editEndjob datetime 8 
วันเวลาที่แกไขขอมูล
ลาสุด 

2550-06-28 
01:40:01 

11 noType int 4 ลําดับขอมูล 67 
 
 

ตารางที่ 4.7 คําอธิบายตารางปญหาที่ไดรับแจง 
ช่ือตาราง  : ปญหาที่ไดรับแจง 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลปญหาที่ไดรับแจง 
คียหลัก    : no 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 no Auto increment 4 ลําดับที่ 23 
2 idCus varchar 9 รหัสตัวแทนจาํหนาย CNXTG2101 
3 datetime datetime 8 วันเวลาเปดงาน 2550-04-08 

19:18:21 
4 title text 65535 หัวขอปญหา Hardware 

problem - 
unable to print 

screen 
5 noType int 4 ลําดับขอมูล 67 
6 Severity varchar 30 ระดับความสําคัญ Urgent 
7 Status varchar 150 สถานะ Open 
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ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

8 description text 65535 รายละเอียด Software =>  - 
TEMPO IP  

9 note text 65535 บันทึก CPU can't open. 
pls check power 

supply 
10 idOfficer varchar 6 รหัสพนักงาน so0113 
11 startWork datetime 8 วันเวลาเริ่มแกไข 2550-09-02 

14:23:58 
12 endRepair Char 1 สถานะของงาน Y 
13 editEndjob datetime 8 วันเวลาที่แกไขขอมูล

ลาสุด 
2550-06-28 

01:40:01 
 

 
ตารางที่ 4.8 คําอธิบายตารางชนิดของปญหา 

ช่ือตาราง  : ชนิดของปญหา 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลชนิดของปญหา 
คียหลัก    : no 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 no Auto increment 4 ลําดับที่ 23 
2 hardware int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
3 CPU int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
4 monitor int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
5 keyboard int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
6 mouse int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
7 CD_Rom int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
8 floppy int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
9 software int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
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ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

10 windows int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
11 tempo int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
12 tempo_ip int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
13 proweb int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
14 vista int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
15 printer int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
16 ticket_printer int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
17 ro_printer int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
18 network int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
19 hub int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
20 router int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 1 
21 cable int 4 เช็คเพื่อเลือกปญหา 0 
22 no_repair int 4 ลําดับที่ปญหาเสร็จ 12 

 
 

ตารางที่ 4.9 คําอธิบายตารางวันที ่
ช่ือตาราง  : วนัที่ 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลวันที่ 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 23 
2 Day int 4 วันที ่ 1 
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ตารางที่ 4.10 คําอธิบายตารางรายช่ือเดือน 
ช่ือตาราง  : รายช่ือเดือน 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลรายชื่อเดือน 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 4 
2 mounth varchar 15 เดือน January 

 
 

ตารางที่ 4.11 คําอธิบายตารางป 
ช่ือตาราง  : ป 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลป 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 10 
2 year year 4 ป 2007 

 
 

ตารางที่ 4.12 คําอธิบายตารางอาการเสียของ CD-Rom 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ CD-Rom 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ CD-Rom 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not read 
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ตารางที่ 4.13 คําอธิบายตารางอาการเสียของ CPU 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ CPU 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ CPU 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย can't boot 

 
 

ตารางที่ 4.14 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Floppy 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Floppy 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Floppy 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not read 

 
 

ตารางที่ 4.15 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Keyboard 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Keyboard 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Keyboard 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not respond 
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ตารางที่ 4.16 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Monitor 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Monitor 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Monitor 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 Id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not display 

 
 

ตารางที่ 4.17 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Mouse 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Mouse 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Mouse 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not respond 

 
 

ตารางที่ 4.18 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Cable 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Cable 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Cable 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย broken 
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ตารางที่ 4.19 คําอธิบายตารางอาการเสียของ HUB 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ HUB 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ HUB 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย no power 

 
 

ตารางที่ 4.20 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Router 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Router 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Router 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย not sync 

 
 

ตารางที่ 4.21 คําอธิบายตารางอาการเสียของ RO Printer 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ RO Printer 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ RO Printer 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย can’t feed 
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ตารางที่ 4.22 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Ticket Printer 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Ticket Printer 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Ticket Printer 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย print wrong 

form 
 

ตารางที่ 4.23 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Pro Web 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Pro Web 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Pro Web 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย Automatic 

Update error 
 

ตารางที่ 4.24 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Tempo 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Tempo 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Tempo 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย problem with 

shortcut 
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ตารางที่ 4.25 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Tempo IP 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Tempo IP  
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Tempo  IP 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย session error 

 
 

ตารางที่ 4.26 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Vista 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Vista 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลอาการเสียของ Vista 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย Automatic 

Update error 
 
 

ตารางที่ 4.27 คําอธิบายตารางอาการเสียของ Windows 
ช่ือตาราง  : อาการเสียของ Windows 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลชนิดของปญหา Windows 
คียหลัก    : id 
ลําดับ ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยาง 

1 id Auto increment 4 ลําดับที่ 1 
2 name varchar 100 อาการเสีย IE error 
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4.4   การออกแบบหนาจอแสดงผล 
 1)  หนาจอกอนการเขาใชงานของระบบ 
 เปนหนาจอแสดงกอนการเขาใชงานในระบบสําหรับผูใชงานกอนจะเขาไปใชงานระบบ
สวนประกอบ 

1. Logo  แสดงรูปสัญลักษณของบริษัท 
2. Logo  แสดงสวนการเขาใชงานระบบโดยการใส User Name และ Password 
3. แสดงชองในการกรอก  User Name กอนใชงานระบบ 
4. แสดงชองในการกรอก  Password  กอนใชงานระบบ 
5. แสดงปุมกดกอนใชงานระบบ 
 

 
 
รูปที่  4.4  แสดงการออกแบบหนาจอกอนการเขาใชงานของระบบ 
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 2)  หนาจอเพิ่มขอมูลลูกคา 
 เปนหนาจอแสดงการบันทึกเพิ่มขอมูลลูกคาโดยสวนนี้จะเปนการใชงานของผูดูแล
โปรแกรม 
 สวนประกอบ 

1 Logo  แสดงรูปสัญลักษณของบริษัท 
2 แสดงเมนูลัด 
3 แสดงเมนูเพื่อแกไขขอมูลของกลุม 
4 แสดงเมนูเพิ่ม แกไข แสดง ขอมูลลูกคา และขอมูลพนักงาน 
5 แสดงรหสัและกลุมของผูใชงาน 
6 แสดงปุมกดเพื่อออกจากระบบ 
7 แสดงสวนเพิ่มเติมขอมูลตาง ๆ ของลูกคา 
8 แสดงปุมกดเพื่อตกลงหรือยกเลิก 
 

 
 

รูปที่  4.5  แสดงการออกแบบหนาจอเพิ่มขอมูลลูกคา 
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 3)   หนาจอเพิ่มขอมูลการแจงปญหา  
 เปนหนาจอเพิ่มขอมูลการแจงปญหา โดยสวนนี้จะเปนการใชงานของพนักงานแผนก
บริการลูกคาในแผนกบริการลูกคา 
 สวนประกอบ 

1 Logo  แสดงรูปสัญลักษณของบริษัท 
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกทํารายการ 
3 แสดงรหัส กลุมของผูใชงาน และปุมกดเพื่อออกจากระบบ 
4 แสดงรหัสลูกคา และชื่อลูกคา 
5 แสดงชองในการกรอกหัวขอ 
6 แสดงรายการปญหาที่เกิดขึ้นกับการใชงานของลูกคา 
7 แสดงชองในการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
8 แสดงปุมกดเพื่อตกลงหรือยกเลิก 

 

 
 

รูปที่  4.6  แสดงการออกแบบหนาจอเพิ่มขอมูลการแจงปญหา 
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 4)   หนาจอเพิ่มขอมูลการแกไขปญหา  
 เปนหนาจอเพิ่มขอมูลการแกไขปญหา โดยสวนนี้จะเปนการใชงานของพนักงานแผนก
บริการลูกคาของผูรับชวงบริการ 
 สวนประกอบ 

1 Logo  แสดงรูปสัญลักษณของบริษัท 
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกทํารายการ 
3 แสดงรหัส กลุมของผูใชงาน และปุมกดเพื่อออกจากระบบ 
4 แสดงรายละเอียดของงานที่แจงปญหา 
5 แสดงรหัสพนักงานของผูรับชวงบริการ 
6 แสดงชองในการกรอกรายละเอียดการแกไขปญหา 
7 แสดงชองในการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
8 แสดงปุมกดเพื่อตกลงหรือยกเลิก 
 

 
 

รูปที่  4.7  แสดงการออกแบบหนาจอเพิ่มขอมูลการแกไขปญหา 
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 5)   หนาจอรายละเอียดของรายงานแบบตาง ๆ   
 เปนหนาจอรายละเอียดของรายงานแบบตาง ๆ  โดยสวนนี้จะเปนการใชงานของผูจัดการ
แผนกบริการลูกคาของในแผนกบริการลูกคา 
 สวนประกอบ 

1 Logo  แสดงรูปสัญลักษณของบริษัท 
2 แสดงเมนูเพื่อเลือกทํารายการ 
3 แสดงรหัส กลุมของผูใชงาน และปุมกดเพื่อออกจากระบบ 
4 แสดงรายละเอียดใหเลือกดูขอมูลในหัวขอ และระยะเวลาตาง ๆ  
5 แสดงปุมกดตกลงในการประมวลผล 
 

 
 

รูปที่  4.8  แสดงการออกแบบหนาจอรายละเอียดของรายงานแบบตาง ๆ   


