
บทที่ 4 
การออกแบบระบบ 

 

        จากการวิเคราะหระบบงานเดิม จะทําใหทราบถึงสภาพปญหา ขอบกพรอง และความ
ตองการของผูใชงาน ขั้นตอนตอไปจะเปนการออกแบบระบบงานใหม เพื่อนํามาแกปญหาของ
ระบบเดิมและตอบสนองความตองการของผูใชงานมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
อีกดวย 

4.1 ระบบงานใหม 
        จากปญหาหลักในการติดตอประสานงานและระยะเวลาในการทํางานระหวางผูใชงาน

หรือผูใชงานซอมกับทีมเจาหนาที่แผนกไอที เปนการทํางานของ 2 ฝายที่อยูตางสถานที่ และมีการ
ติดตอส่ือสารที่ไมไดเปนระบบที่แนนอน ทางผูศึกษาจึงทําการเลือกเทคโนโลยีของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก เว็บเพจ เว็บดาตาเบส มือถือ พ็อคเก็จพีซี และ
เครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน เขามาเปนสื่อกลางในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของแผนกไอที 

 

 
รูปที่ 4.1 แสดงความสัมพันธของระบบงานใหม 
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4.2 การออกแบบระบบ 

      แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) จะแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการทํางาน
ของระบบวาประกอบดวยกระบวนการอะไรบาง และมีความสัมพันธกับขอมูล หรือ Entity 
ภายนอกอยางไรบาง ซ่ึงแผนภาพการไหลขอมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และที่ใชแสดงภาพรวม
ของระบบ หรือที่เราเรียกวา Context Diagram ซ่ึงแสดงระบบที่ตองการศึกษา และ Entity ที่
เกี่ยวของ ในสวนของการแสดงรายละเอียดแตละกระบวนการเราเรียกวา Data Flow Diagram Level 
ตางๆ 

      ตาราง 4.1 แสดงสัญลักษณและความหมายที่ใชประกอบใน Data Flow Diagram ระบบ 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ ความหมาย หรือคําอธิบาย 

 

หนวยประมวลผล (Process) แสดงถึงการกระทําหรือการ
เปล่ียนแปลงตวัขอมูล หรือสถานะของขอมูล 

 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) แสดงถึงสิ่งที่อยูนอกระบบ 
แตมีความสัมพันธกับระบบของเรา โดยอาจเปนผูให หรือผูรับ
ขอมูลของระบบ ตัวแปรภายนอกนี้อาจจะเปนบุคคล แผนก 
หรือหนวยงานราชการ เปนตน 

 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) ที่มีการแสดงซ้ํากันหลายแหง
ใน Diagram 

 

หนวยจดัเก็บขอมูล (Data Store) ใชสัญลักษณแทนการเก็บ
ขอมูลในแฟม หรือฐานขอมลู ซ่ึงในทางคอมพิวเตอรอาจเปน
เทป หรือดิสก  

 
หนวยจดัเก็บขอมูล (Data Store) ที่มีการแสดงซ้ํากันหลายแหง
ใน Diagram 

 การไหลของขอมูล (Data Flow) เปนการแสดงการไหล หรือ
การยายตําแหนงของขอมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซ่ึงอาจจะ
เปนตัวแปรภายนอก หนวยประมวลผลหรือหนวยเกบ็ขอมูล 
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4.2.1 ผังบริบท (Context Diagram) งานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร  

 

รูปที่ 4.2 แสดงผังบริบทงานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

      จากผังบริบท มีผูที่เกี่ยวของกับระบบในการใหขอมูลและรับขอมูลจากระบบ สามารถแยก
ออกเปนไดดังนี้ 

- เจาหนาที่แผนกไอที เปนผู รับแจงซอม และเปนผูซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวร (กรณีที่อุปกรณหมดอายุประกัน) 

- ผูใชงาน เปนผูใชงานอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรในหองตางๆ ซ่ึงจะทราบถึงสภาพ
และปญหาของการใชงานของอุปกรณเปนอยางดี อีกทั้งเปนผูใชงานซอมบํารุงเมื่อพบวา
อุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรใดๆเกิดความขัดของหรือเสียหาย และสามารถตรวจสอบ
สถานะการซอมบํารุงวาไดดําเนินการไปถึงขั้นไหนแลว 

- ผูจัดการแผนกไอที เปนผูควบคุมดูแลระบบซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร
ทั้งหมด อีกทั้งยังเปนผูใหรายละเอียดอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรทั้งหมดกับระบบ
ดังกลาว 

- ผูบริหาร รับรายงานสรุปในเรื่องตางๆ 
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4.2.2 ผังการไหลของขอมูลระดับ 0 งานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 

รูปที่ 4.3 แสดง Data Flow Diagram Level 0 ของระบบสารสนเทศงานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
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  จากผังบริบทระดับ 0 จะแสดงขั้นตอนกระบวนการตางๆที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 1.0 เปนกระบวนการบันทึกขอมูลของผูใชงาน หองพัก และอุปกรณตางๆ

จัดเก็บลงฐานขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชในกระบวนการอื่นๆตอไป 
 กระบวนการที่ 2.0 เปนกระบวนการซอมบํารุง ซ่ึงเปนกระบวนการที่ผูใชงานทําการแจง

ซอมบํารุง เมื่อใชงานแลวพบความผิดปกติหรือขัดของของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร และจะ
สงขอมูลไปยังเจาหนาที่แผนกไอทีเพื่อทําการติดตามและซอมบํารุง หลังจากนั้นเมื่อทําการซอม
บํารุงเสร็จแลวจะทําการสงผลรายงานไปยังผูใชงาน อีกทั้งจัดเก็บขอมูลการซอมบํารุงลงฐานขอมูล
ซอมบํารุงอยางเปนระบบ 

 กระบวนการที่ 3.0 กระบวนการสืบคนขอมูล ผูใชงานสามารถเขามาทําการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองได หรือตรวจสอบสถานะการซอมบํารุงไดดวยตนเองวามี
ความคืบหนาไปอยางไรบางแลว จะตองมีการเปลี่ยนอุปกรณหรือวาสงซอมบํารุงกับทางรานคา
หรือไม กรณีที่อุปกรณนั้นยังอยูในชวงรับประกัน 

 กระบวนการที่ 4.0 เปนกระบวนการสรางรายงาน ระบบไดทําการจัดเก็บขอมูลการแจง
ซอมบํารุง และกระบวนการซอมแซมของเจาหนาที่แผนกไอทีในแตละงาน หรือจัดเก็บสถานะการ
ทํางานของเจาหนาที่แผนกไอที และขอมูลพื้นฐานตางๆที่เกี่ยวของกับผูใชงาน และอุปกรณ
ฮารดแวร ซอฟตแวร ซ่ึงสามารถนําเอาขอมูลตางๆเหลานี้มาสรุปเปนสถิติในรูปแบบตางๆ เชน 
จํานวนครั้งในการแจงซอมแบงแยกตามผูใชงาน ตามชนิดของอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร สถิติ
การซอมบํารุงของเจาหนาที่แผนกไอที เพื่อประกอบการพิจารณาสภาพการใชงานของอุปกรณ และ
ระยะเวลาในการใชงานของอุปกรณนั้นๆ อีกทั้งเพื่อทําการประเมินการทํางานของเจาหนาที่แผนก
ไอทีในการแกปญหาได 
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   4.2.2.1 ผังการไหลของขอมูลระดับ 1 กระบวนการบันทึกขอมูล 
 

 
รูปที่ 4.4 แสดงผังการไหลของขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการบนัทึกขอมูล 

   จากผังการไหลของขอมูลระดับ 0 สามารถแสดงรายละเอียดและการไหลของขอมูลของ
กระบวนการที่ 1.0 การบันทึกขอมูลของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร หองพัก แผนก และ
ผูใชงาน จากผังการไหลของขอมูลระดับ 1.0 ดังรูปที่ 4.4 ดังนี้ 

   กระบวนการที่ 1.1 การบันทึกขอมูล โดยนําขอมูลอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรจาก
ผูจัดการแผนกไอทีมาทําการจัดเก็บลงฐานขอมูล 

   กระบวนการที่ 1.2 การบันทึกขอมูลรานคา โดยนําขอมูลรานคาจากผูจัดการแผนกไอที
มาทําการจัดเก็บลงฐานขอมูล 

   กระบวนการที่ 1.3 การบันทึกขอมูลหองพัก โดยนําขอมูลหองพักจากผูจัดการแผนกไอที
มาทําการจัดเก็บลงฐานขอมูล 
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   กระบวนการที่ 1.4 การบันทึกขอมูลเจาหนาที่แผนกไอที เปนการนําขอมูลเจาหนาที่
แผนกไอที กําหนดสิทธิ์เปนผูใชงานระบบ และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของอุปกรณตางๆ 

   กระบวนการที่ 1.5 การบันทึกขอมูลผูใชงาน เปนการนําขอมูลของผูใชงานมากําหนด
สิทธิ์เปนผูใชงานระบบ 

 
     4.2.2.2 ผังการไหลของขอมูลระดับ 1 กระบวนการซอมบํารุง 

 

รูปที่ 4.5 แสดงผังการไหลของขอมูลระดับ 1 กระบวนการซอมบํารุง 

 จากผังการไหลของขอมูลระดับ 0 สามารถแสดงรายละเอียดของการกระบวนการที่ 2.0 
การซอมบํารุง จากผังการไหลของขอมูลระดับ 1 ดังรูปที่ 4.5 
  กระบวนการที่ 2.1 แจงขอมูลการชํารุดของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร เมื่อผูใชงาน
พบความขัดของ ความเสียหายของอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรจะตองทําการกําหนดและระบุ
อุปกรณที่ชํารุด และรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวของกับอุปกรณนั้นๆใหกับระบบ 
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  กระบวนการที่ 2.2 ตรวจสอบผูรับผิดชอบ เมื่อผานกระบวนการที่ 2.1 แลว ระบบจะทํา
การพิจารณารายละเอียดของการชํารุดแยกตามเจาหนาที่แผนกไอทีที่รับผิดชอบผานทางระบบ 
Email และ SMS 
  กระบวนการที่ 2.3 บันทึกผลการซอมบํารุง หลังจากเจาหนาที่แผนกไอทีไดทําการซอม
บํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวรเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกขอมูลรายการซอมบํารุงตาม
รายละเอียดการแจงซอมในกระบวนการที่ 2.1 และสงขอมูลและรายการผลกลับไปยังผูใชงานผาน
ทาง Email และ SMS 
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4.3 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
               เครื่องมือที่นํามาวิเคราะหและใชงานคือ อีอารโมเดล (Entity-Relationship Model) 
เปนเครื่องมือที่มีการนําเสนอโครงสรางของฐานขอมูลในระดับความคิด (Conceptual Level) 
ออกมาในรูปแบบลักษณะของแผนภาพ (Diagram) ที่งายตอความเขาใจ เพื่อส่ือความหมาย
ระหวางนักออกแบบฐานขอมูล และผูใชเกี่ยวกับความสัมพันธของ เอนทิตี กับ เอนทิตี และ 
เอนทิตี กับ แอททริบิ้ว 
 

ตาราง 4.2 แสดงเครื่องหมายและความหมายของสัญลักษณในอีอารโมเดล 
เคร่ืองหมาย ความหมาย 

 

Strong Entity เกิดขึ้นดวยตนเองไมขึ้นกับ Entity ใด เชน นักศึกษา 
หรืออาจารย หรือรานคา เปนตน 

 

Relationship ความสัมพันธระหวาง Entity 

 
Associate Relationship เปนความสัมพันธที่เกิด Attribute 

 

Attribute ส่ิงที่ใชอธิบายคุณสมบัติของ Entity 

 

Key Attribute ขอมูลของ Attribute มีความเปนหนึ่งเดียว 
(Uniqueness) กลาวคือทุกๆแถวของตารางจะตองไมมีขอมูลของ 
Attribute ที่เปนคียหลักซ้ํากนัเลย 

 

One-to-one relationship เปนความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 

 

One-to-many relationship เปนความสัมพนัธแบบ 1 ตอหลาย
ขอมูล 
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4.2.3 ER-Diagram งานซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 

 

รูปที่ 4.6 แสดง ER Diagram ของระบบสารสนเทศงานซอมบํารุงอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศฮารดแวรและซอฟตแวร 
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4.4 การออกแบบตารางในฐานขอมูล 
        จากความสัมพันธของขอมูลใน ER-Diagram สามารถออกแบบตารางได 17 ตาราง โดยมี

การนําเอาโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) เขามาเพื่อชวยในการออกแบบฐานขอมูล และมีการ
กําหนดชื่อฐานขอมูลวา itmaeping มีจํานวนตารางทั้งหมด 17 ตาราง และแยกประเภทตารางขอมูล 
พรอมรายะเอยีดการเก็บขอมูล ดังตารางที่ 4.3 (PK = Primary Key, FK = Foreign Key) 
 

ตารางที่ 4.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบการซอมบํารุงอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร 
ลําดับ ชื่อตารางขอมูล ประเภทตารางขอมูล รายละเอยีดการเก็บขอมูล 

1 Tbl_hotel Master File เก็บขอมูลช่ือโรงแรม 
2 Tbl_locate_type Master File เก็บขอมูลช่ือประเภทหองพกั 
3 Tbl_locate Master File เก็บขอมูลช่ือแผนก 
4 Tbl_guestroom_acc Reference File เก็บขอมูลอุปกรณในหองพกั 
5 Tbl_guestroom Reference File เก็บขอมูลหองพัก 
6 Tbl_acc_data Reference File เก็บขอมูลอุปกรณ 
7 Tbl_acc_type Reference File เก็บขอมูลประเภทอุปกรณ 
8 Tbl_supplier Master File เก็บขอมูลรานคา 
9 Tbl_accessories Transaction File เก็บขอมูลอุปกรณ (แยกตามสถานะ) 
10 Tbl_acc_locate Reference File เก็บขอมูลสถานที่จัดเก็บอุปกรณ 
11 Tbl_acc_user Transaction File เก็บขอมูลผูครอบครองอุปกรณ 
12 Tbl_problem Reference File เก็บขอมูลประเภทปญหา 
13 Tbl_repair_type Reference File เก็บขอมูลประเภทการซอมบาํรุง 
14 Tbl_request_head Transaction File เก็บขอมูลประเภทการแจงซอม 
15 Tbl_request_detail Transaction File เก็บขอมูลการแจงซอม 
16 Tbl_repair Transaction File เก็บขอมูลการซอมบํารุง 
17 Tbl_user Transaction File เก็บขอมูลผูใชงาน 
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1. ตาราง  tbl_hotel  
เปนตารางที่เกบ็ขอมูลช่ือโรงแรม มีรูปแบบดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4 ตารางขอมูลช่ือโรงแรม 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK hotel_id Tinyint 1 รหัสโรงแรม  1 

 hotel_name Varchar 150 ช่ือโรงแรม The Imperial 
Mae Ping Hotel 

 

2. ตาราง  tbl_locate_type 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลช่ือประเภทหองพัก มีรูปแบบดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5 ตารางขอมูลช่ือประเภทหองพกั 

คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด(ไบต ) คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK locate_type_id Char 2 รหัสประเภท

หองพัก  
SP 

FK locate_type Varchar 100 ช่ือประเภทหองพัก Superior room 
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3. ตาราง  tbl_locate 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลช่ือแผนก มีรูปแบบดังตาราง 4.6 
 

ตารางที่ 4.6 ตารางขอมูลช่ือแผนก 

คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK locate_id Varchar 3 รหัสแผนก AFO 
FK hotel_id Tinyint 1 รหัสโรงแรม 1 

 office_name Varchar 150 ช่ือแผนก Accounting  
 floor Char 2 ช้ัน 13 
 tel Varchar 10 เบอรโทรศัพท 053271432 
 locate_type_id Char 2 รหัสประเภท

หองพัก 
SP 

Superior Room 
 

4. ตาราง  tbl_guestroom_acc 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลอุปกรณในหองพัก มีรูปแบบดังตาราง 4.7 
 

ตารางที่ 4.7 ตารางขอมูลอุปกรณในหองพกั 

คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด(ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id Int 4 รหัสอุปกรณตดิตั้งใน

หองพัก  
1 

FK id_guest Int 4 รหัสขอมูลหองพัก 1 
 acc_data_id Tinyint 1 รหัสอุปกรณ 161 
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5. ตาราง  tbl_guestroom 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลหองพัก มีรูปแบบดังตาราง 4.8 
 

ตารางที่ 4.8 ตารางขอมูลหองพัก 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id_guest Int 4 รหัสขอมูลหองพัก  1 
FK hotel_id Tinyint 1 รหัสโรงแรม 1 
FK locate_type_id Varchar 2 รหัสประเภท

หองพัก 
SP 

(Superior room) 
 floor Varchar 2 หมายเลขชั้น 13 
 st_no Varchar 4 หมายเลขหองพัก

เร่ิมตน 
1101 

 en_no Varchar 4 หมายเลขหองพัก
ส้ินสุด 

1134 

 

6. ตาราง  tbl_acc_data 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลอุปกรณ มีรูปแบบดงัตาราง 4.9 
 

ตารางที่ 4.9 ตารางขอมูลอุปกรณ 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK acc_data_id Int 4 รหัสอุปกรณ 161 
FK acc_type_id Char 3 รหัสประเภทอปุกรณ PTV 

 brand Varchar 100 ยี่หอ SAMSUNG 
 detail Varchar 100 รายละเอียดอปุกรณ PS-42C91H 
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7. ตาราง  tbl_acc_type 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลประเภทอุปกรณ มีรูปแบบดังตาราง 4.10 
 

ตารางที่ 4.10 ตารางขอมูลประเภทอุปกรณ 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 

PK acc_type_id Char 3 รหัสประเภท
อุปกรณ 

PTV 

 acc_type Varchar 100 ช่ือประเภทอุปกรณ Plasma TV 
 type Char 1 กลุมของประเภท

อุปกรณ 

C = อุปกรณหลัก 
E = อุปกรณพวง 

 

8. ตาราง  tbl_supplier 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลรานคา มีรูปแบบดังตาราง 4.11 
 

ตารางที่ 4.11 ตารางขอมูลรานคา 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 

PK sup_id Int 4 รหัสรานคา  1102 
 sup_name Varchar 100 ช่ือบริษัท Aware 
 sup_add Varchar 200 ที่อยู 25/1 Pabong 

Sarapee, CMU. 
 tel Varchar 10 เบอรโทรศัพท 053263350 
 fax Varchar 10 เบอรแฟกซ 053423592 
 comm Varchar 255 หมายเหต ุ Computers and 

Communications 
 contact_name Varchar 100 ช่ือผูติดตอ 

ประสานงาน 
Mr.Ruengrit 
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9. ตาราง  tbl_accessories 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลอุปกรณ (แยกตามสถานะ) มีรูปแบบดังตาราง 4.12 
 

ตารางที่ 4.12 ตารางขอมูลอุปกรณแยกตามสถานะ 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK acc_id Int 4 รหัสอุปกรณ  1344 
FK hotel_id Int 4 รหัสโรงแรม 1 
FK acc_type_id Char 3 รหัสประเภท

อุปกรณ 
PTV 

FK acc_data_id Int 4 รหัสอุปกรณ 161 
 code Varchar 7 หมายเลขอุปกรณ PTV0035 
 main_acc_id Int 4 รหัสอุปกรณ  

(กรณีเปนอุปกรณ
พวง) 

- 

 status Char 2 สถานะการใชงาน
อุปกรณ 

AV = สภาพดี 
UN = ชํารุด 

EM = สภาพดีอยู
ใน Stock 

 acc_date Datetime 8 วันที่เร่ิมตนนํา
อุปกรณมาใชงาน 

2008-03-16 
10:26:50 

 repair_id Int 4 รหัสซอมบํารุง 
(กรณีเปนอุปกรณที่
เปลี่ยนจากการซอม
บํารุง) 

8 

FK sup_id Int 4 รหัสรานคา  15 
 expire_date Date 3 วันที่หมดอายุ

ประกัน 
2008-03-31 

 uprice Float 4 ราคาตอหนวย 5000.00 
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10. ตาราง  tbl_acc_locate 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลสถานที่เก็บอุปกรณ มีรูปแบบดังตาราง 4.13 
 

ตารางที่ 4.13 ตารางขอมูลสถานที่เก็บอุปกรณ 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id Int 4 รหัสสถานที่จัดเก็บ  1338 
FK acc_id Int 4 รหัสอุปกรณ 1358 
FK locate_id Varchar 3 รหัสสถานที่ ITO (Information 

Technology Office) 
 date_locate Date 3 วันที่จดัเก็บอปุกรณ 2008-03-23 
 status Char 2 สถานะของอุปกรณ AV = Available 

UN = Unavailable 
EN=In Stock 

 
11. ตาราง  tbl_acc_user 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลผูครอบครองอุปกรณ มีรูปแบบดงัตาราง 4.14 
 

ตารางที่ 4.14 ตารางขอมูลผูครอบครองอุปกรณ 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id Int 4 รหัส  10 
FK acc_id Int 4 รหัสอุปกรณ 1254 
FK user_id Char 2 รหัสผูใชงาน 12 

 date_user Date 3 วันที่จดัเก็บอปุกรณ  2008-03-14 
 status Char 2 สถานะของอุปกรณ  AV = Available 

UN = Unavailable 
EN=In Stock 
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12. ตาราง  tbl_problem 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลประเภทปญหา มีรูปแบบดังตาราง 4.15 
 

ตารางที่ 4.15 ตารางขอมูลประเภทปญหา 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 

PK pd_id Int 4 รหัสปญหา  1 
 problem Varchar 255 ช่ือปญหา Microsoft 

Window XP 
 pb_type Char 1 ประเภทปญหา H = Hardware 

S = Software 
N = Network 

 

13. ตาราง  tbl_repair_type 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลประเภทการซอมบํารุง มีรูปแบบดังตาราง 4.16 
 

ตารางที่ 4.16 ตารางขอมูลประเภทการซอมบํารุง 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 

PK repair_type_id Int 4 รหัสการซอมบํารุง  1 
 repair_type Varchar 255 รายการซอมบํารุง นําอุปกรณใน 

stock มาเปลี่ยน
ทดแทน 

 type Char 1 ประเภทการซอม
บํารุง 

0 = ซอมทั่วไป 
1 = เปลี่ยนอุปกรณ 
2 = สํารองอุปกรณ 
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14. ตาราง  tbl_request_head 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลประเภทการแจงซอม มีรูปแบบดังตาราง 4.17 
 

ตารางที่ 4.17 ตารางขอมูลประเภทการแจงซอม 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK request_id Int 4 รหัสการแจงซอม  1 
FK hotel_id Int 4 รหัสโรงแรม 1 
FK acc_id Int 4 รหัสอุปกรณ 1247 

 request_date Datetime 8 วันเวลาแจงซอม 2008-03-19 
14:39:41 

 user_request Int 4 ผูใชงานที่แจงซอม 11 
 problem_analy Varchar 255 บันทึกวเิคราะห

ปญหาของเจาหนาที่
แผนกไอท ี

ควรจะเปลีย่น
จอภาพใหม 

 reply_date Datetime 8 วันเวลาแจงกลับไป
ยังผูใชงาน 

2008-03-20 
10:16:11 

 reply_msg Varchar 255 ขอความที่เจาหนาที่
แผนกไอทแีจง
กลับไปยังผูใชงาน 

ไดรับขอความ
แลว 

FK admin_id Int 4 รหัสเจาหนาที่
แผนกไอท ี

1 

 end_date Datetime 8 วันที่ซอมบํารุง 2008-03-21 
19:02:21 
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15. ตาราง  tbl_request_detail 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลการแจงซอม มีรูปแบบดังตาราง 4.18 
 

ตารางที่ 4.18 ตารางขอมูลการแจงซอม 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id Int 4 รหัสอัตโนมัติ 1 
FK request_id Int 4 รหัสการแจงซอม 3 

 st_date Datetime 8 วันที่ดําเนินการซอม 2008-03-15 
 en_date Datetime 8 วันที่ส้ินสุดการซอม 2008-03-17 
 detail Varchar 255 คําอธิบายการซอม

บํารุง 
ไฟฟาดับ 

 acc_id_old Char 3 รหัสอุปกรณทีไ่ดทํา
การซอมบํารุง 

165 

 acc_id_new Char 3 รหัสอุปกรณทีท่ํา
การเปลี่ยนใหม 

170 

 sup_id Int 4 รหัสรานคา 2 
FK repair_type_id Int 4 รหัสการซอมบํารุง 4 

 admin_id Int 4 รหัสเจาหนาที ่ 1 
 

16. ตาราง  tbl_repair 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลการซอมบํารุง มีรูปแบบดังตาราง 4.19 

 

ตารางที่ 4.19 ตารางขอมูลการซอมบํารุง 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK id Int 4 รหัส  1 
FK request_id Int 4 รหัสการแจงซอม 1 
FK pb_id Int 4 รหัสปญหา 1 

 detail Varchar 255 คําอธิบายเพิ่มเติม ไฟกระชาก 
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17. ตาราง  tbl_user 

เปนตารางที่เกบ็ขอมูลผูใชงาน มีรูปแบบดังตาราง 4.20 
 

ตารางที่ 4.20 ตารางขอมูลผูใชงาน 
คีย เขตขอมูล ชนิด ขนาด (ไบต)  คําอธิบาย ตัวอยาง 
PK user_id Int 4 รหัสพนักงาน  1 
FK hotel_id Int 4 รหัสโรงแรม 1 

 usn Varchar 10 Username Siam 
 pws Varchar 10 Password 43e9a4ab75570f5b 
 fname Varchar 50 ช่ือ-นามสกุล สยาม จุลสัตย 
 locate_id Char 3 รหัสแผนก 5 
 position Varchar 100 ตําแหนง ผูจัดการ 
 tel Varchar 10 เบอรโทรศัพท 053123456 
 mail Varchar 100 อีเมล siam@hotmail.com 
 work_status Char 1 สถานะของ

ผูใชงาน 

0 = ปกติ 
1 = หมดอายุ 

 admin_status Char 1 สิทธิ์การใช
งานระบบ 

0 = ผูใชงาน 
1 = ผูจัดการแผนกไอที 
2 = เจาหนาที่แผนกไอที 
3=ผูบริหาร 

หมายเหตุ : รหัสผานนั้นจะการเขารหัสผานแบบ md5 กับ sha1 เอามาตอกัน rotate md5 ขางหนา 

byte คร่ึง เอาไปไว หลัง sha1 จากนั้นแปลงทั้งหมดใหเปน raw data จะไดรหัสใหม 16 หลัก 
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4.5 ความสัมพนัธของตารางในฐานขอมูล 

  

รูปที่ 4.7 แสดงความสัมพนัธของตารางในฐานขอมูล 
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4.6 การออกแบบหนาจอแสดงผล 

1.   หนาจอหลักของระบบ  เปนหนาจอแสดงหลักของระบบ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อแสดง
หนาจอหลักของระบบ ซ่ึงมีรูปแบบดังรูป 4.8 

      สวนประกอบ   
สวนที่ 1  เปน Banner เปนรูปภาพแสดงขอความชื่อของระบบ 
สวนที่ 2  เปนหนาจอสําหรับ Sign In / Sign Out / Password ผูใชงานจะตองทํา
การ Sign In เขาสูระบบเพื่อแสดงตัวตนและกําหนดสิทธิ์การใชงานเมนูตางๆ 
ซ่ึงผูใชงานแตละกลุมจะมีสิทธิ์ในการเขาใชงานแตกตางกัน  
สิทธิ์การใชงานระบบของผูใช มีดังนี ้

- ผูใชงานทั่วไป : แบบฟอรมการแจงซอม ขอมูลการแจงซอม 
- เจาหนาทีแ่ผนกไอที : แบบฟอรมการแจงซอม ขอมูลการแจงซอม 
- ผูจัดการแผนกไอที : สามารถใชงานไดทั้งระบบ 
- ผูบริหาร : รายงานตางๆ 

สวนที่ 3  เปน Graphics เปนการออกแบบกราฟกเพื่อความสวยงามและนาใช 
สวนที่ 4  เปน Manual เปนการศึกษาคูมือการใชงานทั่วไป  

 

 
รูปที่ 4.8 แสดงการออกแบบหนาจอหลักของระบบ  

 
2.   หนาจอการรับขอมูล เปนหนาจอของกระบวนการทีม่ีการรับขอมูลเขาสูระบบ ไดแก 

การบันทึก/ปรับปรุงขอมูล โรงแรม หองพกั แผนก การบนัทึก/ปรับปรุงขอมูลผูใชงาน การบันทึก/
ปรับปรุงขอมูลรานคา การบันทึกการแจงซอม การบันทึกขอมูลการซอมบํารุง การบันทึกและ
ปรับปรุงขอมูลอุปกรณฮารดแวรและซอฟตแวร มีวัตถุประสงค เพื่อรับขอมูลเขาสูระบบ ซ่ึงมี
รูปแบบดังรูป 4.9 
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      สวนประกอบ 
สวนที่ 1  เปนสวนแสดงขอมูลหลัก จะแบงแยกตามการใชงาน 
สวนที่ 2  เปนสวนแสดงขอมูลยอย เมื่อเลือกสวนแสดงขอมูลหลักแลว 
สวนที่ 3  เปนสวนแสดงผลการรับขอมูลเขาสูระบบ 

  

 
รูปที่ 4.9 แสดงการออกแบบหนาจอการรับขอมูลเขาสูระบบ 

 

3.    หนาจอการแสดงขอมูล เปนหนาจอของกระบวนการแสดงขอมูล ไดแก ขอมูลการ
แจงซอม ขอมูลการซอมบํารุง ขอมูลโรงแรม ขอมูลผูใชงาน ขอมูลรานคา ขอมูลอุปกรณฮารดแวร
และซอฟตแวร มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงขอมูลทางจอภาพ ซ่ึงมีรูปแบบดังรูป 4.9 
                     สวนประกอบ 

สวนที่ 1  เปนสวนแสดงขอมูลหลัก จะแบงแยกตามการใชงาน 
สวนที่ 2  เปนสวนแสดงขอมูลยอย เมื่อเลือกสวนแสดงขอมูลหลักแลว 
สวนที่ 3  เปนสวนแสดงผลการรับขอมูลเขาสูระบบ 

4.   หนาจอการแสดงขอมูลสารสนเทศรายงาน เปนหนาจอขอมูลของสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายงานตางๆ เชน ขอมูลสารสนเทศแยกตามการแจงซอมแตละโรงแรม ขอมูลสารสนเทศแยกตาม
รานคา แผนภมูิแสดงขอมูลสารสนเทศแยกตามการแจงซอมของผูใชงาน ขอมูลสารสนเทศแยกตาม
เดือนและป ขอมูลสารสนเทศแยกตามปญหา ขอมูลสารสนเทศแยกตามเจาหนาทีไ่อทีและ
สถานะการติดตามงาน มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงขอมูลสารสนเทศรายงานทางจอภาพ ซ่ึงมีรูปแบบ
ดังรูปที่ 4.9 
         สวนประกอบ 
        สวนที่ 1 เปนสวนแสดงขอมูลหลัก จะแบงแยกตามการใชงาน 
        สวนที่ 2 เปนสวนแสดงขอมูลยอยของรายงาน เมื่อเลือกสวนแสดงขอมูลหลัก 
        สวนที่ 3 เปนสวนแสดงผลขอมูลสารสนเทศรายงาน 


