
 
บทท่ี 4 

การออกแบบและพัฒนาระบบ 
 
 การวิเคราะหและออกแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวย 

4.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
4.3 การออกแบบหนาจอ 
 

4.1  การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
4.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 1)   แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงภาพรวมของระบบ 
 2)   แผนผังกระแสขอมูล (Dataflow Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงกระแสการไหลของ
ขอมูลในระบบจากผังบริบท สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบระบบเปนโมเดลมาตรฐานท่ีพัฒนาโดย 
เกนและซารสัน (Gane-Sarson Model) อธิบายความหมายของสัญลักษณตางๆ ตามตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

ที่ สัญลักษณ ความหมาย 

1 
 

 
 

ผูท่ีเกี่ยวของกบัระบบ (External entity) 

2 
 

 
 

ผูท่ีเกี่ยวของกบัระบบท่ีมีการแสดงซํ้า  

3  
 

 
 

กระบวนการ (Process) หรือการประมวลผล 

4  
 

 

แฟมขอมูล (Data Store) 

5  
 

 
แฟมขอมูลท่ีมีการแสดงซํ้า 

6  
 
 
 

กลุมของแฟมขอมูล (Group of Data Store) 

7  
 
 

กระแสการไหลของขอมูล (Data Flow) 
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รูป 4.1 แผนผังบริบท 

 

 จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทท่ีแสดงใหเห็นภาพรวมการทํางานของระบบบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ (External 
entity) แบงเปน 4 กลุม คือ เจาหนาท่ีเทคนิค ผูใชงานท่ัวไป ผูดูแลระบบ และผูบริหาร มีการจัดการ
ขอมูลตามบทบาทหนาท่ี รับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

1) งานบริหารงานบุคคล เปนฐานขอมูลบุคลากรของคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2) เจาหนาท่ีเทคนิค หมายถึง นักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขายคอมพิวเตอร รวมท้ังนักวิชาการคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อ
ดูแลใหระบบสารสนเทศสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

3) ผูดูแลระบบ หมายถึงผูท่ีทําการกําหนดสิทธิการใชงานใหกับผูใชงานท้ังหมดในระบบ 
4) ผูบริหาร หมายถึงผูบริหารท่ีกํากับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังหัวหนางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียกดูรายงานสารสนเทศตามการระบุเง่ือนไข    
   กระบวนการทาํงานสามารถแจกแจงเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับศูนยตามรูป 4.2 
 

- ชื่อผูใช/รหัสผานผูใชงานท่ัวไป 
- ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน 
- ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
- ปรับปรุงขอมูลปญหาเคร่ือง 
    คอมพิวเตอรแมขาย 
- ขอมูลการตรวจสอบสถานะ ping 
- ขอรายงาน 

ผูใชงานทั่วไป 

ผูดูแลระบบ ผูบริหาร 

งานบริหารงานบุคคล 

0 
 

ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เจาหนาที่เทคนิค 

ขอมูลบุคลากร (โอนไฟล) 

- ชื่อผูใช/รหัสผานผูบริหาร 
- ขอรายงาน 

- สิทธิการใชงานผูบริหาร 
- รายงานสารสนเทศ 

- ชื่อผูใช/รหัสผานผูดูแลระบบ 
- ขอมูลผูใชงานระบบ 

- สิทธิการใชงานผูดูแลระบบ 
- รายงานตามเง่ือนไขผูดูแลระบบ 

- ชื่อผูใช/รหัสผานผูใชงานท่ัวไป 
- ขอมูลปญหา 

- สิทธิการใชงานผูใชงานท่ัวไป 
- รายงานขอมูลปญหา 

- สิทธิการใชงานเจาหนาท่ีเทคนิค 
- รายงานตามเง่ือนไขเจาหนาท่ีเทคนิค 
- รายงานขอมูลสถานะ ping 
- รายงานขอมูลพืน้ฐาน 
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับศูนย (Data Flow Diagram Level 0) 
 

1.0 
 

เขาสูระบบ 

ผูบริหาร 
ชื่อผูใช/รหัสผานผูบริหาร 

สิทธิการใชงานผูบริหาร 

ผูดูแลระบบ 

เจาหนาท่ีเทคนิค 

ผูใชงานท่ัวไป 

ชื่อผูใช/รหัสผานเจาหนาท่ีเทคนิค 

สิทธิการใชงานเจาหนาท่ีเทคนิค 

ชื่อผูใช/รหัสผานผูดูแลระบบ 

สิทธิการใชงานผูดูแลระบบ 

ชื่อผูใช/รหัสผานผูใชงานท่ัวไป 

สิทธิการใชงานผูใชงานท่ัวไป 

2.0 
 

จัดการขอมูล 
ผูใชงาน 

3.0 
 

จัดการขอมูล 
คอมพิวเตอรแมขาย 

4.0 
 

จัดการขอมูลปญหา 
คอมพิวเตอรแมขาย 

5.0 
 

จัดการขอมูล 
สถานะ ping 

6.0 
 

รายงานสารสนเทศ 

D1 tb_user 
ชื่อผูใช/รหัสผาน 

สิทธิการใชงาน 

ขอมูลผูใชงาน 

งานบริหารงานบุคคล 

ขอมูลบุคลากร (โอน) 

ปรับปรุงขอมูลผูใชงาน 
ขอมูลบุคลากร (รับโอน) 

ปรับปรุงขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ปรับปรุงขอมูลปญหา 

เจาหนาท่ีเทคนิค 

รายงานขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ผูใชงานท่ัวไป 

รายงานขอมูลปญหา 
ขอมูลปญหา 

รายงานขอมูลปญหา 

D3 tb_server 

D12 tb_hardware_assign 

D17 tb_software_assign 

D8 tb_ploblem 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพวิเตอรแมขาย 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลปญหา 

D9 tb_ploblem_solution 
ขอมูลการตรวจสอบสถานะ ping 

D7 tb_server_ping 
ขอมูลสถานะ ping 

ขอมูลการแกไขปญหา 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพวิเตอรแมขาย 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลปญหา 

รายงานสารสนเทศผูบริหาร 

รายงานขอมูลผูใชงาน 

 แฟมบุคลากร (งานบริหารงานบุคคล) 
ขอมูลพนักงาน 

ขอรายงาน 

รายงานขอมูลสถานะ ping 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอรายงาน 

7.0 
 

จัดการขอมูล
พื้นฐาน 

G1 แฟมขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน 
เจาหนาท่ีเทคนิค 

ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน 

รายงานขอมูลพื้นฐาน 

ขอรายงาน
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ปรับปรุงขอมูลผูใชงาน = [เพิ่มผูใชงาน|แกไขผูใชงาน|ลบผูใชงาน|รายงานผูใชงาน] 
ปรับปรุงขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย =  [เพิ่มคอมพิวเตอรแมขาย|เพิ่มอุปกรณ|เพิ่มชุดคําส่ัง| 
    แกไขคอมพิวเตอรแมขาย|แกไขอุปกรณ|แกไขชุดคําส่ัง| 
    ลบคอมพิวเตอรแมขาย|ลบอุปกรณ|ลบชุดคําส่ัง| 
    รายงานคอมพิวเตอรแมขาย] 
ปรับปรุงขอมูลปญหา = [เพิ่มปญหา|แกไขปญหา|ลบปญหา|รายงานปญหา] 
ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน =  [ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย|หนาท่ีใหบริการ|ยี่หอเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย|ยี่หออุปกรณ|รุนแบบอุปกรณ|ประเภทปญหา|สถานท่ีต้ัง|ประเภทชุดคําส่ัง|
บริษัทผูจําหนาย] 
 
 จากรูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับศูนย แสดงกระบวนการทํางานหลักของระบบ 
ประกอบดวย 6 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้  
 กระบวนการที่ 1 เขาสูระบบ เปนกระบวนการตรวจสอบผูใชงานระบบจากช่ือผูใชและ
รหัสผาน จากนั้นจึงใหสิทธิการใชงานสําหรับแตละกลุมผูใชตามท่ีกําหนด 
 กระบวนการที่ 2 จัดการขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการสําหรับผูดูแลระบบในการจัดการ
ขอมูลผูใชงานระบบ โดยทําการกําหนดสิทธิการใชงานจากโครงสรางการบริหารงานของคณะ
พยาบาลศาสตรซ่ึงอางอิงจากฐานขอมูลบุคลากรท่ีใชอยูในปจจุบัน ตามรูป 4.3 
 กระบวนการท่ี 3 จัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนกระบวนการสําหรับ
เจาหนาท่ีเทคนิคในการจัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย โดยจะบันทึก แกไข และออก
รายงานสรุปเกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ตามรูป 4.4 
 กระบวนการท่ี 4 จัดการขอมูลรับแจงและแกไขปญหา เปนกระบวนการสําหรับเจาหนาท่ี
เทคนิค และผูใชงานท่ัวไป ทําการแจงปญหาการใชงานผานระบบ ท้ังนี้เจาหนาท่ีเทคนิคจะ
ดําเนินการแกไขและบันทึกผลและวิธีการแกไขเขาสูระบบ รวมท้ังออกรายงานสรุปเกี่ยวกับการรับ
แจงและแกไขปญหา ตามรูป 4.5 
 กระบวนการที่ 5 จัดการขอมูลสถานะ ping โดยเจาหนาท่ีเทคนิคจะทําการตรวจสอบ
สถานะการคงอยูของคอมพิวเตอรแมขาย (ping) และบันทึกผลการตรวจสอบเขาสูระบบ ตามรูป 
4.6 
 กระบวนการท่ี 6 รายงานสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เปนข้ันตอนการประมวลผลขอมูลท่ี
จัดเก็บไวในระบบ โดยนํามาแสดงตามเง่ือนไขท่ีผูบริหารกําหนด เพื่อนําไปประกอบการวาง
แผนการจัดสรรทรัพยากรดานคอมพิวเตอรแมขายใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ไมติดขัด 
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 กระบวนการที่ 7 ปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน เปนกระบวนการสําหรับเจาหนาท่ีเทคนิคในการ
จัดการขอมูลพื้นฐานไดแก ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย หนาท่ีใหบริการ ยี่หอเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย ยี่หออุปกรณรุนแบบอุปกรณ ประเภทปญหา สถานท่ีต้ัง ประเภทชุดคําส่ัง และ
บริษัทผูจําหนาย โดยจะตองบันทึก แกไข และลบขอมูลพื้นฐานดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลผูใชงาน 
 

   

 แฟมบุคลากร (งานบริหารงานบุคคล) 

2.1 
 

เพ่ิมขอมูลผูใชงาน 

2.4 
 

รายงานขอมูล 
ผูใชงาน 

2.5 
 

โอนขอมูล 
ผูใชงาน 

เพิ่มขอมูลผูใชงาน 

รายงานขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลบุคลากร (โอน) ขอมูลบุคลากร (รับโอน) 

2.2 
 

แกไขขอมูล 
ผูใชงาน 

แกไขขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลประเภทผูใชงาน 

D1 tb_user 

ขอมูลประเภทผูใชงาน 

ขอมูลผูใชงาน 

D2 tb_user_type 

D2 tb_user_type 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลประเภทผูใชงาน 

2.3 
 

ลบขอมูล 
ผูใชงาน 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลประเภทผูใชงาน 

ลบขอมูลผูใชงาน 
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  จากรูป 4.3 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานในการจัดการขอมูลผูใชงาน 
ประกอบดวย 5 กระบวนการ อธิบายไดดังนี้ 
  กระบวนการ 2.1 เพิ่มขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการเพ่ิมผูใชงานใหมเพื่อใหสิทธิในการ
เขาใชงานระบบ 
  กระบวนการ 2.2 แกไขขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการในการแกไขขอมูลผูใชงานให
ถูกตอง 
  กระบวนการ 2.3 ลบขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการลบขอมูลผูใชงานท่ีตองการยกเลิกการ
ใชงานระบบ 
  กระบวนการ 2.4 รายงานขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการออกรายงานขอมูลผูใชงานแบบ
สรุป 
  กระบวนการ 2.5 โอนขอมูลผูใชงาน เปนกระบวนการโอนขอมูลบางสวนจากแฟม
บุคลากรของงานบริหารงานบุคคล เพื่อเปนขอมูลเร่ิมตนสําหรับผูใชงาน จากนั้นผูดูแลระบบจึงเขา
ไปทําการแกไขเพ่ือเพิ่มขอมูลอ่ืน ๆ ใหครบถวนตอไป 

 

 
  จากรูป 4.4 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับการจัดการขอมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย ประกอบดวย 4 กระบวนการ อธิบายไดดังตอไปนี้ 
  กระบวนการ 3.1 เพิ่มขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนกระบวนการเพ่ิมเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเขาสูระบบ  
  กระบวนการ 3.2 แกไขขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนกระบวนการแกไขขอมูลใน
กรณีท่ีตองการเพิ่มขอมูลท่ีไมไดกรอกหรือแกไขขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายใหถูกตอง 
  กระบวนการ 3.3 ลบขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนกระบวนการในการลบขอมูล
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท่ีหมดอายุการใชงานแลวออกจากระบบ 
  กระบวนการ 3.4 รายงานขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เปนกระบวนการออกรายงาน
ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายแบบสรุป 
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รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 3 
จัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

3.1 
 

เพ่ิมขอมูล 
เครื่องแมขาย 

3.4 
 

รายงานขอมูล 
เครื่องแมขาย 

เพิ่มขอมูลเครื่องคอมพวิเตอรแมขาย 
 

รายงานขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

3.2 
 

แกไขขอมูล 
เครื่องแมขาย 

D3 tb_server 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

D17 tb_software_assign 

เพิ่มขอมูลอุปกรณ (hardware) 
 เพิ่มขอมูลชดุคําส่ัง (software) 
 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย 

D12 tb_hardware_assign 

D13 tb_hardware 

D14 tb_hardware_type 

D15 tb_hardware_brand 

D16 tb_hardware_model D19 tb_software 

D18 tb_software_type 
ขอมูลประเภทชุดคําส่ัง 

ขอมูลชุดคําส่ัง 

ขอมูลอุปกรณ 

ขอมูลประเภทอุปกรณ 

ขอมูลย่ีหออุปกรณ 

ขอมูลรุนอุปกรณ 

แกไขขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 แกไขขอมูลอุปกรณ (hardware) 
 แกไขขอมูลชุดคําส่ัง (software) 
 

ขอมูลรุนอุปกรณ 

ขอมูลย่ีหออุปกรณ 
ขอมูลประเภทอุปกรณ 

ขอมูลอุปกรณ 

ขอมูลประเภทชุดคําส่ัง 

ขอมูลชุดคําส่ัง 
ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 
ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 
ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย 

D17 tb_software_assign 

D12 tb_hardware_assign 

D3 tb_server 

D19 tb_software 

D13 tb_hardware 

D14 tb_hardware_type 

D15 tb_hardware_brand 

D16 tb_hardware_model 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลชุดคําส่ัง 

ขอมูลย่ีหออุปกรณ 

ขอมูลอุปกรณ 

ขอมูลประเภทอุปกรณ 

ขอมูลรุนอุปกรณ 

3.3 
 

ลบขอมูล 
เครื่องแมขาย 

D4 tb_server_type 

D5 tb_server_brand 

D6 tb_server_acquisition 

D13 tb_hardware 
D14 tb_hardware_type 

D15 tb_hardware_brand 

D16 tb_hardware_model 

D17 tb_software_assign 

D12 tb_hardware_assign 

D3 tb_server 

D18 tb_software_type 

ขอรายงาน 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลรุนอุปกรณ 

ขอมูลย่ีหออุปกรณ 

ขอมูลประเภทอุปกรณ 

ขอมูลอุปกรณ ขอมูลประเภทคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลย่ีหอของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลการไดมาของคอมพิวเตอรแมขาย 

ลบขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ลบขอมูลอุปกรณ (hardware) 
ลบขอมูลชุดคําส่ัง (software) 

ขอมูลประเภทชุดคําส่ัง 

ขอมูลประเภทชุดคําส่ัง 

ขอมูลชุดคําส่ัง 

D20 tb_service 

ขอมูลหนาท่ีบริการ 

ขอมูลหนาท่ีบริการ 

D20 tb_service 
ขอมูลหนาท่ีบริการ 

D20 tb_service 
ขอมูลหนาท่ีบริการ 



 
 

42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 4 

จัดการขอมูลการรับแจงและแกไขปญหา 
   
 

ขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย 

4.1 
 

เพ่ิมขอมูล 
ปญหา 

4.2 
 

แกไขขอมูล 
ปญหา 

เพิ่มขอมูลปญหา 

แกไขขอมูลปญหา 

รายงานขอมูลปญหา ขอมูลปญหา 

ขอมูลการแกไขปญหา 

4.4 
 

รายงานขอมูล 
ปญหา 

D1 tb_user 

D1 tb_user 

ขอมูลผูใชงาน 

D8 tb_problem 

D9 tb_problem_solution 

ขอมูลปญหา 

ขอมูลปญหา 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลการแกไขปญหา 

ขอมูลผูใชงาน 

D10 tb_problem_type 

D11 tb_problem_level 

ขอมูลประเภทปญหา 

ขอมูลระดับปญหา 

ขอมูลระดับปญหา 

ขอมูลประเภทปญหา 

D12 tb_hardware_assign D17 tb_software_assign 

ขอมูลอุปกรณ (hardware) ขอมูลชุดคําส่ัง (software)

D12 tb_hardware_assign 

D17 tb_software_assign 

ขอมูลชุดคําส่ัง (software) 

ขอมูลอุปกรณ (hardware)

4.3 
 

ลบขอมูล 
ปญหา 

D17 tb_software_assign 

ขอมูลอุปกรณ (hardware)

ขอมูลชุดคําส่ัง (software) 

ขอมูลการแกไขปญหา 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลปญหา 

D8 tb_problem 

ขอมูลประเภทปญหา 

ขอมูลระดับปญหา 

D10 tb_problem_type 

D11 tb_problem_level 

ลบขอมูลปญหา 

ขอรายงาน 
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  จากรูป 4.5 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับการจัดการรับแจงและแกไข
ปญหา ประกอบดวย 4 กระบวนการ อธิบายไดดังตอไปนี้ 
  กระบวนการ 4.1 เพิ่มขอมูลปญหา เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลปญหาเขาสูระบบ โดย
ผูใชงานท่ัวไปและเจาหนาท่ีเทคนิคผูประสบเหตุเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเกิดปญหา สามารถเพิ่ม
ขอมูลปญหาเขาสูระบบไดจากหนาเว็บเพจ ซ่ึงจะตองผานกระบวนการตรวจสอบสิทธิกอนใชงาน
ในกระบวนการนี้  
  กระบวนการ 4.2 แกไขขอมูลปญหา เปนกระบวนการแกไขขอมูลในกระบวนการท่ี 4.1 ให
ถูกตอง รวมถึงการเพ่ิมขอมูลวิธีการแกไขปญหาเขาสูระบบดวย 
  กระบวนการ 4.3 ลบขอมูลปญหา เปนกระบวนการในการลบขอมูลปญหาที่ไมตองการ
ออกจากระบบ 
  กระบวนการ 4.4 รายงานขอมูลปญหา เปนกระบวนการออกรายงานขอมูลปญหาที่ไดรับ
แจงเพื่อใหผูใชงานท่ัวไป รวมถึงเจาหนาท่ีเทคนิคทราบถึงสถานการณการแกไขปญหาขณะนั้น 
รวมถึงรายงานในรูปแบบสรุปใหแกเจาหนาท่ีเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับหนึ่ง (DFD Level 1) ของกระบวนการท่ี 5 

จัดการขอมูลสถานะ ping 
 

5.1 
 

เพ่ิมขอมูล 
สถานะ ping 

ตรวจสอบขอมูลสถานะ ping ผานหนาจอ 

รายงานขอมูลสถานะ ping

5.2 
 

รายงานขอมูล 
สถานะ ping 

D7 tb_server_ping D3 tb_server 

ขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย 

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ขอมูลสถานะ ping 

ขอมูลสถานะ ping 

ขอมูลผูใชงาน 

ขอมูลผูใชงาน 

D1 tb_user 
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  จากรูป 4.6 เปนแผนผังกระแสขอมูลท่ีแสดงการทํางานสําหรับการจัดการขอมูลสถานะ 
ping ประกอบดวย 2 กระบวนการ อธิบายไดดังตอไปนี้ 
  กระบวนการ 5.1 เพิ่มขอมูลสถานะ ping เปนกระบวนการท่ีเจาหนาท่ีเทคนิคจะตอง
ตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายผานปุมคําส่ังในหนาเว็บเพจของระบบ
ขณะปฏิบัติหนาท่ี ท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยหลังจากการคลิกปุมคําส่ัง ระบบจะทําการ
จัดเก็บผลลัพธท่ีไดจากการ ping เขาสูระบบ 
  กระบวนการ 5.2 รายงานขอมูลสถานะ ping เปนกระบวนการออกรายงานขอมูลสถานะ 
ping แบบสรุป 
 
4.2  การออกแบบฐานขอมูล 
 จากการวิเคราะหและออกแบบในกระบวนการตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวขางตน ไดมีการ
นําขอมูลท่ีไดมาสรางฐานขอมูล และสรางความสัมพันธระหวางขอมูล เพื่อชวยในการนําไปใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดถือตามหลักการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ตามรูป 4.7 
 4.2.1   คําอธิบายตารางขอมูล (Table Description) 

จากการออกแบบโครงสรางฐานขอมูลการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยจําแนกตารางทั้ง 19 ตารางออกเปนตารางหลัก (Master Table) ตารางรายการ (Transaction 
Table) และตารางอางอิง (Reference Table) ตามตาราง 4.2 
 

ตาราง 4.2 รายการตารางขอมูลของระบบ 

 

ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 
1 tb_problem จัดเก็บขอมูลปญหา Master Table 
2 tb_server จัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอรแมขาย Master Table 
3 tb_user จัดเก็บขอมูลผูใชงานระบบ Master Table 
4 tb_hardware_assign จัดเก็บขอมูลอุปกรณของคอมพิวเตอรแมขาย Transaction Table 
5 tb_server_ping จัดเก็บขอมูลการตรวจสอบสถานะ ping Transaction Table 
6 tb_software_assign จัดเก็บขอมูลชุดคําส่ังของคอมพิวเตอรแมขาย Transaction Table 
7 tb_problem_solution จัดเก็บขอมูลการแกไขปญหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย 
Transaction Table 

8 tb_hardware จัดเก็บขอมูลอุปกรณ (hardware) Reference Table 
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ตาราง 4.2 รายการตารางขอมูลของระบบ (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 
9 tb_hardware_brand จัดเก็บขอมูลยีห่ออุปกรณ Reference Table 
10 tb_hardware_model จัดเก็บขอมูลรุนอุปกรณ Reference Table 
11 tb_hardware_type จัดเก็บขอมูลประเภทอุปกรณ Reference Table 
12 tb_problem_level จัดเก็บขอมูลระดับปญหา Reference Table 

13 tb_problem_type จัดเก็บขอมูลประเภทปญหา Reference Table 

14 tb_server_acquistion จัดเก็บขอมูลการไดมาของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

Reference Table 

15 tb_server_brand จัดเก็บยี่หอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Reference Table 

16 b_server_type จัดเก็บประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย Reference Table 

17 tb_software จัดเก็บขอมูลชุดคําส่ัง (software) Reference Table 

18 tb_software_type จัดเก็บขอมูลประเภทชุดคําส่ัง Reference Table 

19 tb_user_type จัดเก็บขอมูลประเภทผูใชงาน Reference Table 

20 tb_service จัดเก็บขอมูลหนาท่ีใหบริการของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

Reference Table 

 
ในการจัดทําตารางในฐานขอมูล มีความแตกตางเก่ียวกับประเภทของขอมูล (Data Type) 

ซ่ึงการพัฒนาการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเลือกใชฐานขอมูลมาย เอสคิว
แอล ซ่ึงมีการกําหนดชนิดของขอมูลตามตาราง 4.3 
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ตาราง 4.3 ประเภทของขอมูล (Data Type) ท้ังหมดของระบบ 
 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
char(n) เก็บขอมูลท่ีเปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดคงท่ี n 

ไบต  เสมอ เกบ็ไดไมเกิน 2000 ไบต 
0101 

varchar เก็บขอมูลท่ีเปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดผัน
เปล่ียนไปตามความยาวของขอมูล เก็บไดไมเกิน 4000 
ไบต 

อรรถพร 

text เก็บขอมูลท่ีเปน String ท่ีมีความยาวของขอมูลมาก ๆ เก็บ
ไดไมเกิน 65535 ไบต 

ติดต้ังชุดคําส่ัง 

int เก็บคาจํานวนเต็มขนาด 4 ไบต คาท่ีเก็บไดอยูระหวาง  
-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 

45 

datetime เก็บขอมูลวันท่ีและเวลา มีขนาด 8 ไบต โดย 4 byte แรก 
ใชเก็บคาของวันท่ี ( ถึงป 9999 ) และ 4 byte หลัง ใชเก็บ
คาของเวลาในหนวย Millisecond 

2011-07-01 
15:23:34 

decimal (p, s) เก็บตัวเลขท่ีกาํหนดทศนิยมไวชัดเจนโดย p คือ จํานวน
ตัวเลขท้ังหมด (1<p <= 38) และ s คือ จํานวนตัวเลขหลัง
จุดทศนยิม (0<=s <=p) 

67.12 
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อธิบายความหมายตารางขอมูลของระบบ ดังตอไปนี ้
1) ตารางขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.4 รายละเอียดตารางขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_server 

คําอธิบาย เก็บขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_id 
คียนอก server_brand_id, server_type_id, server_acquistion_id 
หมายเหตุ  

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_id รหัสเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย 

char 4 0001 

server_brand_id รหัสยี่หอเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

char 4 0001 

server_type_id รหัสประเภทเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 

char 4 0001 

server_specification คุณลักษณะเฉพาะ text 65535 มีหนวยความจํา.. 
server_acquisition_id รหัสการไดมา char 1 1 - จัดซ้ือ 
server_durable_number หมายเลขครุภณัฑ varchar 20 4557-0987-98/32 
server_guarantee ระยะเวลารับประกัน 

(เดือน) 
char 4 72 

server_service_id รหัสหนาท่ีใหบริการ char 4 0034 
server_ip IP Address char 15 172.17.8.36 
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2) ตารางขอมูลปญหา 
ตาราง 4.5 รายละเอียดตารางขอมูลปญหา 

ช่ือตาราง tb_problem 

คําอธิบาย เก็บขอมูลปญหาท่ีเกิดกับคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก problem_id 
คียนอก server_id, problem_solution_id 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

problem_id รหัสปญหา char 4 0001 
server_id รหัสคอมพิวเตอรแมขาย char 4 0001 
problem_type_id ประเภทปญหา char 4 0001 
problem_topic หัวขอปญหา varchar 200 Client ติดตอ 

server ไมได 
problem_detail รายละเอียดปญหา text 65535 Application ไม

สามารถใชงานได 
problem_level_id รหัสระดับปญหา char 4 0001 
problem_informer รหัสผูแจงปญหา char 13 3509901234675 
problem_create_date วันเวลาท่ีแจงปญหา datetime 8 2011-07-01 

13:23:11 
problem_receiver รหัสผูรับแจงปญหา char 13 3509901234452 
problem_solution_id รหัสการแกไขปญหา

มาตรฐาน 
char 4 0001 

problem_solution_detail วิธีการแกไขปญหา text 65535 เปล่ียน Lancard 
problem_solver รหัสผูแกไขปญหา char 13 3509901267890 
problem_solver_start_time วันเวลาท่ีเร่ิมแกไข datetime 8 2011-07-01 

13:30:45 
problem_solver_finish_time วันเวลาท่ีแกไขแลวเสร็จ datetime 8 2011-07-01 

14:30:45 
problem_solver_time_usage รวมเวลาท่ีใชแกไข (นาที) decimal 10,2 62.00 
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3) ตารางขอมูลผูใชงานระบบ 
 

ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลผูใชงานระบบ 
 

ช่ือตาราง tb_user 

คําอธิบาย เก็บขอมูลผูใชงานในระบบ 
คียหลัก user_id 
คียนอก user_type_id 
หมายเหตุ ขอมูลผูใช สวนหนึ่ง รับโอนมาจากฐานขอมูลบุคลากร 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

user_id รหัสผูใชงาน char 13 3509901234675 
user_fname ช่ือผูใชงาน varchar 30 โอภาส 
user_lname นามสกุลผูใชงาน varchar 30 เจริญสุข 
user_type_id รหัสประเภทผูใช char 4 0001 
user_uname ช่ือบัญชีผูใชงานระบบ varchar 200 Test 
user_pass รหัสผาน varchar 32 e10adc3949ba59

abbe56e057f20f8
83e 

user_setup_date วันท่ีกําหนดสิทธิใชงาน datetime 8 2011-07-03 
14:03:23 

user_discard_date วันท่ีถอดถอนสิทธิใชงาน datetime 8 2011-12-04 
16:15:56 

 

หมายเหตุ รหสัผานใชวิธีการเขารหัส MD5 ซ่ึงมีความยาว 32 ไบต 
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4) ตารางขอมูลอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอมูลอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_hardware_assign 

คําอธิบาย เก็บขอมูลอุปกรณของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_id, hw_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ อุปกรณหมายถึงฮารดแวรท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_id รหัสเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย 

char 4 0001 

hw_id รหัสอุปกรณ char 4 0001 
hw_howto_setup วิธีการติดต้ังอุปกรณ text 65535 1. ติดต้ังเขาสู.. 
hw_datesetup วันท่ีติดต้ังอุปกรณ datetime 8 2011-07-01 

11:34:43 
hw_user_setup รหัสผูติดต้ังอุปกรณ char 13 3509901234675 
hw_date_discard วันท่ีถอดถอนอุปกรณ datetime 8 2012-09-12 

09:45:21 
hw_user_discard รหัสผูถอดถอนอุปกรณ char 13 3509901234675 
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5) ตารางขอมูลสถานะ ping 
 

ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางขอมูลสถานะ ping 
 

ช่ือตาราง tb_server_ping 

คําอธิบาย เก็บขอมูลสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายดวยคําส่ัง 
ping 

คียหลัก ping_id 
คียนอก server_id 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

ping_id รหัสสถานะ ping char 10 0000000034 
server_id รหัสเคร่ืองคอมพิวเตอร      

แมขาย 
char 4 0001 

ping_date_time วันเวลาท่ีตรวจสอบสถานะ
ping 

datetime 8 2011-07-05 
21:45:23 

ping_flag สถานะการคงอยู (ping) char 1 F 
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6) ตารางขอมูลชุดคําส่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอมูลชุดคําส่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_software_assign 

คําอธิบาย เก็บขอมูลชุดคําส่ังของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_id, sw_id 
คียนอก  
หมายเหตุ ชุดคําส่ังหมายถึงซอฟทแวร ท่ีติดต้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_id รหัสเคร่ืองคอมพิวเตอรแม
ขาย 

char 4 0001 

sw_id รหัสชุดคําส่ัง char 4 0001 
sw_howto_setup วิธีการติดต้ังชุดคําส่ัง text 65535 ติดต้ังไฟล .exe… 
sw_howto_config วิธีการกําหนดคาชุดคําส่ัง text 65535 ต้ังคา php.ini…. 
sw_date_setup วันเวลาท่ีติดต้ังชุดคําส่ัง datetim

e 
8 2011-07-01 

21:45:23 
sw_user_setup ผูติดต้ังชุดคําส่ัง char 4 001 
sw_date_discard วันเวลาท่ีถอดถอนชุดคําส่ัง datetim

e 
8 2012-06-24 

19:34:33 
sw_user_discard ผูถอดถอนชุดคําส่ัง char 4 002 
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7) ตารางขอมูลวิธีแกไขปญหา 
ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางขอมูลวิธีการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 

ช่ือตาราง tb_problem_solution 

คําอธิบาย เก็บขอมูลขอมูลวิธีการแกไขปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก problem_solution_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

problem_solution_id รหัสวิธีการแกไขปญหา char 4 0001 
problem_solution วิธีการแกไขปญหา text 65535 ต้ังคา regedit… 
 

8) ตารางขอมูลอุปกรณ (hardware) 
ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลอุปกรณ (hardware) 

 

ช่ือตาราง tb_hardware 

คําอธิบาย เก็บขอมูลอุปกรณ (hardware) 
คียหลัก hw_id 
คียนอก hw_type_id, hw_brand_id, hw_model_id 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

hw_id รหัสอุปกรณ char 4 0001 
hw_type_id รหัสประเภทอุปกรณ char 4 0001 
hw_brand_id รหัสยี่หออุปกรณ char 4 0001 
hw_model_id รหัสรุนอุปกรณ char 4 0001 
hw_howto_setup วิธีการติดต้ังอุปกรณ text 65535 ใสชอง pci… 
hw_driver driver ของอุปกรณ varchar 100 /card_display.exe 
hw_life_time อายุการใชงาน (เดือน) int 4 96 
hw_guarantee_time ระยะเวลารับประกัน (เดือน) int 4 72 
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9) ตารางขอมูลยี่หออุปกรณ 
 

ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางขอมูลยี่หออุปกรณ 
 

ช่ือตาราง tb_hardware_brand 

คําอธิบาย เก็บขอมูลยี่หออุปกรณ 
คียหลัก hw_brand_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

hw_brand_id รหัสยี่หออุปกรณ char 4 0001 
hw_brand ช่ือยี่หออุปกรณ varchar 100 Creative 
 

10)  ตารางขอมูลรุนอุปกรณ (hardware model) 
 

ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางขอมูลรุนอุปกรณ (hardware model) 
 

ช่ือตาราง tb_hardware_model 

คําอธิบาย เก็บขอมูลรุนอุปกรณ (hardware model) 
คียหลัก hw_model_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

hw_model_id รหัสรุนอุปกรณ char 4 0001 
hw_model ช่ือรุนอุปกรณ varchar 100 XG-460v 
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11)  ตารางขอมูลประเภทอุปกรณ (hardware type) 
 

ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทอุปกรณ (hardware type) 
 

ช่ือตาราง tb_hardware_type 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทอุปกรณ (hardware type) 
คียหลัก hw_type_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

hw_type_id รหัสประเภทอุปกรณ char 4 0001 
hw_type ช่ือประเภทอุปกรณ varchar 100 Mather board 
 

12)  ตารางขอมูลระดับความรุนแรงปญหา 
 

ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางขอมูลระดับความรุนแรงของปญหา 
 

ช่ือตาราง tb_problem_level 

คําอธิบาย เก็บขอมูลระดับความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย 

คียหลัก problem_level_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

problem_level_id รหัสระดับปญหา char 4 0001 
problem_level ช่ือระดับปญหา varchar 100 ระบบปฏิบัติการ

ไดรับความ
เสียหาย 
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13)  ตารางขอมูลประเภทปญหา 
 

ตาราง 4.16 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทปญหา 
 

ช่ือตาราง tb_problem_type 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทปญหาท่ีเกดิข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก problem_type_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

problem_type_id รหัสประเภทปญหา char 2 01 

problem_type 
ช่ือประเภทปญหา varchar 20 อุปกรณ 

(hardware) 
 

14)  ตารางขอมูลการไดมาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.17 รายละเอียดตารางขอมูลการไดมาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_server_acquisition 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการไดมาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_acquisition_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_acquisition_id รหัสการไดมา char 2 01 
server_acquisition ช่ือการไดมา varchar 200 จัดซ้ือ 
 
 
 
 
 
 



 
 

58

 

15)  ตารางขอมูลยี่หอเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.18 รายละเอียดตารางขอมูลยี่หอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_server_brand 

คําอธิบาย เก็บขอมูลยี่หอเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_brand_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_brand_id รหัสยี่หอคอมพิวเตอรแมขาย char 3 001 
server_brand ช่ือยี่หอคอมพวิเตอรแมขาย varchar 200 IBM 
 
 

16)  ตารางขอมูลประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ตาราง 4.19 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_server_type 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก server_type_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

server_type_id รหัสประเภท char 2 01 
server_type ช่ือประเภท varchar 200 Tower 
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17)  ตารางขอมูลชุดคําส่ัง (software) 
ตาราง 4.20 รายละเอียดตารางขอมูลชุดคําส่ัง (software) 

ช่ือตาราง tb_software 

คําอธิบาย เก็บขอมูลชุดคําส่ัง (software) 
คียหลัก sw_id 
คียนอก sw_type_id 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

sw_id รหัสชุดคําส่ัง char 4 0001 
sw_type_id รหัสประเภทชุดคําส่ัง char 2 01 
sw_tname ช่ือประเภทชุดคําส่ัง (ไทย) varchar 200 ไมโครซอฟท

วินโดว 2008 
เซิรฟเวอร 

sw_ename ช่ือประเภทชุดคําส่ัง 
(อังกฤษ) 

varchar 200 Microsoft Windows 
2008 Server 

sw_life_time อายุการใชงาน (เดือน) int  4 60 
 

18)  ตารางขอมูลประเภทชดุคําส่ัง (software type) 
ตาราง 4.21 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทชุดคําส่ัง (software type) 

ช่ือตาราง tb_software_type 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทชุดคําส่ัง (software type) 
คียหลัก sw_type_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

sw_type_id รหัสปรเภทชุดคําส่ัง char 2 01 
sw_type ช่ือประเภทชุดคําส่ัง varchar 100 System Software 
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19)  ตารางขอมูลประเภทผูใชงานระบบ 
 

ตาราง 4.22 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทผูใชงานระบบ 
 

ช่ือตาราง tb_user_type 

คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทผูใชงานระบบ 
คียหลัก user_type_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

user_type_id รหัสประเภทผูใชงาน char 2 01 
user_type ช่ือประเภทผูใชงาน (ไทย) varchar 20 Admin 
 

20) ตารางขอมูลหนาท่ีใหบริการ 
 

ตาราง 4.23 รายละเอียดตารางขอมูลหนาท่ีใหบริการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

ช่ือตาราง tb_service 

คําอธิบาย เก็บขอมูลหนาท่ีใหบริการของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
คียหลัก service_id 
คียนอก - 
หมายเหตุ - 

ช่ือฟลด ความหมาย ชนิด ขนาด  
(ไบต) 

ตัวอยางขอมูล 

service_id รหัสหนาท่ีใหบริการ char 3 0001 
service_name ช่ือหนาท่ีใหบริการ varchar 100 Application 

Server 
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4.3  การออกแบบหนาจอ 
   การออกแบบหนาจอแสดงผลของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวยการ
ออกแบบหนาจอ ดังนี้ 
 
 4.3.1   หนาจอเขาสูระบบ 
 

 
รูป 4.8 การออกแบบหนาจอเขาสูระบบ 

 
 จากรูป 4.8 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้

 สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและช่ือ
ระบบ 

 สวนท่ี 2 สวนกรอกช่ือผูใชและรหัสผานเพือ่ยืนยนัตัวตนเขาสูระบบ 
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 4.3.2 หนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูป 4.9 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลผูใชงาน 
 
 จากรูป 4.9 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี ้
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราสัญลักษณคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ช่ือระบบ เมนูเช่ือมโยงภายในระบบ โดยเมนูจะแสดงตามประเภทผูใชงานระบบ รวมท้ังช่ือ-สกุล
และประเภทผูใชงานระบบท่ีกําลังใชงานอยูปจจุบัน 

สวนท่ี 2 สวนของการคนหา ซ่ึงสามารถคนหาตาม ประเภทผูใชงานและ/หรือช่ือและ/
หรือนามสกุลและ/หรือช่ือผูใชงาน (username) ก็ได 

สวนท่ี 3 แสดงรายช่ือผูใชงานทุกคนของระบบ ซ่ึงจะแสดงผลลัพธจากการคนหาในสวน
ท่ี 2 นอกจากนั้นแสดงปุมคําส่ังเพิ่มผูใชงานในสวนนี้ดวย 

สวนท่ี  4 สวนทาย  (Footer) ประกอบดวยช่ือและท่ีอยูคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สวนท่ี 5 สวนเพิ่มผูใชงานเขาสูระบบ ซ่ึงจะปรากฎข้ึนหลังจากผูดูแลคลิกปุมเพิ่มผูใชงานใน
สวนท่ี 3 
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 4.3.3 หนาจอจัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.10 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 
 จากรูป 4.10 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี้ 

สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราสัญลักษณคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ช่ือระบบ เมนูเช่ือมโยงภายในระบบ โดยเมนูจะแสดงตามประเภทผูใชงานระบบ รวมท้ังช่ือ-สกุล
และประเภทผูใชงานระบบท่ีกําลังใชงานอยูปจจุบัน 

สวนท่ี 2 สวนของการคนหา ซ่ึงสามารถคนหาตาม ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย
และ/หรือช่ือคอมพิวเตอรแมขาย 

สวนท่ี 3 สวนแสดงรายช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทุกเคร่ืองของระบบ ซ่ึงจะแสดง
ผลลัพธจากการคนหาในสวนท่ี 2 นอกจากนั้นแสดงปุมคําส่ังเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายดวย 

 
 

    

 
 

 
 

 



 
 

64

สวนท่ี 4 สวนทาย (Footer) ประกอบดวยช่ือและท่ีอยูคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สวนท่ี 5 สวนเพิ่มขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงประกอบไปดวย ช่ือ ยี่หอ ประเภท

บริการ คุณลักษณะ การไดมา หมายเลขที่อยู (IP address) หมายเลขครุภัณฑ (กรณีเปนเคร่ืองจัดซ้ือ) 
ระยะเวลารับประกัน ของคอมพิวเตอรแมขาย 

สวนท่ี 6 สวนจัดการขอมูลอุปกรณ (hardward) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
สวนท่ี 7 สวนจัดการขอมูลชุดคําส่ัง (software) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
สวนท่ี 8 สวนจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย เชน คูมือการติดต้ัง คูมือ

การตั้งคาเพื่อใชงาน เปนตน 
สวนท่ี 9 สวนแสดงประวัติการซอมบํารุงของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
หมายเหตุ สวนท่ี 5 – 9 จะปรากฎข้ึนก็ตอเม่ือมีการกดปุมเพิ่มขอมูลในสวนท่ี 3 

 
4.3.4 หนาจอจัดการขอมูลปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4.11 การออกแบบหนาจอจัดการปญหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย 
 

จากรูป 4.11 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราสัญลักษณคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ช่ือระบบ เมนูเช่ือมโยงภายในระบบ โดยเมนูจะแสดงตามประเภทผูใชงานระบบ รวมท้ังช่ือ-สกุล
และประเภทผูใชงานระบบท่ีกําลังใชงานอยูปจจุบัน 

สวนท่ี 2 สวนของการคนหา ซ่ึงสามารถคนหาตามรหัสปญหาและ/หรือระดับความ
รุนแรงของปญหาและ/หรือประเภทปญหาและ/หรือวันท่ีแจงปญหา 

 
 

 
 

 



 
 

65

สวนท่ี 3 สวนแสดงรายช่ือปญหาท่ียังไมไดรับการแกไข ซ่ึงจะแสดงผลลัพธตามการ
คนหาในสวนท่ี 2 นอกจากนั้นแสดงปุมคําส่ังเพิ่มปญหาในสวนดวย 

สวนท่ี  4 สวนทาย  (Footer) ประกอบดวยช่ือและท่ีอยูคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
4.3.5 หนาจอจัดการขอมูลการตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Ping) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.12 การออกแบบหนาจอการตรวจสอบสถานะการคงอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Ping) 

 
จากรูป 4.12 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงตราสัญลักษณคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ช่ือระบบ เมนูเช่ือมโยงภายในระบบ โดยเมนูจะแสดงตามประเภทผูใชงานระบบ รวมท้ังช่ือ-สกุล
และประเภทผูใชงานระบบท่ีกําลังใชงานอยูปจจุบัน 

สวนท่ี 2 สวนของการคนหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ซ่ึงสามารถคนหาตาม ประเภท
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ/หรือช่ือคอมพิวเตอรแมขาย 

สวนท่ี 3 สวนแสดงรายช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทุกเคร่ืองของระบบ ซ่ึงจะแสดง
ผลลัพธจากการคนหาในสวนท่ี 2 ซ่ึงจะมี checkbook เพื่อใหผูใชเลือกท่ีจะตรวจสอบสถานะการคง
อยูของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเคร่ืองใด นอกจากนั้นยังสามารถเลือกตรวจสอบเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายไดทุกเคร่ืองโดยเลือกท่ี check all ไดอีกดวย 

สวนท่ี  4 สวนทาย  (Footer) ประกอบดวยช่ือและท่ีอยูคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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4.3.6 หนาจอรายงานสารสนเทศ 
 

 
 

รูป 4.13 การออกแบบหนาจอรายงานสารสนเทศ 
 

จากรูป 4.13 อธิบายสวนประกอบของหนาจอไดดังนี้ 
สวนท่ี 1 สวนหัว (Header) แสดงรูปภาพ ช่ือระบบ และช่ือผูใชงาน 
สวนท่ี 2 เมนูแสดงหัวขอรายงาน โดยจําแนกรายงานเปน 3 ประเภทคือ รายงาน

สารสนเทศ รายงานแบบสรุป และรายงานแบบละเอียด 
สวนท่ี 3 ระบุเง่ือนไขการออกรายงานตามหัวขอรายงานท่ีเลือก 
สวนท่ี 4 แสดงรายงานตามเง่ือนไขท่ีระบุ 
สวนท่ี 5 สวนทาย (Footer)  

 

 

 

 
 

 

 
 


