
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห ออกแบบระบบและฐานขอมูล 

 
 ผูศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหระบบงานในปจจุบันของ   บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเชีย
(ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงดําเนนิธุรกิจเกีย่วกบัอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนรถยนตและ   เคร่ืองใชไฟฟา          
เพื่อวิเคราะหออกแบบระบบและฐานขอมูลการบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวรของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดตามลําดับดงันี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน 
 3.1.1 ระบบงานในปจจุบัน 
 บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเชีย (ประเทศไทย) จํากดันัน้ไดแบงระบบงานออกเปนแผนก
ตางๆ โดยมีแผนกคอมพิวเตอร รับผิดชอบในสวนของระบบไอทีท้ังหมด เชน การบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร การจัดซ้ือคอมพิวเตอรและซอฟตแวรและดูแลฐานขอมูลของบริษัทโดยมีลักษณะ
โครงสรางของบริษัทฯดังภาพที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 ลักษณะโครงสรางของบริษัทฯ 

ประธาน ฝายบริหาร 

ฝายขาย 

ฝายผลิต 

ฝายควบคุมคุณภาพ 

ฝายควบคุมการขาย 

-แผนกธุรการ 
-แผนกคอมพวิเตอร 
-แผนกบัญชี 

- แผนกสินคาประเภท A 
- แผนกสินคาประเภท B 
- แผนกสินคาประเภท D 
- แผนกสินคาประเภท E 
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ในการจดัซ้ือคอมพิวเตอร ซอฟตแวร หรืออุปกรณใดๆ ผูจัดการแผนกคอมพิวเตอรจะเปน
ผูตรวจสอบราคาและความถูกตองพรอมท้ังลงลายมือช่ืออนุมัติ จากนั้นจึงสงผูจดัการฝายบริหาร 
เพื่ออนุมัติอีกคร้ังกอนท่ีจะสงไปยังฝายจดัซ้ือเพื่อสงใบสั่งซ้ือไปยังรานคาตอไป 

ในสวนของการจัดการดานซอฟตแวรจะมีข้ันตอนดังนี ้
3.1.1.1 สํารวจซอฟตแวรท่ียงัไมมีลิขสิทธ์ิ และ ซอฟตแวรท่ีจะตองซ้ือ 
โดยพิจารณาจาก   

1)  เอกสารบันทึกการติดต้ังซอฟตแวร 
2)  สํารวจซอฟตแวรท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3)  เอกสารท่ีผูใชรองขอใหติดต้ังซอฟตแวรเพิม่เติม 

3.1.1.2 บันทึกขอมูลรายละเอียดของลิขสิทธ์ิท่ีไดสงซ้ือ เชน  
1)  ประเภทของลิขสิทธ์ิ 
2)  ราคา  
3)  จํานวนท่ีส่ังซ้ือ  
4)  หมายเลขลิขสิทธ์ิ   
5)  เลขท่ีใบกํากบัภาษ ี
6)  รานท่ีซ้ือ 
7)  เง่ือนไขอ่ืนๆ เชน ระยะเวลาการรับประกัน  

3.1.1.3 กําหนดชนิดของซอฟตแวรท่ีจําเปนจะตองใชงาน โดยแบงเปน  
1) ซอฟตแวรมาตรฐาน เชน วินโดวส(Windows), ออฟฟส(Office) 
2) ซอฟตแวรใชเฉพาะในสวนงานนั้นๆ 
3) ซอฟตแวรท่ีผูใชรองขอ 

3.1.1.4 บันทึกขอมูลซอฟตแวรท่ีไดติดต้ังลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เม่ือมีการติดต้ังซอฟตแวรลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรแลว จะตองบันทึกรายละเอียด

ซอฟตแวรท่ีไดติดต้ังลงไปในแตละเคร่ือง พรอมท้ังหมายเลขลิขสิทธ์ิ วัน เดือน ปท่ีไดทํา
การติดต้ัง ผูติดต้ัง และผูรองขอ 

 
3.1.2 ผูใชระบบท่ีเก่ียวของ 

  ผูใชระบบท่ีเกีย่วของ ไดแก เจาหนาท่ีแผนกคอมพิวเตอร พนักงานท่ัวไป และ 
 ผูดูแลระบบ 
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3.1.3 ขอจํากัดและปญหาของระบบงานปจจุบัน 
1) บันทึกตางๆไดรับการจัดเกบ็ลงในเอกสารที่เปน Excel ฉะนั้นการคนหาขอมูล 

เพื่อการทํารายงานสงตอผูจัดการจะตองใชเวลานานในการจัดเรียงขอมูลใหได
ตามตองการ 

2) การจัดเก็บบันทึกประวติัการติดต้ังซอฟตแวรคอนขางยากเน่ืองจากบริษัทฯ มี
จํานวนคอมพวิเตอรกวาสองรอยเคร่ือง 

3) การหาจํานวนซอฟตแวรท่ียงัไมมีลิขสิทธ์ิจะตองใชเวลาในการตรวจสอบ
ขอมูลและใชเวลานาน 

3.1.4 ความตองการของผูใช 
1) ตองการความรวดเร็วและ ลดความซํ้าซอนในการจัดเกบ็ขอมูล  
2) ตองการเก็บประวัติการตดิต้ังและการถอดถอนซอฟตแวร 
3) ตองการความรวดเร็วในการสืบคนประวัติการติดต้ังและการถอดถอน

ซอฟตแวร 
4) ตองการความถูกตองของขอมูล 
5) ตองการความรวดเร็วในการจัดทํารายงานตางๆ 

 
3.2 การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบ จะเร่ิมจากการออกแบบแผนผังบริบท และออกแบบโดยใชแผนผังการ
ไหลของขอมูล ซ่ึงใชสัญลักษณดังตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 สัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังการไหลของขอมูล 
สัญลักษณ ชื่อ-ความหมาย 

 
 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ(Entity) หมายถึง ช่ือ
ส่ิงของส่ิงหนึ่ง เชน ฐานขอมูล 

 สัญลักษณแทนส่ิงท่ีเก็บขอมูล (Data Store) และมีช่ือกํากับ 

 
 
 

สัญลักษณแทนการประมวลผล (Process) 

 ทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow) 
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 3.2.1 แผนผังบริบท 
หลังจากท่ีกําหนดความตองการของระบบงานใหม ข้ันตอนตอไปเปนการสรางแผนผัง

บริบทเพื่อแสดงภาพรวมของระบบงานใหมและแสดงใหเห็นถึงขอบเขตการทํางานและสภาพแวด- 
ลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบงานใหม 

ระบบงานปจจบัุนจะใชเจาหนาท่ีของแผนกคอมพิวเตอรเปนผูแกไขและบันทึกขอมูลตางๆ
แตเพยีงแผนกเดียว ในสวนของพนักงานท่ัวไปสามารถเขามาดูขอมูลไดอยางเดียว ไมสามารถแกไข
ขอมูลได  

 
 

เจาหนาที่
แผนกคอมพิวเตอร ผูดูแลระบบ

รายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร
รายงานรายละเอียดขอมูลลิขสิทธ์ิ

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร

รายงานราคาซอฟตแวร
รายงานซอฟตแวรที่ติดตั้งแตละเคร่ือง

รายงานเครื่องที่ลิขสิทธ์ิถูกตอง/ไมถูกตอง

ประเมินงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยสินดานซอฟตแวร

ชื่อ รหัสผานเขาใชระบบ
พนักงานท่ัวไป

รายงานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร
รายงานราคาซอฟตแวร
รายงานซอฟตแวรที่ติดตั้งแตละเคร่ือง

รายงานการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร
ขอมูลลิขสิทธ์ิที่มีอยู
การติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร
ขอมูลราคาซอฟตแวร

ชื่อ รหัสผานเขาใชระบบ

ขอมูลการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร
ขอมูลลิขสิทธิ์ท่ีมีอยู
การติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร
ขอมูลราคาซอฟตแวร

ช่ือ รหัสผานเขาใชระบบ

กําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ
ขอมูลการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร
รายงานรายละเอียดขอมูลลิขสิทธ์ิ

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร

รายงานราคาซอฟตแวร
รายงานซอฟตแวรที่ติดตั้งแตละเคร่ือง

รายงานเครื่องที่ลิขสิทธิ์ถูกตอง/ไมถูกตอง

ประเมินงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม

สิทธ์ิผูใชระบบ

รายงานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนผังบริบท แสดงการทํางานของระบบท้ังหมด 
 
 
 



 

28 

3.2.2 แผนผังการไหลของขอมูล 
จากแผนผังบริบทสามารถเขียนเปนแผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 เพื่อแสดงถึงกระบวน 

การภายในท่ีมีอยูในระบบและการไหลของขอมูลระหวางกระบวนการเหลานั้นและแหลงเก็บขอมูล
ตางๆภายในระบบได ดังแสดงในภาพท่ี 3.3 

ขอมูลลิขสิทธท่ีมีอยู

เจาหนาท่ี
แผนกคอมพิวเตอร

จัดการขอมูล

1.0

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร
ขอมูลลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู
ขอมูลราคาซอฟตแวร

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร

ประวัติการติดตั้ง/ถอนซอฟตแวร

เปรียบเทียบ
ลิขสิทธ

2.0
ประเมินงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิเพ่ิมเติม

ขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังแตละเคร่ือง

ขอมูลราคาซอฟตแวร

D1

D2
D3

D4

D5

ผูดูแลระบบ

พนักงานท่ัวไป

จัดการสิทธ์ิ

5.0

ประวัติการซอม

3.0

ประวัติการซอมคอมพิวเตอรD6

สิทธ์ิผูใชระบบD7

ชื่อ รหัสผานเขาใชระบบ
สิทธ์ิผูใชระบบ

ช่ือ รหัสผานเขาใชระบบ
กําหนดสิทธ์ิผูใชระบบ

ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร
ขอมูลลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู
ขอมูลราคาซอฟตแวร

การติดตั้งและถอนซอฟตแวร

ช่ือ รหัสผานเขาใชระบบ

ประเมินงบประมาณในการซื้อลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม

การติดตั้งและถอนซอฟตแวร

ขอมูลการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

รายงาน

4.0
ขอมูลลิขสิทธท่ีมีอยู
ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร

ขอมูลราคาซอฟตแวร

D1
D2
D3

ขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังแตละเคร่ืองD4รายงานการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดขอมูลลิขสิทธ์ิ
รายงานราคาซอฟตแวร

ประวัติการติดต้ัง/ถอนซอฟตแวรD5
ประวัติการซอมคอมพิวเตอรD6

รายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดขอมูลลิขสิทธ์ิ
รายงานราคาซอฟตแวร

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร

รายงานการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร
รายงานเครื่องท่ีลิขสิทธ์ิถูกตอง/ไมถูกตอง

รายงานเคร่ืองท่ีลิขสิทธ์ิถูกตอง/ไมถูกตอง

รายงานรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร

รายงานรายละเอียดขอมูลลิขสิทธ์ิ
รายงานราคาซอฟตแวร

ประวัติการติดตั้งและถอดถอนซอฟตแวร
รายงานเคร่ืองท่ีลิขสิทธ์ิถูกตอง/ไมถูกตอง

ขอมูลการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

สิทธ์ิผูใชระบบD7

สิทธ์ิผูใชระบบD7

สิทธ์ิผูใชระบบD7

รายงานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร
 

ภาพท่ี 3.3 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 



 

29 

แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ของระบบบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวร ของ
บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด สามารถแบงกระบวนการทํางานของระบบ
ออกได 5 กระบวนการดังนี ้

 
ตารางท่ี 3.2 แสดงกระบวนการของระบบบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวร ของ

บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 จัดการขอมูล 
2.0 เปรียบเทียบลิขสิทธ์ิ 
3.0 ประวัติการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 
4.0 จัดการรายงาน 
5.0 จัดการรายช่ือผูใชระบบ 

 
กระบวนการที ่1.0 จัดการขอมูล 
เปนกระบวนการในการจดัการขอมูล เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลตางๆ เชน ขอมูลเคร่ือง

คอมพิวเตอรแตละเคร่ือง ขอมูลลิขสิทธ์ิท่ีไดซ้ือมาแลว ขอมูลราคาซอฟตแวร และขอมูลท่ีเกี่ยวของ
ตางๆ 
 

กระบวนการที ่2.0 เปรียบเทียบลิขสิทธ์ิ 
เปนกระบวนการในการเอาขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังในเครื่องตางๆมาเปรียบเทียบกับขอมูล

ลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู เพื่อคนหาวามีการติดต้ังซอฟตแวรท่ีไมถูกตองและท่ีถูกตองจํานวนเทาใด รวมท้ัง
เพื่อคํานวณหางบประมาณในการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิเพิ่มเติมตอไป 

 
กระบวนการที ่3.0 ประวัติการซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เปนกระบวนการในการบันทึกประวัติการซอมในแตละเคร่ือง ซ่ึงจะทําใหรูวาเคร่ืองนัน้ได

มีประวัติและรายละเอียดการซอมอะไรบาง 
 
กระบวนการที ่4.0 จัดการรายงาน 
การจัดการรายงานเปนการนาํเอาขอมูลในสวนตางๆ มาสรางเง่ือนไข และแสดงออกมาเปน

รายงาน  ใหผูใชไดเหน็รายละเอียดท่ีชัดเจน และตรงตามความตองการ 
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กระบวนการที ่5.0 จัดการรายช่ือผูใชระบบ 
การจัดการรายชื่อผูใชระบบ จะมีหนาท่ีเพิม่ ลบ แกไข และกําหนดสทิธ์ิใหกับช่ือผูใชงาน

ใหเปนระดับตางๆ เชน พนกังาน เจาหนาท่ี และ ผูดูแลระบบ ซ่ึงในสวนท่ีเปนหนาท่ีของผูดูแล
ระบบเทานั้น ท่ีจะสามารถแกไขขอมูลได  

 
 คําอธิบายสัญลักษณของแฟมขอมูลท่ีใช 
 D1 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร เชน ช่ือเคร่ือง ผูใชงาน 

แผนก เปนตน 

 D2 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธท่ีมีอยู เชน หมายเลขลิขสิทธ์ิ จํานวนท่ีซ้ือ 

เปนตน 

 D3 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับราคาซอฟตแวร เชน ช่ือซอฟตแวร เวอรช่ัน ราคา

ผูจําหนาย เปนตน 

 D4 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับซอฟตแวรท่ีติดต้ังแตละเคร่ือง เชน ช่ือเคร่ือง ช่ือ

ซอฟตแวร วนัท่ีติดต้ัง เจาหนาท่ีท่ีติดต้ัง เปนตน 

 D5 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับประวัติการตดิต้ัง/ถอนซอฟตแวร เชน เปนการ

ติดต้ัง วนัท่ีติดต้ัง เคร่ืองท่ีติดต้ัง วันท่ีติดต้ังเปนตน 

 D6 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับประวัติการซอมคอมพิวเตอร เชน ช่ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร อาการที่เสีย สาเหตุ วิธีการซอม เปนตน 

 D7 หมายถึง กลุมของแฟมขอมูลเกี่ยวกับสิทธ์ิผูใชระบบ เชน รหัสผูใชงานระบบ ระหัส

ผาน กลุมสิทธ์ิการทํางาน เปนตน 
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แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 เปนแผนผังท่ีแสดงข้ันตอนและรายละเอียดการทํางานของ
แตละกระบวนการท่ีปรากฏในแผนผังกระแสขอมูลบระดับท่ี 0 
 
 

ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ

2.1

คํานวณงบประมาณ

2.2

ขอมูลลิขสิทธท่ีมีอยู

ขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังแตละเครื่อง
รายงานเคร่ืองท่ีลิขสิทธ์ิถูกตอง/ไมถูกตอง

ขอมูลราคาซอฟตแวร

ลิขสิทธ์ิไมถูกตอง

ประเมินงบประมาณในการซ้ือลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม

D2

D4

D3

 
 

ภาพท่ี 3.4 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 
 
 

กระบวนการท่ี 2.1 ตรวจสอบลิขสิทธ์ิ 
 เปนกระบวนการในการเอาขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังในเครื่อง`คอมพิวเตอรตางๆ
มาเปรียบเทียบกับขอมูลลิขสิทธ์ิท่ีมีอยู เพื่อคนหาวามีการติดต้ังซอฟตแวรท่ีไมถูกตองและ
ท่ีถูกตองจํานวนเทาใด 
 
กระบวนการท่ี 2.2 คํานวณงบประมาณ 

เปนกระบวนการในการเอาขอมูลลิขสิทธ์ิท่ีไมถูกตองมาคํานวณหางบประมาณ
การจัดซ้ือลิขสิทธ์ิเพิ่มเติม โดยนําขอมูลราคาซอฟตแวรมาคํานวณรวมกับขอมูลลิขสิทธ์ิท่ี
ไมถูกตอง 
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3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
ในการออกแบบฐานขอมูลการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินดานซอฟตแวรของ

บริษัท เอ็มซี เมทัล เซอรวิส เอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ไดกําหนดใหมีตารางสําหรับเก็บขอมูลของ
ระบบนี้ โดยใชฐานขอมูลของโปรแกรม ไมโครซอฟท แอคเซส ตารางดังกลาวแบงเปน 19 ตาราง 
ดังช่ือตารางและหนาท่ี ในตารางท่ี 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงช่ือและหนาท่ีของตารางในฐานขอมูล 

ลําดับท่ี ชื่อตาราง ประเภท รายละเอียด 
1 tblsoftprice  

(ราคาซอฟตแวร) 
ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลราคาซอฟตแวร 

2 tblsoftinst (ซอฟตแวรท่ีติด
ต้ังแตละเคร่ือง) 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังแต
ละเคร่ือง 

3 tblsoftinsthistory ( ประวัติ
การติดต้ัง/ถอนซอฟตแวร) 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลประวัติการติดต้ัง/ถอด
ถอนซอฟตแวร 

4 tbllicensedetail 
(รายละเอียดลิขสิทธ์ิ) 

ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลรายละเอียดลิขสิทธ์ิ 

5 tblcompdetail  
(รายละเอียดเคร่ือง
คอมพิวเตอร) 

ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลรายละเอียดเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

6 tblcompdata (ขอมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร) 

ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลประจําเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

7 softtype (ชนิดของ
ซอฟตแวร) 

ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลชนิดของซอฟตแวร 

8 section (แผนก) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลรายช่ือแผนก 
9 ram (หนวยความจํา) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลหนวยความจํา 
10 hdd (แหลงเกบ็ขอมูล) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลแหลงเก็บขอมูล 
11 cpu (สวนประมวลผล) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลหนวยประมวลผล 
12 brand (ตราสินคา) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลตราสินคา 
13 comptype (ชนิดของ

คอมพิวเตอร) 
ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลชนิดของคอมพิวเตอร 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงช่ือและหนาท่ีของตารางในฐานขอมูล (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง ประเภท รายละเอียด 

14 licproduct  (ชนิดของ
ลิขสิทธ์ิ) 

ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลชนิดของลิขสิทธ์ิ 

15 domain  (กลุมเครือขาย) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลกลุมเครือขาย 
16 dealer (ตัวแทนจําหนาย) ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลตัวแทนจําหนาย 
17 login (ผูใชงาน) ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลผูใชงาน 
18 tblrepairdata ตารางขอมูลรายการ

เปล่ียนแปลง 
เก็บขอมูลประวัติการซอมเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

19 tblsoftref ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลราคาอางอิง 

 
รายละเอียดของตารางตางๆ ในฐานขอมูลแสดงดังตอไปนี้ 

ตารางขอมูล: tblsoftprice 
คําอธิบาย: เกบ็ขอมูลราคาซอฟตแวรท่ัวไป 
คียหลัก: sid 

ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblsoftprice 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

sid Text 10 หมายเลขซอฟตแวร S000001 
lictm Text 10 ตราผลิตภณัฑ Microsoft 
lictype Text 50 ชนิดของลิขสิทธ์ิ OEM 
softtype Text 50 ชนิดของซอฟตแวร Office 
softname Text 255 ช่ือซอฟตแวร Office 2007 
version Text 50 รุน 2007 SP1 
unitprice Currency 8 ราคา 16,000.00 
dealername Text 100 ช่ือผูแทนจาํหนาย MAT 
chkdate Date/Time 8 วันท่ีตรวจสอบ 01/01/2007 
remark Text 255 ขอมูลเพิ่มเติม New Software 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblsoftprice (ตอ) 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

update Date/Time 8 วันท่ีบันทึก 
01/01/2007  
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 
 
 
ตารางขอมูล: tblsoftinst 
คําอธิบาย: เกบ็ขอมูลซอฟตแวรท่ีติดต้ังในแตละเคร่ือง 
คียหลัก: - 

ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblsoftinst 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

compid Text 10 หมายเลขคอมพิวเตอร C000001 
licid Text 10 หมายเลขซอฟตแวร L000001 
usedlic Text 3 ขอมูลการใชลิขสิทธ์ิ Yes 
reqby Text 50 ช่ือผูรองขอ Sopa 
instdate Date/Time 8 วันท่ีติดต้ัง 01/01/2007 
instby Text 50 ช่ือผูติดต้ัง Jakkrawan 
remark Text 255 ขอมูลเพิ่มเติม Update SP2 

update Date/Time 8 วันท่ีบันทึก 
01/01/2007 
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 
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ตารางขอมูล: tblsoftinsthistory (ประวัติการติดต้ัง/ถอดถอนซอฟตแวร) 
คําอธิบาย: ประวัติการติดต้ัง/ถอดถอนซอฟตแวร 
คียหลัก: ID 

ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblsoftinsthistory 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

ID Integer 2 ลําดับของตัวเลือก 1 
compid Text 10 หมายเลขคอมพิวเตอร C000001 

event Text 20 
เหตุการณ เชน Install, 
Uninstall, Edit, Upgrade 

Install 

licid Text 10 หมายเลข L000001 
reqby Text 50 ช่ือผูรองขอ Jakkrawan 
instdate Date/Time 8 วันท่ีติดต้ัง 01/01/2007 
instby Text 50 ช่ือผูติดต้ัง Jakkrawan 
remark Text 255 ขอมูลเพิ่มเติม Update SP2 

update Date/Time 8 วันท่ีบันทึก 
01/01/2007 
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 
 
ตารางขอมูล: tbllicensedetail  
คําอธิบาย: รายละเอียดลิขสิทธ์ิ 
คียหลัก: licid 

ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tbllicensedetail 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

licid Text 10 หมายเลขลิขสิทธ์ิ L000001 
lictm Text 10 ตราผลิตภณัฑ Microsoft 
lictype Text 50 ชนิดของลิขสิทธ์ิ OEM 
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ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tbllicensedetail (ตอ) 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

softtype Text 50 ชนิดของซอฟตแวร Office 
softname Text 255 ช่ือซอฟตแวร Office 2007 
version Text 50 รุน 2007 SP1 
quantity Number 8 จํานวนท่ีซ้ือ 10 
buydate Date/Time 8 วันท่ีซ้ือ 01/10/2007 
ivno Text 50 หมายเลขใบสงของ IV0107-0001 
unitprice Currency 8 ราคา 14,890.00 
sku Text 100 หมายเลขผูซ้ือลิขสิทธ์ิ 269-04825 
licno Text 100 หมายเลขลิขสิทธ์ิ 14469158 
authno Text 100 หมายเลขผูไดรับอนุญาต 01ZZS0512 
dealercode Text 50 หมายเลขผูขาย MAT 
remark Text 255 ขอมูลเพิ่มเติม New License 

update Date/Time 8 วันท่ีบันทึก 
01/01/2007 
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 
 
ตารางขอมูล: tblcompdetail 
คําอธิบาย: รายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร 
คียหลัก: compid 

ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblcompdetail 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

compid Text 10 หมายเลขคอมพิวเตอร C000001 

oemlickey Text 50 
หมายเลขลิขสิทธ์ิวินโดวส ท่ี
ซ้ือมาพรอมกบัเคร่ือง 

DWJFF-VMB8T-
VRK2W-
XFBOH-JVKK6 
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

comptype Text 50 ชนิดเคร่ืองคอมพิวเตอร Desktop 
brand Text 50 เคร่ืองหมายการคา HP 
cpu Text 50 หนวยประมวลผล Intel 2.8 GHz 
ram Text 50 หนวยความจาํ 512 MB 
hdd Text 50 แหลงเก็บขอมูล 40 GB 

prodno Text 50 หมายเลขผลิตภณัฑ 
THINKCENTRE 
M50 

serialno Text 50 หมายเลขเคร่ือง KHA27W6 
assetno Text 20 หมายเลขครุภณัฑ Ad-2006-001 
 
ตารางขอมูล: tblcompdata 
คําอธิบาย: ขอมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร 
คียหลัก: compid 

ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblcompdata 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

compid Text 10 หมายเลขคอมพิวเตอร C000001 
compname Text 20 ช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร MSAT01 
user Text 50 ช่ือผูใช Somchai 
section Text 50 แผนก System 
ip Text 20 หมายเลขไอพี 191.9.200.1 
domain Text 50 ช่ือกลุมเครือขาย MSATDOMAIN 
remark Text 255 ขอมูลเพิ่มเติม New Computer 

update Date/Time 8 วันท่ีบันทึก 
01/01/2007 
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 

ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblcompdetail (ตอ) 
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ตารางขอมูล: softtype (ชนิดของซอฟตแวร) 
คําอธิบาย: ตัวเลือกชนิดของซอฟตแวร 
คียหลัก: softtype 

ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง softtype 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

softtype Text 50 ชนิดของซอฟตแวร OS 
 
ตารางขอมูล: section 
คําอธิบาย: ตัวเลือกรายช่ือแผนก 
คียหลัก: section 

ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง section 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

section Text 50 รายช่ือแผนก System 
 

ตารางขอมูล: ram 
คําอธิบาย: ตัวเลือกขนาดหนวยความจํา 
คียหลัก: ram 

ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง ram 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

ram Text 50 ขนาดหนวยความจํา 128 MB 
ตารางขอมูล: hdd 
คําอธิบาย: ตัวเลือกแหลงเก็บขอมูล 
คียหลัก: hdd 

ตารางท่ี 3.13 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง hdd 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

hdd Text 50 ขนาดแหลงเกบ็ขอมูล IDE 40 GB 
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ตารางขอมูล: cpu 
คําอธิบาย: ตัวเลือกหนวยประมวลผล 
คียหลัก: cpu 

ตารางท่ี 3.14 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง cpu 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

cpu Text 50 หนวยประมวลผล Intel P4 1.6 GHz 
 

ตารางขอมูล: brand 
คําอธิบาย: ตัวเลือกตราสินคา 
คียหลัก: - 

ตารางท่ี 3.15 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง brand 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

brand Text 50 ตราสินคา Intel P4 1.6 GHz 
prodno Text 50 หมายเลขผลิตภณัฑ Lifebook LV1 
 
ตารางขอมูล: comptype 
คําอธิบาย: ตัวเลือกชนิดของคอมพิวเตอร 
คียหลัก: comptype 

ตารางท่ี 3.16 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง comptype 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

comptype Text 50 ขนาดแหลงเกบ็ขอมูล Desktop 
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ตารางขอมูล: licproduct  
คําอธิบาย: ตัวเลือกชนิดของลิขสิทธ์ิ 
คียหลัก: - 

ตารางท่ี 3.17 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง licproduct 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

lictm Text 50 ตราสินคา Microsoft 
lictype Text 50 ชนิดของลิขสิทธ์ิ OEM 

 
ตารางขอมูล: domain 
คําอธิบาย: ตัวเลือกกลุมของเครือขาย 
คียหลัก: domain 

ตารางท่ี 3.18 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง domain 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

domain Text 50 กลุมของเครือขาย MSATDOMAIN 
ตารางขอมูล: dealer 
คําอธิบาย: ตัวเลือกผูแทนจําหนาย 
คียหลัก: dealerid 

ตารางท่ี 3.19 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง dealer 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

dealerid Text 10 หมายเลขผูแทนจําหนาย D0001 
dealercode Text 10 ช่ือยอผูแทนจําหนาย MAT 
dealername Text 50 ช่ือเต็มผูแทนจาํหนาย SOFTWARE 
address Text 254 ท่ีอยู Bangkok 
tel Text 50 เบอรโทรศัพท 02-2615100 
fax Text 50 เบอรโทรสาร 02-2615109 
contact Text 100 ช่ือผูติดตอ Mr.Somchai 
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ตารางขอมูล: login 
คําอธิบาย: ขอมูลผูใชงาน 
คียหลัก: user 

ตารางท่ี 3.20 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง login 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

user Text 50 ช่ือผูใช Sopa 
password Text 20 รหัส 1234 
section Text 50 แผนก System 
function Text 20 หนาท่ี Administrator 

 
ตารางขอมูล: tblrepairdata 
คําอธิบาย: ประวัติการซอม 
คียหลัก: jobid 

ตารางท่ี 3.21 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblrepairdata 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

jobid Text 10 หมายเลขงานซอม 0000001 
compid Text 10 หมายเลขเคร่ือง C000001 
jobtype Text 50 ประเภทงานซอม Repair, Upgrade, 

Maintenance 
cause Text 254 อาการที่พบ Windows not start 
reqdate Date/Time 8 วันท่ีแจง 20/9/2007 
reqby Text 50 ช่ือผูแจง Su 
actiondate Date/Time 8 วันท่ีเขาไปตรวจสอบ 20/9/2007 
actionby Text 50 ช่ือผูท่ีตรวจสอบ Jakkrawan 
actiondetail Text 254 รายละเอียดท่ีพบ System Damage 
correctdate Date/Time 8 วันท่ีซอม 20/9/2007 
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ตารางท่ี 3.21 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblrepairdata (ตอ) 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

correctby Text 50 ช่ือผูซอม Jakkrawan 

correctdetail Text 254 รายละเอียดการซอม Format and new 
install all 
programs 

status Text 50 สถานะการซอม Finish, Not Finish 
update Date/Time 8 

วันท่ีบันทึก 
01/01/2007 
10:00:00 AM 

upduser Text 50 ช่ือผูบันทึก Jakkrawan 
 
ตารางขอมูล: tblsoftref 
คําอธิบาย: ซอฟตแวรอางอิง 
คียหลัก: jobid 
ตารางท่ี 3.22 แสดงรายละเอียดโครงสรางตาราง tblsoftref 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

licid Text 10 หมายเลขลิขสิทธ์ิ L000001 
sid Text 10 หมายเลขซอฟตแวร S000001 
 
 


