
 
บทที่ 3 

การวิเคราะหระบบ การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
 

จากการศึกษาถึงระบบงานเดิมของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ทั้ง 2 สาขา และการคนควา
หาขอมูล รวมถึงทฤษฏีตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานที่เหมาะสมกับบริษัท ทําใหสามารถระบุถึง
ความตองการของบริษัทในการพัฒนาระบบงานใหมขึ้นมา  โดยมีการพัฒนาในสวนของระบบการ
จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัท ไดแก ขอมูลบริษัท ขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูล
ผูจําหนาย การจัดซื้อสินคา คลังสินคา การขายสินคา รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศตางๆ ให
ครอบคลุมความตองการของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับระบบงานที่จะพัฒนาขึ้น จึงไดทําการ
วิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด  เพื่อใหสามารถรองรับการทํางานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
 

3.1  การวิเคราะหระบบและฐานขอมูล 
ในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูล ไดใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูล

ดังนี้ คือ 
1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ  และเห็นถึง

ความสัมพันธของระบบ  ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบ และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data  
Flow  Diagram) แสดงใหเห็นถึงระบบประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง 

2) แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relation Diagram) แสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางขอมูลที่ใชในระบบ 
 

  3.1.1   แผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล  
เปนแผนภาพที่แสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับ

ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อความเขาใจที่ตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน กับผูที่อาจจะ
นําระบบงานไปพัฒนาตอไดในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ ถึงการไหลของ
ขอมูลและสารสนเทศ ระหวางตัวระบบกับแหลงกําเนิดและปลายทางของขอมูล สามารถแสดงได
ในรูปแบบของแผนภาพการไหลของขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบริษัท 
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• แผนภาพบริบท 
 สัญลักษณที่ใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนสิ่งที่วิเคราะหดังนี้ 

 

ตาราง 3.1 สัญลักษณทีใ่ชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตวัแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตวัแปรภายนอกที่ซํ้า 

(External Entity Symbol) 
 

 
 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 
 
 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 

 
 โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด  สามารถเขียน

เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือผูที่เกี่ยวของกับระบบคือ 
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1) พนักงานบนัทกึขอมูล 
2) พนักงานจัดซือ้ 
3) พนักงานคลังสินคา 
4) พนักงานขาย 
5) ผูบริหาร 
ผูที่เกี่ยวของกับระบบจะตองใสช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกครั้งกอนการเขาใชระบบ โดย

ระบบจะตรวจสอบสิทธิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เมื่อเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะ
ไดรับสิทธิในการจัดการขอมูลดังนี้ 

พนักงานบันทึกขอมูล  สามารถจัดการขอมูลบริษัท ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลยี่หอสินคา 
ขอมูลหนวยนับ และขอมูลพนักงาน 

พนักงานจัดซื้อ สามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลผูจําหนาย ขอมูลการจัดซื้อสินคา ขอมูล
ผูจําหนายที่ส่ังสินคา การพิมพใบจัดซื้อสินคา เมื่อสินคามาถึง สามารถจัดการขอมูลการรับสินคา
จากผูจําหนาย  และเมื่อตองการคืนสินคาในกรณีที่สินคาคางในคลัง สามารถจัดการขอมูลการคืน
สินคาแกผูจําหนาย ขอมูลผูจําหนายที่บริษัทคืนสินคา  และเรียกดูรายงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ 
ไดแก รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 

พนักงานคลังสินคา สามารถจัดการขอมูลจุดสั่งซื้อสินคา ขอมูลการยายคลังสินคาจากสาขา
หนึ่งไปยังสาขาหนึ่ง เรียกดูขอมูลสินคาในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา เรียกดูขอมูลสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ 
และเรียกดูรายงานที่เกี่ยวของกับคลังสินคา ไดแก รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ รายงานสินคาที่มี
การยายคลังสินคา รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

พนักงานขาย สามารถจัดการขอมูลลูกคา ขอมูลลูกคาที่ซ้ือสินคา ขอมูลการขายสินคา 
ตรวจสอบสินคาที่ตองการในคลังสินคา พิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกลูกคา เมื่อลูกคา
ตองการเปลี่ยนสินคาในกรณีที่สินคาชํารุด สามารถจัดการขอมูลการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา และ
เรียกดูรายงานที่เกี่ยวของกับการขายสินคา ไดแก รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป รายงานการ
เปลี่ยนสินคาสินคาของลูกคา 

ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ คลังสินคา และการขายสินคา 
ไดแก รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย รายงานสินคาเมื่อถึงจุด
ส่ังซื้อ รายงานสินคาที่มีการยายคลังสินคา รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 
รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป รายงานการเปลี่ยนสินคาสินคาของลูกคา รายงานสินคาที่มี
ยอกขายสูงสุดตอ วัน/เดือน/ป 

โดยระบบจะทํางานที่สัมพันธกัน แสดงดังรูป 3.1 



  
 

รูป 3.1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
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2.0

จัดการขอมูลระบบ

พนักงานบันทกึขอมูล

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานบันทกึขอมูล

ขอมูลประเภทสนิคา
ขอมูลย่ีหอสนิคา
ขอมูลสนิคา

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลบรษัิท
ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สทิธกิารเขาใชระบบพนักงานบันทกึขอมูล

1.0

ตรวจสอบสทิธิ
การเขาสูระบบ

ผูบรหิาร

พนักงานขาย

พนักงานจัดซือ้

พนักงานคลังสนิคา
ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สทิธกิารเขาใชระบบผูบรหิาร

ขอมูลการเขาสูระบบผูบรหิาร

ขอมูลผลการเขาสูระบบ/
สทิธกิารเขาใชระบบพนักงานขาย
ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานขาย

ขอมูลผลการเขาสูระบบ/

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานจัดซือ้
สทิธกิารเขาใชระบบพนักงานจัดซือ้

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานคลัง

ขอมูลเมูน
D2 tremployee_status

ขอมูลพนักงาน

D8 tbcompany

ขอมูลพนักงานทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลบรษัิท
ขอมูลบรษัิททีป่รบัปรงุแลว

D9 trproduct_type
ขอมูลประเภทสนิคา

ขอมูลประเภทสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลผลการเขาสูระบบ/

D10 trproduct_brandขอมูลย่ีหอสนิคาทีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลย่ีหอสนิคา

D11 tbproduct
ขอมูลสนิคา

ขอมูลสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลบรษัิททีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลประเภทสนิคาทีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลย่ีหอสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลประเภทสนิคาทีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลของแถมทีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลพนักงานทีป่รบัปรงุแลว

3.0

จัดซือ้สนิคา

ขอมูลผูจําหนาย
ขอมูลผูจําหนายทีส่ั่งซือ้สนิคา
ขอมูลการจัดซือ้สนิคา

ขอมูลผู จําหนายทีบ่รษัิทคนืสนิคา
ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย

ขอมูลการรบัสนิคาจากผูจําหนาย

D18 tborder
ขอมูลการจัดซือ้สนิคา
ขอมูลการจัดซือ้สนิคา

ขอมูลการรบัสนิคาจากผู จําหนาย

ขอมูลสนิคาทีต่องการคนืแกผู จําหนาย

D17 tbdealerขอมูลผูจําหนาย

พนักงานจัดซือ้

ขอมูลผู จําหนายทีป่รบัปรงุแลว
ใบจัดซือ้สนิคา

ขอมูลสนิคา

ขอมูลผูจําหนายทีส่ั่งซือ้สนิคาขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย
ขอมูลการรบัสนิคาจากผูจําหนาย

ขอมูลย่ีหอสนิคา
ขอมูลประเภทสนิคา

4.0

จัดการคลังสนิคาพนักงานคลังสนิคา

ขอมูลจดุส่ังซือ้สนิคา

D11 tbproduct
ขอมูลจดุส่ังซือ้สนิคา

ขอมูลจดุส่ังซือ้สนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลการยายคลังสนิคา
ขอมูลจดุส่ังซือ้สนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลสนิคาในคลัง

ขอมูลสนิคาในคลัง
ขอมูลสนิคาถงึจดุส่ังซือ้

ขอมูลการยายคลังสนิคา

ขอมูลการยายคลังสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลสนิคาถงึจดุส่ังซือ้

5.0

ขายสนิคา

6.0

ออกรายงาน

พนักงานขาย

ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา
ขอมูลลูกคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลลูกคาทีซ่ือ้สนิคา
ขอมูลการขายสนิคา

ขอมูลลูกคาทีเ่ปลีย่นสนิคา
ขอมูลการเปลีย่นสนิคาจากลูกคา

ขอมูลลูกคาทีป่รบัปรงุแลว D21 tbsale

D9 trproduct_type

D10 trproduct_brand

ขอมูลประเภทสนิคา

ขอมูลย่ีหอสนิคา

ขอมูลย่ีหอสนิคา
ขอมูลประเภทสนิคา

ขอมูลสนิคาในคลัง

ขอมูลการขายสนิคา
ขอมูลการขายสนิคา

ขอมูลการขายสนิคา

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากับภาษใีหลูกคา
ขอมูลลูกคาทีค่นืสนิคาแลว

ขอมูลการรบัเปลีย่นสนิคาจากลูกคาแลว

ขอมูลลูกคาทีซ่ือ้สนิคา

ขอมูลการขายสนิคา
ขอมูลลูกคา

ขอมูลสนิคา

D18 tborderขอมูลการจัดซือ้สนิคา

ผูบรหิารรายงานการรบัสนิคากับผูจําหนาย
รายงานการคนืสนิคากับผูจําหนาย

รายงานการรบัสนิคากับผูจําหนาย
รายงานการคนืสนิคากับผูจําหนาย

รายงานสนิคาเมือ่ถงึจดุส่ังซือ้
รายงานสนิคาทีม่กีารยายคลังสนิคา

รายงานจํานวนสนิคาทีม่อียูในคลังสนิคาทัง้ 2 สาขา รายงานสนิคาเมือ่ถงึจดุส่ังซือ้
รายงานสนิคาทีม่กีารยายคลังสนิคา

รายงานจํานวนสนิคาทีม่อียูในคลังสนิคาทัง้ 2 สาขา

รายงานการขายสนิคาตอ วัน/เดอืน/ป ี
รายงานการเปลีย่นสนิคาของลูกคา

รายงานการขายสนิคาตอ วัน/เดอืน/ป ี
รายงานการเปลีย่นสนิคาของลูกคา

รายงานสนิคาทีม่ยีอดขายสงูสดุ ตอวัน/เดอืน/ป ี

ขอมูลผู จําหนายทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลสนิคาทีร่บัเพิ่ม
ขอมูลผูจําหนายทีบ่รษัิทคนืสนิคา

D11 tbproduct

ขอมูลสนิคาทีต่องการตรวจสอบในคลัง
ผลการตรวจสอบขอมูลสนิคาในคลัง

ขอมูลสนิคาทีลู่กคาเปลีย่น

ขอมูลการเปลีย่นสนิคาจากลูกคา
ขอมูลการรบัเปลีย่นสนิคาจากลูกคาแลว

ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย

สทิธกิารเขาใชระบบพนักงานคลัง

D25 ttproduct_move_inventory ขอมูลการยายคลังสนิคา
D23ttproduct_dealer_return

ttproduct_sale_returnD24

tbcustomerD16

ขอมูลการรบัคนืสนิคาจากลูกคา

D23ttproduct_dealer_return
D25 ttproduct_move_inventory

ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย

ขอมูลการยายคลังสนิคา

ขอมูลหนวยนับ

D15 trproduct_unit
ขอมูลหนวยนับ

ขอมูลหนวยนับทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลเมูน

ขอมูลพนักงาน

D7 trdepartmantขอมูลแผนก

D1 tbemployee

 
 

รูป 3.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากดั 

 



 20 

หมายเหตุ  
ตารางขอมูล D2 tremployee_status ประกอบไปดวย   

ตารางขอมูล D3 traccess_item  
ตารางขอมูล D4 trprogram_catelog  
ตารางขอมูล D5 trprogram_item  
ตารางขอมูล D6 truser_access_item 

ตารางขอมูล D11 tbproduct ประกอบไปดวย 
ตารางขอมูล D12 tbproduct_detail  
ตารางขอมูล D13 tbproduct_item  
ตารางขอมูล D14 ttproduct_price 
ตารางขอมูล D15 trproduct_unit 

ตารางขอมูล D18 tborder ประกอบไปดวย 
ตารางขอมูล D19 tborder_detail  
ตารางขอมูล D20 ttorder_receive 

ตารางขอมูล D21 tbsale ประกอบไปดวย 
ตารางขอมูล D22 tbsale_detail  

 

• แผนภาพการไหลของขอมูล  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด เพื่อแสดง

ใหเห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆ ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 3.2 ซ่ึง
แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล  ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด เปนการแสดงองคประกอบ  จากรูป 3.1  แสดงแผนภาพบริบท  โดยสามารถแบง
กระบวนการของระบบยอยออกไดทั้งหมด  6  กระบวนการ  แสดงดังตาราง  3.2 
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ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 
กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
2.0 จัดการขอมูลระบบ 
3.0 จัดซื้อสินคา 
4.0 จัดการคลังสินคา 
5.0 ขายสินคา 
6.0 ออกรายงาน 

 
กระบวนการ  1.0  ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบของผูใชงาน ที่จัดเตรียมไวเพื่อใหพนักงาน
และผูบริหารของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ทําการเขาสูระบบเพื่อจัดการขอมูลตางๆ  ซ่ึงเปนการ
ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบจากขอมูลในแตละแผนกของบริษัทที่มีสิทธิในการจัดการขอมูล
ตางกัน โดยในการเขาสูระบบของผูใช ระบบ จะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธิการใชงานและสง
สิทธิในการจัดการขอมูลไปยังกระบวนการจัดการขอมูลของระบบ จัดซื้อสินคา จัดการคลังสินคา 
ขายสินคา และออกรายงาน  

กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลระบบ 

เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหพนักงานบันทึกขอมูล
หรือผูที่มีสิทธิในการปรับปรุงขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท 
ซูม เทคโนโลยี จํากัด ในการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ โดยพนักงานบันทึกขอมูลจะตองผาน
กระบวนการ  1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการปรับปรุงขอมูล ซ่ึง
สามารถปรับปรุงขอมูลไดดังนี้  

บันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

• ขอมูลบริษัท 

• ขอมูลประเภทสินคา 

• ขอมูลยี่หอสินคา 

• ขอมูลหนวยนับ 

• ขอมูลพนักงาน 
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แกไขขอมูล 

• ขอมูลบริษัท 

• ขอมูลประเภทสินคา 

• ขอมูลยี่หอสินคา 

• ขอมูลหนวยนับ 

• ขอมูลพนักงาน 
ลบขอมูล 

• ขอมูลบริษัท 

• ขอมูลประเภทสินคา 

• ขอมูลยี่หอสินคา 

• ขอมูลหนวยนับ 

• ขอมูลพนักงาน 
คนหาขอมูล 

• ขอมูลประเภทสินคา 

• ขอมูลยี่หอสินคา 

• ขอมูลหนวยนับ 

• ขอมูลพนักงาน 

กระบวนการ 3.0 จัดซื้อสินคา 

กระบวนการจัดซื้อสินคา พนักงานจัดซื้อของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ตองทําการเขาสู
ระบบโดยผานกระบวนการ  1.0  เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ  จึงจะสามารถเขากระบวนการ
จัดซื้อสินคาได  โดยสามารถจัดการขอมูลสินคา ขอมูลผูจําหนาย  ขอมูลการจัดซื้อสินคา การรับ
สินคาจากผูจําหนาย การคืนสินคากับผูจําหนาย  จัดทําใบจัดซื้อสินคา และมีการสงตอขอมูลตางๆ 
เพื่อออกรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อสินคาสําหรับพนักงานจัดซื้อและผูบริหาร 

กระบวนการ 4.0 จัดการคลังสินคา 

กระบวนการจัดการคลังสินคา พนักงานคลังสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ตองทํา
การเขาสูระบบโดยผานกระบวนการ  1.0  เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ  จึงจะสามารถเขา
กระบวนการจัดการคลังสินคาได  เปนกระบวนการจัดการคลังสินคาของบริษัท โดยมีการกําหนด
จุดสั่งซื้อสินคา  เพื่อเตือนผูดูแลคลังสินคาเมื่อสินคาเหลือในคลังสินคาในจํานวนที่ตองสั่งซื้อ  
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สามารถยายสินคาจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งได เพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาใน
สาขาตางๆ  และสงตอขอมูลในการจัดการคลังสินคาเพื่อออกรายงานสําหรับพนักงานคลังสินคา
และผูบริหาร 

กระบวนการ 5.0 ขายสินคา 

กระบวนการขายสินคา พนักงานขายของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด ตองทําการเขาสู
ระบบโดยผานกระบวนการ  1.0  เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ  จึงจะสามารถเขากระบวนการ
ขายสินคาได  กระบวนการขายสินคาเปนกระบวนการที่ใชจัดการการขายสินคาของบริษัท  โดย
สามารถจัดการขอมูลของลูกคา  การขายสินคาในแตละสาขา  พิมพใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
ใหแกลูกคา รวมถึงการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคาและการตรวจสอบสินคาในแตละคลังสินคา  และ
สงตอขอมูลในการขายสินคาเพื่อออกรายงานสําหรับพนักงานขายและผูบริหาร 

กระบวนการ 6.0 ออกรายงาน 

เปนกระบวนการออกรายงานของระบบ  โดยพนักงานในแตละแผนกและผูบริหารของ
บริษัท จะตองผานกระบวนการ  1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการออก
รายงานการจัดซื้อสินคา จัดการคลังสินคา ขายสินคา และสงรายงานตอไปยังผูบริหาร ซ่ึงระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด สามารถออกรายงานไดดังนี้ 

รายงานสําหรับพนักงานจัดซื้อ 

• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการคืนสินคากับผูจําหนาย 
รายงานสําหรับพนักงานคลังสินคา 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 

• รายงานสินคาที่มีการยายคลังสินคา 
รายงานสําหรับพนักงานขาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
รายงานสําหรับผูบริหาร 

• รายงานจํานวนสินคาที่มีอยูในคลังสินคาทั้ง 2 สาขา 

• รายงานสินคาเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ 
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• รายงานสินคาที่มีการยายคลังสินคา 

• รายงานการรับสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการเปลี่ยนสินคากับผูจําหนาย 

• รายงานการขายสินคาตอ วัน/เดือน/ป 

• รายงานสินคาที่มียอดขายสูงสุด ตอวัน/เดือน/ป 

• รายงานการเปลี่ยนสินคาของลูกคา 
 
 
 

 
รูป 3.3 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ 

 

จากรูป 3.3 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขาสู

ระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 2 กระบวนการ 

ไดแก  

กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผาน เปนกระบวนการ
สําหรับตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผานจากพนักงานและผูบริหารที่นําเขาสูระบบ  โดยพิสูจน
การมีตัวตนของผูใชงาน 

กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธิการใชงาน เปนกระบวนการที่ผานการ
ตรวจสอบจากกระบวนการตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผาน  โดยเปนกระบวนการที่ใช
ตรวจสอบสิทธิการเขาใชงานระบบในงานตางๆ ซ่ึงจะถายทอดสิทธิการใชงานผานทางเมนูในการ
จัดการขอมูล 
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รูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลระบบ 
หมายเหตุ  
การปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด  
หมายถึงการเพิ่ม แกไข และลบขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด   
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3.2

จัดการขอมูล
ผู จําหนาย

ขอมูลผูจําหนาย

ขอมูลผู จําหนายทีป่รบัปรงุแลว
D17 tbdealer

ขอมูลผู จําหนาย

ขอมูลผู จําหนายทีป่รบัปรงุแลว

3.3

จัดการจัดซือ้

ขอมูลผู จําหนายทีส่ั่งซือ้สนิคา
ขอมูลการจัดซือ้สนิคา

ขอมูลผู จําหนายทีส่ั่งซือ้สนิคา

D18 tborderขอมูลการจัดซือ้สนิคาใบจัดซือ้สนิคา

3.4

ตรวจรบัสนิคา

ขอมูลการจัดซือ้สนิคา

ขอมูลการรบัสนิคาจากผูจําหนาย

ขอมูลการรบัสนิคาจากผูจําหนาย

D11 tbproductขอมูลสนิคา

ขอมูลสนิคา

ขอมูลการรบัสนิคาจากผูจําหนาย

3.5

ชําระเงนิ

ขอมูลสนิคาทีร่บัเพิ่ม

ขอมูลการชําระเงนิ

3.6

คนืสนิคา

ขอมูลผูจําหนายทีบ่รษัิทคนืสนิคา
ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย

ขอมูลผูจําหนายทีบ่รษัิทคนืสนิคา

ขอมูลผู จําหนายทีส่ั่งซือ้สนิคา

D11 tbproduct

ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย

ขอมูลสนิคาทีต่องการคนืแกผูจําหนาย
ขอมูลสนิคาทีต่องการคนืแกผู จําหนาย

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลการคนืสนิคาแกผู จําหนาย D23ttproduct_dealer_return

3.1

จัดการขอมูล
สนิคา

D11 tbproduct
D9 trproduct_type
D10 trproduct_brand
D25 trproduct_unit

ขอมูลย่ีหอสนิคา

ขอมูลประเภทสนิคา

ขอมูลหนวยนับ
ขอมูลสนิคา

ขอมูลสนิคา
ขอมูลสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

ขอมูลสนิคาทีป่รบัปรงุแลว

 
รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 3.0 จัดซื้อสินคา 

 

จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 3.0 จัดซื้อสินคา สามารถแยก

กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 5 กระบวนการ ไดแก  



 27 

กระบวนการ 3.1 กระบวนการจัดการขอมูลสินคา เปนกระบวนการสําหรับการเพิ่ม แกไข 
ลบขอมูลสินคา จัดการขอมูลโดยพนักงานจัดซื้อ 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการจัดการขอมูลผูจําหนาย เปนกระบวนการสําหรับการเพิ่ม 
แกไข ลบขอมูลผูจําหนาย จัดการขอมูลโดยพนักงานจัดซื้อ 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการจัดการจัดซื้อ เปนกระบวนการสําหรับการบันทึก แกไข การ
จัดซื้อสินคาจากผูจําหนาย 

กระบวนการ 3.4 กระบวนการตรวจรับสินคา เปนกระบวนการสําหรับบันทึกรายการสินคา
ที่ไดรับจากผูจําหนายตามรายการจัดซื้อสินคา 

กระบวนการ 3.5 กระบวนการชําระเงิน เมื่อตรวจรับสินคาเรียบรอยแลว จะเขาสู
กระบวนการชําระเงิน ซ่ึงสามารถบันทึกขอมูลการชําระเงินการจัดซื้อสินคาจากผูจําหนาย  

กระบวนการ 3.6 กระบวนการคืนสินคา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อพนักงานตรวจพบ
สินคาชํารุด หรือสินคาอยูในคลังนานเกินไป  จะเขาสูกระบวนการคืนสินคาเพื่อคืนสินคาแกผู
จําหนาย 

 

 
 

รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 4.0 จัดการคลังสินคา 
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จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 4.0 จัดการคลังสินคา สามารถ

แยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 4 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 4.1 กระบวนการตรวจสอบคลังสินคา เปนกระบวนการสําหรับการ
ตรวจสอบปริมาณสินคาในคลังสินคา 

กระบวนการ 4.2 กระบวนการกําหนดจุดสั่งซื้อ เปนกระบวนการสําหรับการเพิ่ม แกไข ลบ
จุดสั่งซื้อสินคา จัดการขอมูลโดยพนักงานคลังสินคา 

กระบวนการ 4.3 กระบวนการตรวจสอบสินคาถึงจุดสั่งซื้อ เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบสินคาที่ถึงจุดสั่งซื้อ เพื่อเตือนพนักงานคลังสินคาในการตรวจสอบสินคาในคลัง 

กระบวนการ 4.4 กระบวนการยายคลังสินคา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อตองการยาย
สินคาจากคลังหนึ่งไปสูอีกคลังหนึ่ง  
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5.1

จัดการขอมูล
ลูกคา

ขอมูลลูกคา D16 tbcustomer
ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคาทีป่รบัปรงุแลว
ขอมูลลูกคาทีป่รบัปรงุแลว

5.3

จัดการขอมูล
การขายสนิคา

ขอมูลลูกคาทีซ่ือ้สนิคา

ขอมูลลูกคาทีซ่ ือ้สนิคา

ขอมูลการขายสนิคา

D21 tbsaleขอมูลการขายสนิคา

D11 tbproduct

D9 trproduct_type

D10 trproduct_brand

ขอมูลสนิคาในคลัง

ขอมูลประเภทสนิคา

ขอมูลย่ีหอสนิคา

5.2

ตรวจสอบ
คลังสนิคา

ขอมูลประเภทสนิคา
ขอมูลย่ีหอสนิคา

ขอมูลสนิคาในคลัง

ขอมูลสนิคาทีต่องการตรวจสอบในคลัง

ผลการตรวจสอบขอมูลสนิคาในคลัง

5.4

พิมพใบเสรจ็รบัเงนิ
/ใบกํากับภาษี

ขอมูลการขายสนิคา

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากับภาษใีหลูกคา

ขอมูลการขายสนิคา

5.5

รบัเปลีย่นสนิคา
จากลูกคา

ขอมูลการขายสนิคา

ขอมูลลูกคาทีเ่ปลีย่นสนิคา
ขอมูลการเปลีย่นสนิคาจากลูกคา

ขอมูลการเปลีย่นสนิคาจากลูกคา

ขอมูลลูกคา

ขอมูลสนิคาทีลู่กคาเปลีย่น

ขอมูลลูกคาทีเ่ปลีย่นสนิคาแลว
ขอมูลการรบัเปลีย่นสนิคาจากลูกคาแลว

ขอมูลการรบัเปลีย่นสนิคาจากลูกคาขอมูลการเปลีย่นสนิคาจากลูกคาttproduct_sale_returnD24

 
 

รูป 3.7 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 5.0 ขายสินคา 
 

จากรูป 3.7 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 5.0 ขายสินคา สามารถแยก

กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 5 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 5.1 กระบวนการจัดการขอมูลลูกคา เปนกระบวนการสําหรับการเพิ่ม แกไข 
ลบขอมูลลูกคา จัดการขอมูลโดยพนักงานขาย 

กระบวนการ 5.2 กระบวนการตรวจสอบคลังสินคาแตละสาขา เปนกระบวนการสําหรับ
การตรวจสอบสินคาที่ลูกคาตองการในแตละสาขา 

กระบวนการ 5.3 กระบวนการจัดการขอมูลการขายสินคา เปนกระบวนการสําหรับจัดการ
ขอมูลการขายที่ลูกคาซื้อสินคา 
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กระบวนการ 5.4 กระบวนการพิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี เปนกระบวนการสงตอ
จากกระบวนการจัดการขอมูลการขายสินคา โดยทําการจัดพิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีให
ลูกคา 

กระบวนการ 5.5 กระบวนการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
ลูกคาตองการเปลี่ยนสินคาที่ซ้ือจากบริษัท  

 

 
 

รูป 3.8 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 6.0 ออกรายงาน 
 

จากรูป 3.8 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 1 กระบวนการ 6.0 ออกรายงาน สามารถแยก

กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการออกรายงานการจัดซื้อ เปนกระบวนการสําหรับจัดทํา
รายงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อสินคา 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการออกรายงานจัดการคลังสินคา เปนกระบวนการสําหรับจดัทาํ
รายงานที่เกี่ยวของกับการจัดการคลังสินคา 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการออกรายงานขายสินคา เปนกระบวนการสําหรับจัดทํา
รายงานที่เกี่ยวของกับการขายสินคา 
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รูป 3.9 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 3.1 จดัการขอมูลสินคา 
 

จากรูป 3.9 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการ 3.1 จัดการขอมูลสินคา

สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดทั้งหมด 4 กระบวนการ ไดแก  
กระบวนการ 3.1.1 กระบวนการจัดการขอมูลเร่ิมตนสินคา เปนกระบวนการสําหรับจัดการ

ขอมูลสินคาเบื้องตน เปนรายละเอียดที่จําเปนตอขอมูลสินคาที่ใชในระบบ 
กระบวนการ 3.1.2 กระบวนการจัดการขอมูลรายละเอียดสินคา เปนกระบวนการสําหรับ

จัดการขอมูลรายละเอียดสินคา มีการจัดการขอมูลที่มากกวาขอมูลสินคาเบื้องตน 
กระบวนการ 3.1.3 กระบวนการจัดการขอมูลรายการสินคา เปนกระบวนการสําหรับ

จัดการสินคาที่จําเปนตองมีรายละเอียดของสินคาเฉพาะตอ 1 หนวยของสินคา 



 32 

กระบวนการ 3.1.4 กระบวนการจัดการขอมูลราคาสินคา เปนกระบวนการสําหรับจัดการ
ขอมูลราคาสินคาของสินคาแตละชนิด  ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาอยูตลอดเวลา 

 
 3.1.2  แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิต ี

จากการวิเคราะหฐานขอมูล ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางานตางๆ 
ภายในระบบอะไรบาง ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบ ไดดังรูป 
3.10 

product

product item

have

1

M

company

have

have

employee

1

M

M

1

have department11

havecustomer 1M

buy

have

sale sheet

1

M

M1

have

dealer

1

M

M

order sheet

have

1

M
1

 
 

รูป 3.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิต ี
 

3.2 การออกแบบฐานขอมูล 
จากการวิเคราะหฐานขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบ

ฐานขอมูล โดยใชเครื่องมือในการแสดงแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูลคือ MyODBC 
ใชสําหรับเชื่อมตอฐานขอมูล MySQL และ Microsoft Office Visio 2003 ในการนําเขาฐานขอมูล
จาก MyODBC แสดงในรูปแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังรูป 3.11 
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ttproduct_dealer_return

PK dealer_return_id

dealer_id
dealer_return_date
pid
item_id
return_amount
price_return_unit
price_return_buy
price_return_vat
price_return_total
employee_id
company_id

trproduct_unit

PK product_unit_id

product_unit_name_th
product_unit_name_en

tbsale_detail

PK sid
PK sale_detail_id

pid
item_id
product_amount
detail_price_unit
detail_price_total
detail_price_real
detail_price_discount
product_flag

tbcustomer

PK customer_id

prename_id
customer_name
customer_surname
customer_address
customer_tel
customer_fax
customer_email
customer_assign_date
receive_news
product_type_id
product_brand_id
product_id
device_id
imei
serial_number
discount
point
comment

tbproduct_item

PK id
PK item_id

product_serial_number
product_imei
dealer_id
employee_id
company_id
receive_date
oid
item_amount
item_flag

ttproduct_sale_return

PK sid
PK pid_old
PK pid_item_old

price_old
amount_old
price_discount_old
price_all_old
price_all_discount_old
pid_new
pid_item_new
price_new
amount_new
price_discount_new
price_all_new
price_all_discount_new
return_flag
employee_id
return_date
company_id

trprogram_catelog

PK program_catelog_id

program_catelog_name trprogram_item

PK program_catelog_id
PK program_item_id

page_name
page_floder
page_url

tbemployee

PK employee_id

username
password
password_crpt
employee_name
employee_surname
employee_address
employee_tel
employee_email
employee_assign_date
employee_pic
department_id
company_id

tbproduct_detail

PK id

cpu
rom
ram
camera_size
display_resolution
operating_system
network
wifi
bluetooth
gprs
usb
edge
card_slot
battery
monitor
main_board
harddisk
wireless
camera
guaruntee

truser_access_item

PK employee_id
PK status_id

traccess_item

PK status_id
PK program_catelog_id
PK program_item_id

ttproduct_move_inventory

PK move_id

move_date
employee_id
move_pid
move_itemid
move_amount_old
company_id_old
move_amount_new
company_id_new

ttorder_receive

PK Oid
PK item_id
PK timeid

product_item_id
product_amount
receive_date
detail_price_unit
detail_price_total
receive_amount
receive_price
receive_price_total
receiveready
noreceive
receivedetail_flag

tbsale

PK sid

sale_id
customer_id
sale_date
pay_flag
sale_price_buy
sale_price_discount
sale_price_total
sale_price_net
sale_price_vat
return_product
company_id
employee_id
vat
sale_flag

trdepartment

PK department_id

department_name

tremployee_status

PK status_id

status_name

tborder_detail

PK id
PK item_id

product_item_id
product_amount
detail_price_unit
detail_price_total
receive_amount
receive_price_total
receivedetail_flag

tbcompany

PK company_id

company_name_th
company_name_en
company_register
company_tax
company_address_th
company_address_en
company_tel
company_fax
company_email
company_logo
company_flag
company_vat

trproduct_brand

PK product_brand_id

product_brand_name

tborder

PK id

order_id
dealer_id
order_date
employee_id
company_id
pay_flag
order_price_buy
order_price_discount
discount
order_price_net
order_price_vat
vat
order_price_total
receive_date
receive_invoice
receive_employee_id
receive_price_buy
receive_price_discount
receive_price_net
receive_price_vat
receive_price_total
receive_flag

ttproduct_price

PK price_id
PK id

dealer_id
price_begin_date
product_price_total
product_price_net
product_price_capital

tbdealer

PK dealer_id

dealer_name
dealer_address
dealer_contact
dealer_tel
dealer_fax
begin_dealercontact_date
last_dealercontact_date
dealer_percent_discount
dealer_detail
dealer_email

trproduct_type

PK product_type_id

product_type_name
product_type_detail_flag

tbproduct

PK id

product_id
product_type_id
product_brand_id
product_name
product_size
product_begin_date
product_pic
product_detail
product_unit_id
order_quantity

 
รูป 3.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 

 
จากการแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด โดยการออกแบบตาราง
ฐานขอมูลไดพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล MySQL ประกอบไปดวยตารางขอมูล 25 ตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                       
สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากดั 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูลภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาองักฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

1. 
 
 

ตารางพนักงาน 
 
 

tbemployee 
 
 

เก็บขอมูลพนกังานของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Master Table 
 
 

2. 
 

ตารางสิทธิการเขาสูระบบ 
 

tremployee_status 
 

เก็บขอมูลช่ือสิทธิการ
เขาสูระบบ 

Reference Table 
 

3. 
 

ตารางรายการการเขาถึง
ระบบ 

traccess_item 
 

เก็บขอมูลรายการการ
เขาถึงระบบ 

Reference Table 
 

4. 
 

ตารางเมนูหลัก 
 

trprogram_catelog 
 

เก็บขอมูลเมนหูลักใน
ระบบ 

Reference Table 
 

5. 
 

ตารางเมนูยอย 
 

trprogram_item 
 

เก็บขอมูลเมนยูอยใน
ระบบ 

Transaction Table 
 

6. 
 

ตารางสิทธิการเขาถึง
ขอมูลหลักของพนักงาน 

truser_access_item 
 

เก็บขอมูลพนกังานที่
เขาถึงขอมูลหลัก 

Reference Table 
 

7. 
 
 

ตารางแผนก 
 
 

trdepartmant 
 
 

เก็บขอมูลแผนกตางๆ 
ในบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด 

Reference Table 
 
 

8. 
 
 
 

ตารางบริษัท 
 
 
 

tbcompany 
 
 
 

เก็บขอมูลสาขาใหญ
และสาขายอยของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Master Table 
 
 
 

9. 
 

ตารางประเภทสินคา 
 

trproduct_type 
 

เก็บขอมูลประเภท
สินคา 

Reference Table 
 

10. ตารางยี่หอสินคา trproduct_brand เก็บขอมูลยี่หอสินคา Reference Table 
11. ตารางสินคา tbproduct เก็บขอมูลสินคา Master Table 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                       
สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากดั (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูลภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาองักฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

12. 
 

ตารางรายละเอียดสินคา 
 

tbproduct_detail 
 

เก็บขอมูลรายละเอียด
สินคา 

Master Table 
 

13. ตารางรายการสินคา tbproduct_item เก็บขอมูลรายการสินคา Transaction Table 
14. ตารางราคาสินคา ttproduct_price เก็บขอมูลราคาสินคา Transaction Table 
15. 

 
ตารางหนวยนบั 
 

trproduct_unit 
 

เก็บขอมูลหนวยนบั
สินคา 

Reference Table 
 

16. 
 
 

ตารางลูกคา 
 
 

tbcustomer 
 
 

เก็บขอมูลลูกคาของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Master Table 
 
 

17. 
 
 

ตารางผูจําหนาย 
 
 

tbdealer 
 
 

เก็บขอมูลผูจําหนายของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Master Table 
 
 

18. 
 
 

ตารางสั่งซื้อสินคา 
 
 

tborder 
 
 

เก็บขอมูลการสั่งซื้อ
สินคาของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด 

Transaction Table 
 
 

19. 
 
 

ตารางรายการสั่งซื้อสินคา 
 
 

tborder_detail 
 
 

เก็บขอมูลรายการสั่งซื้อ
สินคาของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด 

Transaction Table 
 
 

20. 
 
 
 

ตารางการรับสินคาจากผู
จําหนาย 
 
 

ttorder_receive 
 
 
 

เก็บขอมูลการตรวจรับ
สินคาจากผูจําหนายของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Transaction Table 
 
 
 

21. 
 
 

ตารางการขายสินคา 
 
 

tbsale 
 
 

เก็บขอมูลการขายสินคา
ของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด 

Transaction Table 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                       
สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากดั (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูลภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาองักฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

22. 
 
 

ตารางรายการขายสินคา 
 
 

tbsale_datail 
 
 

เก็บขอมูลรายการขาย
สินคาของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด 

Transaction Table 
 
 

23. 
 
 

ตารางการคืนสินคาแกผู
จําหนาย 
 

ttproduct_dealer_ 
return 
 

เก็บขอมูลการคืนสินคา
แกผูจําหนายของบริษัท 
ซูม เทคโนโลยี จํากดั 

Transaction Table 
 
 

24. 
 
 
 

ตารางการรับเปลี่ยนสินคา
จากลูกคา 
 
 

ttproduct_sale_ 
return 
 
 

เก็บขอมูลการรับเปลี่ยน
สินคาจากลูกคาของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด 

Transaction Table 
 
 
 

25. 
 
 

ตารางการยายคลังสินคา 
 
 

ttproduct_move_ 
inventory 
 

เก็บขอมูลการยาย
คลังสินคาของบริษัท 
ซูม เทคโนโลยี จํากดั 

Transaction Table 
 
 

 
จากตาราง 3.3 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สําหรับบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูลลงตาราง
ฐานขอมูลแตละตารางของระบบ 
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1)  ตารางพนักงาน เปนตารางที่เก็บขอมูลพนักงานของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดง
ดังตาราง 3.4 

 

ตาราง 3.4 ตารางพนักงาน 
ช่ือตาราง  : tbemployee 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลพนักงานของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากดั 
Primary  Key : employee_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

employee_id varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
username varchar 20 ช่ือผูใชงานเขาระบบ zoom 
password varchar 20 รหัสผานเขาระบบ zoom 
password_crpt varchar 32 รหัสผานเขารหัส 6a64a717a16688ce14117a

3a3b3b0029 
employee_name varchar 50 ช่ือพนักงาน สมชาย 
employee_surname varchar 50 นามสกุลพนักงาน ใจด ี
employee_address varchar 255 ที่อยูพนักงาน 52/1 หมู 7 ต.สันทราย 
employee_tel varchar 50 หมายเลขโทรศัพท 0815368204 
employee_email varchar 100 อีเมล somchai@hotmail.com 
employee_assign_date datetime 8 วันที่เร่ิมงาน 01/03/2551 
employee_pic varchar 255 รูปภาพพนกังาน 000001.jpg 
department_id smallint 2 รหัสแผนก 1 
company_id char 3 รหัสสาขา Z1 
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2)  ตารางสิทธิการเขาสูระบบ เปนตารางที่เก็บขอมูลช่ือสิทธิการเขาสูระบบของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.5 
 

ตาราง 3.5 ตารางสิทธิการเขาสูระบบ 
ช่ือตาราง  : tremployee_status 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสิทธิการเขาสูระบบ 
Primary  Key : status_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

status_id smallint 3 รหัสสิทธิการเขาสูระบบ 1 
status_name varchar 50 ช่ือสิทธิการเขาสูระบบ ผูดูแลระบบ 

 
3)  ตารางรายการการเขาถึงระบบ เปนตารางที่เก็บขอมูลรายการการเขาถึงระบบของบริษัท 

ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.6 
 

ตาราง 3.6 ตารางรายการการเขาถึงระบบ 
ช่ือตาราง  : traccess_item 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลรายการการเขาถึงระบบ 
Key : status_id และ program_catelog_id และ program_item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

status_id smallint 3 รหัสสิทธิการเขาสูระบบ 1 
program_catelog_id smallint 3 รหัสเมนูหลัก 1 
program_item_id smallint 3 รหัสเมนูยอย 1 

 
 
 
 
 
 



 39 

4)  ตารางเมนูหลัก เปนตารางที่เก็บขอมูลเมนูหลักในระบบของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.7 
 

ตาราง 3.7 ตารางเมนูหลัก 
ช่ือตาราง  : trprogram_catelog 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลเมนูหลักในระบบ 
Primary  Key : program_catelog_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

program_catelog_id smallint 3 รหัสเมนูหลัก 1 
program_catelog_name varchar 100 ช่ือเมนูหลัก ขอมูลเบื้องตน 

 
5)  ตารางเมนูยอย เปนตารางที่เก็บขอมูลเมนูยอยในระบบของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 

แสดงดังตาราง 3.8 
 

ตาราง 3.8 ตารางเมนูยอย 
ช่ือตาราง  : trprogram_item 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลเมนูยอยในระบบ 
Key : program_catelog_id + program_item_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

program_catelog_id smallint 3 รหัสเมนูหลัก 1 
program_item_id smallint 3 รหัสเมนูยอย 1 
page_name varchar 100 ช่ือเมนูยอย ขอมูลบริษัท 
page_floder varchar 100 ช่ือที่อยูเมนยูอย management/ 
page_url varchar 100 ช่ือไฟลหนาจอ company.php 
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6)  ตารางสิทธิการเขาถึงขอมูลหลักของพนักงาน เปนตารางที่เก็บขอมูลพนักงานที่เขาถึง
ขอมูลหลักของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.9 
 

ตาราง  3.9 ตารางสิทธิการเขาถึงขอมูลหลักของพนักงาน 
ช่ือตาราง  : truser_access_item 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลพนักงานที่เขาถึงขอมูลหลัก 
Key : employee_id + status_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

employee_id varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
status_id smallint 3 รหัสสิทธิการเขาสูระบบ 1 

 
7)  ตารางแผนก เปนตารางที่เก็บขอมูลแผนกตางๆ ในบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดง

ดังตาราง 3.10 
 

ตาราง 3.10 ตารางแผนก 
ช่ือตาราง  : trdepartment 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลแผนกตางๆ ในบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
Primary  Key : department_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

department_id smallint 2 รหัสแผนก 1 
department_name varchar 100 ช่ือแผนก แผนกขายและตลาด 
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8)  ตารางบริษัท เปนตารางที่เก็บขอมูลสาขาใหญและสาขายอยของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.11 

 

ตาราง 3.11 ตารางบริษัท 
ช่ือตาราง  : tbcompany 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสาขาใหญและสาขายอยของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
Primary  Key : company_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

company_id char 3 รหัสบริษัท Z1 
company_name_th varchar 100 ช่ือบริษัทภาษาไทย บริษัท ซูม เทคโนโลยี 

จํากัด 
company_name_en varchar 100 ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ Zoom Technology Co, 

Ltd. 
company_register varchar 20 ทะเบียนการคา 0105548159347 
company_tax varchar 20 เลขประจําตัวผูเสียภาษ ี 3031741928 
company_address_th varchar 255 ที่อยูภาษาไทย 2 ช้ัน 3 หอง 370/2 

เซ็นทรัลแอรพอรพลาซา 
company_address_en varchar 255 ที่อยูภาษาอังกฤษ 2 floor 3  r. 370/2 central 

airport plaza 
company_tel varchar 50 หมายเลขโทรศัพท 053202007 
company_fax varchar 50 หมายเลขโทรสาร 053202007 
company_email varchar 100 อีเมลบริษัท zoompda@hotmail.com 
company_logo varchar 255 สัญลักษณบริษัท Z1.jpg 
company_flag char 1 สถานะสาขาบริษัท 1 
company_vat double 5,2 ภาษ ี 7 
     

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  company_flag แสดงไดดังนี ้
รหัส 1 แทนสาขาใหญ 
รหัส 2 แทนสาขายอย 
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9)  ตารางประเภทสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลประเภทสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.12 
 

ตาราง  3.12 ตารางประเภทสินคา 
ช่ือตาราง  : trproduct_type 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลประเภทสินคา 
Primary  Key : product_type_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

product_type_id smallint 3 รหัสประเภทสินคา 1 
product_type_name varchar 100 ช่ือประเภทสนิคา PDA 
product_type_detail_flag char 1 สถานะประเภทสินคา 1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  product_type_detail_flag แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมีรายละเอียดสินคา 
รหัส 1 แทนมีรายละเอียดสินคา 

 

10)  ตารางยี่หอสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลยี่หอสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
แสดงดังตาราง 3.13 
 

ตาราง 3.13 ตารางยี่หอสินคา 
ช่ือตาราง  : trproduct_brand 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลยี่หอสินคา 
Primary  Key : product_brand_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

product_brand_id smallint 3 รหัสยี่หอสินคา 10 
product_brand_name varchar 100 ช่ือยี่หอสินคา HTC 
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11)  ตารางสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดัง
ตาราง 3.14 
 

ตาราง 3.14 ตารางสินคา 
ช่ือตาราง  : tbproduct 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลสินคา 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 6 รหัสรายการสินคา 1 
product_id varchar 20 รหัสสินคา 1MN1ZZZST08 
product_type_id smallint 3 รหัสประเภทสินคา 1 
product_brand_id smallint 3 รหัสยี่หอสินคา 12 
product_name varchar 150 ช่ือสินคา O2 XDA Atom 
product_size varchar 50 ขนาดสินคา 1GB 
product_begin_date datetime  วันที่เปดตัวสินคา 15/04/2548 
product_pic varchar 255 รูปภาพสินคา 1MN1ZZZST08.jpg 
product_detail varchar 255 รายละเอียด สินคานี้ผลิตมาจํานวน

จํากัด 10,000 เครื่องเทานั้น 
product_amount smallint 4 จํานวนสินคา 20 
product_unit_id smallint 3 รหัสหนวยนับ เครื่อง 
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12)  ตารางรายละเอียดสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลรายละเอียดสินคาของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.15 
 

ตาราง 3.15 ตารางรายละเอียดสินคา 
ช่ือตาราง  : tbproduct_detail 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายละเอียดสินคา 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 6 รหัสรายการสินคา 1 
cpu varchar 100 รายละเอียดหนวย

ประมวลผล 
Intel XScale 520 MHz 

rom varchar 100 รายละเอียด rom 128MB 
ram varchar 100 รายละเอียดความจําหลัก 64MB 
camera_size varchar 100 ขนาดกลอง 2 MegaPixel 
display_resolution varchar 150 รายละเอียดการแสดงผล 3.6", VGA resolution (640 

x 480), 65K colours, touch 
screen 

operating_system  
 

varchar  
 

150 รายระเอียด
ระบบปฏิบัติการ 

Windows Mobile 5.0 

network  
 
 

varchar  
 
 

150 รายละเอียดระบบ
เครือขาย 

Triband with 3G (800, 
1800, 1900), GSM/GPRS, 
EDGE 

wifi  char 1 wifi มีหรือไม 1 
bluetooth  char 1 bluetooth มีหรือไม 1 
gprs  char 1 gprs มีหรือไม 1 
usb  char 1 usb มีหรือไม 1 
edge  char 1 edge มีหรือไม 1 
card_slot  varchar 50 ขอมูล card slot SDIO 
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ตาราง 3.15 ตารางรายละเอียดสินคา(ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

battery  
 

varchar  
 

100 รายละเอียดแบตเตอรี่ Removable LiOn,1620 
mAh 

monitor  varchar 100 ขนาดจอภาพ 14 นิ้ว 
main_board  
 

varchar 
 

100 รายละเอียดของ
แผงวงจรหลัก 

nVidia NF220P, Socket 
A ,ATX,2DDR,ATA/133 

harddisk  varchar 100 ขนาดความจ ุ 160 GB 
wireless  char 1 wireless มีหรือไม 1 
camera  char 1 กลองมีหรือไม 1 
guaruntee  varchar 100 ระยะเวลารับประกัน 1 Year 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  wifi แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี wifi 
รหัส 1 แทนม ีwifi 

   การเก็บขอมลู  bluetooth แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี bluetooth 
รหัส 1 แทนม ีbluetooth 

 การเก็บขอมูล  gprs แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี gprs 
รหัส 1 แทนม ีgprs 

 การเก็บขอมูล  usb แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี usb 
รหัส 1 แทนม ีusb 

การเก็บขอมลู  edge แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี edge 
รหัส 1 แทนม ีedge 

การเก็บขอมูล  wireless แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี wireless 
รหัส 1 แทนม ีwireless 
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การเก็บขอมูล  camera แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมมี camera 
รหัส 1 แทนม ีcamera 

 

13)  ตารางรายการสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลรายการสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.16 
 

ตาราง 3.16 ตารางรายการสินคา 
ช่ือตาราง  : tbproduct_item 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายการสินคา 
Key : id + item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id   int 6 รหัสรายการสินคา 1 

item_id   int 
6 รหัสรายการรายละเอียด

สินคา 
1 

product_serial_number   varchar 20 หมายเลขสินคาที่กํากับ 604A03A0A55 
product_imei varchar 20 หมายเลขประจําเครื่อง 44922430234820 
product_color_id   smallint 2 รหัสสีสินคา 1 
dealer_id   varchar 6 รหัสผูจําหนาย 000001 
employee_id   varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
company_id   char 3 รหัสบริษัท Z1 
receive_date   datetime 8 วันที่รับสินคา 23/06/2549 
oid int 6 รหัสการสั่งซื้อสินคา 1 
item_amount   smallint 4 จํานวนสินคา 30 
item_flag varchar 1 สถานะสินคา 1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  item_flag แสดงไดดังนี ้
รหัส 0 แทนไมพรอมขาย 
รหัส 1 แทนพรอมขาย 
รหัส 2 แทนขายแลว 
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14)  ตารางราคาสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลราคาสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
แสดงดังตาราง 3.17 
 

ตาราง 3.17 ตารางราคาสินคา 
ช่ือตาราง  : ttproduct_price 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลราคาสินคา 
Key : id + price_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id   int 6 รหัสรายการสินคา 1 
price_id   int  6 รหัสรายการราคาสินคา 1 
dealer_id varchar 6 รหัสผูจําหนาย 000001 
price_begin_date   datetime 8 วันที่เร่ิมใชราคา 01/01/2549 
product_unit_id   smallint 3 รหัสหนวยนับ 1 
product_price_total   double 10,2 ราคาขาย 19990.00 
product_price_net   double 10,2 ราคาหักภาษ ี 19800.00 
product_price_capital   double 10,2 ราคาตนทุน 18100.00 

 
15)  ตารางหนวยนับ เปนตารางที่เก็บขอมูลหนวยนับสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 

จํากัด แสดงดังตาราง 3.18 
 

ตาราง 3.18 ตารางหนวยนับ 
ช่ือตาราง  : trproduct_unit 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลหนวยนับสินคา 
Primary  Key : product_unit_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

product_unit_id  smallint 3 รหัสหนวยนับสินคา 1 
product_unit_name 
  

varchar 
 

50 ช่ือหนวยนับสนิคา
ภาษาไทย 

ช้ิน 

 



 48 

16)  ตารางลูกคา เปนตารางที่เก็บขอมูลลูกคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดัง
ตาราง 3.19 

 

ตาราง 3.19 ตารางลูกคา 
ช่ือตาราง  : tbcustomer 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลลูกคา 
Primary  Key : customer_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

customer_id   varchar 9 รหัสลูกคา Z51000002 
prename_id   smallint 2 รหัสคํานําหนาชื่อ 2 
customer_name   varchar 50 ช่ือลูกคา สมศรี 
customer_surname   varchar 50 นามสกุลลูกคา วัฒนะกุล 
customer_address   varchar 255 ที่อยูลูกคา 33 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ  
customer_tel varchar 100 หมายเลขโทรศัพท 0813472111 
customer_fax varchar 100 หมายเลขโทรสาร 053200255 
customer_email   varchar 100 อีเมล somsri@gmail.com 
customer_assign_date   datetime 8 วันที่เปนลูกคา 22/01/2551 
receive_news   char 1 วิธีรับขาวสาร 1 
product_type_id   
 

smallint 
 

3 รหัสประเภทสินคาที่
ลูกคาใช 

1 

product_brand_id   smallint 3 รหัสยี่หอสินคาที่ลูกคาใช 10 
product_id   varchar 20 รหัสสินคาที่ลูกคาใช 1MN1ZZZST08 
imei   varchar 20 หมายเลขประจําเครื่อง 356557000089887 
serial_number   varchar 20 หมายเลขสินคาที่กํากับ 604A03A0A55 
device_id varchar 20 หมายเลขอุปกรณที่ใช ZK738DK4 
discount double 5,2 เปอรเซ็นตสวนลด 5 
point double 10,2 คะแนนสะสม 51200.00 
comment   varchar 255 รายละเอียดลูกคา ลูกคาใหม 
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หมายเหตุ การเก็บขอมูล  receive_news แสดงไดดังนี ้
รหัส 1 แทนรับขาวสารทางอีเมล 
รหัส 2 แทนรับขาวสารทางขอความทางโทรศัพท 
รหัส 3  แทนไมตองการรับขาวสาร  

 

17)  ตารางผูจําหนาย เปนตารางที่เก็บขอมูลผูจําหนายของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
แสดงดังตาราง 3.20 

 

ตาราง 3.20 ตารางผูจําหนาย 
ช่ือตาราง  : tbdealer 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลผูจําหนาย 
Primary  Key : dealer_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

dealer_id   varchar 6 รหัสผูจําหนาย 000001 
dealer_name 
 

varchar 
 

100 ช่ือผูจําหนาย บริษัท ฟวเจอร แอท นาว 
จํากัด 

dealer_address   
 
 
 

varchar 
 
 
 

255 ที่อยูผูจําหนาย 90/25 อาคารสาธรธานี ช้ัน 
10 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 

dealer_contact   varchar 150 ช่ือผูติดตอ สมบัติ นพคุณ 
dealer_tel   varchar 50 หมายเลขโทรศัพท 023458624 
dealer_fax   varchar 50 หมายเลขโทรสาร 023458628 
begin_dealercontact_date  datetime 8 วันที่เร่ิมติดตอ 25/11/2548 
last_dealercontact_date   datetime 8 วันที่ติดตอลาสุด 23/01/2551 
dealer_percent_discount   double 5,2 เปอรเซ็นตสวนลดการคา 5.00 
dealer_detail   
 

varchar 
 

255 รายละเอียดผูจาํหนาย ติดตอทุกวันพธุที่ 2 ของ
เดือน 

dealer_email   varchar 100 อีเมลผูจําหนาย sumbat@gmail.com 
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18)  ตารางสั่งซื้อสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลการสั่งซื้อสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.21 
 

ตาราง 3.21 ตารางสั่งซื้อสินคา 
ช่ือตาราง  : tborder 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการสั่งซื้อสินคา 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id   int 6 รหัสการสั่งซื้อสินคา 1 
order_id   varchar 10 รหัสใบสั่งซื้อสินคา 5100000001 
dealer_id   varchar 6 รหัสผูจําหนาย 000001 
order_date   datetime 8 วันที่ส่ังซื้อ 10/01/2551 
employee_id   varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
company_id   char 3 รหัสสาขาบริษัท Z1 
pay_flag   varchar 10 สถานะวิธีจายเงิน 1 
order_price_buy   double 10,2 ราคารวม 125108.00 
order_price_discount   double 10,2 ราคาสวนลด 1000.00 
discount   double 5,2 เปอรเซ็นตสวนลด 3.00 
order_price_net   double 10,2 ราคาหักสวนลด 124108.00 
order_price_vat   double 10,2 ราคาภาษ ี 12410.80 
vat   double 5,2 เปอรเซ็นตภาษี 10.00 
order_price_total   double 10,2 ราคารวมสุทธิ 136518.80 
receive_date   datetime 8 วันที่ตรวจรับสินคา 16/01/2551 
receive_employee_id   
 

varchar 
 

6 รหัสพนักงานตรวจรับ
สินคา 

000002 

receive_price_buy   double 10,2 ราคารวมที่ตรวจรับสินคา 125108.00 
receive_price_discount   
 

double 
 

10,2 ราคาสวนลดที่ตรวจรับ
สินคา 

1000.00 
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ตาราง 3.21 ตารางสั่งซื้อสินคา(ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

receive_price_net   
 

double 
 

10,2 ราคาหักสวนลดที่ตรวจ
รับสินคา 

124108.00 

receive_price_vat   double 10,2 ราคาภาษีที่ตรวจรับสินคา 12410.80 
receive_price_total   
 

double 
 

10,2 ราคารวมสุทธิที่ตรวจรับ
สินคา 

1000.00 

receive_flag   
 

char 
 

1 สถานะการตรวจรับ
สินคา 

A 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  receive_flag แสดงไดดังนี ้
รหัส A แทนรับสินคาครบแลว 
รหัส R แทนคางรับสินคา 
รหัส W  แทนรอการรับสินคา 
 

19)  ตารางรายการสั่งซื้อสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลรายการสั่งซื้อสินคาของบริษัท ซูม 
เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.22 
 

ตาราง 3.22 ตารางรายการสั่งซื้อสินคา 
ช่ือตาราง  : tborder_detail 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายการสั่งซื้อสินคา 
Key : id + item_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id   int 6 รหัสการสั่งซื้อสินคา 1 
item_id   
 

int 
 

6 รหัสรายการการสั่งซื้อ
สินคา 

1 

product_item_id   int 6 รหัสสินคาที่ส่ังซื้อ 1 
product_amount   smallint 4 จํานวนสินคาที่ส่ังซื้อ 3 
detail_price_unit   double 10,2 ราคาสินคาตอหนวย 18100.00 
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ตาราง 3.22 ตารางรายการสั่งซื้อสินคา(ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

detail_price_total   double 10,2 ราคารวมที่ส่ังซื้อ 54300.00 
receive_amount   smallint 4 จํานวนสินคาที่ตรวจรับ 3 
receive_price_total   double 10,2 ราคารวมที่ตรวจรับ 54300.00 
receivedetail_flag   
 

char 
 

1 สถานะการตรวจรับ
สินคา 

A 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  receivedetail_flag แสดงไดดังนี้ 
รหัส A แทนรับสินคาครบแลว 
รหัส R แทนคางรับสินคา 
รหัส W  แทนรอการรับสินคา 
 

20) ตารางการรับสินคาจากผูจําหนาย เปนตารางที่เก็บขอมูลการตรวจรับสินคาจากผู
จําหนายของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.23 
 

ตาราง 3.23 ตารางการรับสินคาจากผูจําหนาย 
ช่ือตาราง  : ttorder_receive 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการตรวจรับสินคาจากผูจําหนาย 
Key : Oid + item_id + timeid 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Oid  int 6 รหัสการสั่งซื้อสินคา 1 
item_id  
 

int 
 

6 รหัสรายการรับสินคาจาก
ผูจําหนาย 

1 

timeid  int 6 คร้ังที่รับสินคา 1 
product_item_id  int 6 รหัสสินคา 1MN1ZZZST08 
product_amount  smallint 4 จํานวนสินคาที่ส่ังซื้อ 3 
receive_date  datetime 8 วันที่ตรวจรับสินคา 15/01/2551 
detail_price_unit  double 10,2 ราคาสินคาตอหนวย 18100.00 
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ตาราง 3.23 ตารางการรับสินคาจากผูจําหนาย(ตอ) 
ชื่อ ชนิด

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

detail_price_total  double 10,2 ราคารวมที่ส่ังซื้อ 543000.00 
receive_amount  
 

smallint 
 

4 จํานวนสินคาที่ตรวจรับ
คร้ังนี้ 

3 

receive_price  double 10,2 ราคาสินคาที่รับ 543000.00 
receive_price_total  double 10,2 ราคารวมสินคาที่รับ 543000.00 
receiveready  smallint 4 จํานวนสินคาที่รับแลว 0 
noreceive  
 

smallint 
 

4 จํานวนสินคาที่ยังไมได
รับ 

0 

receivedetail_flag  
 

char 
 

1 สถานะการตรวจรับ
สินคา 

A 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  receivedetail_flag แสดงไดดังนี้ 
รหัส A แทนรับสินคาครบแลว 
รหัส R แทนคางรับสินคา 
รหัส W  แทนรอการรับสินคา 
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21)  ตารางการขายสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลการขายสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี 
จํากัด แสดงดังตาราง 3.24 
 

ตาราง 3.24 ตารางการขายสินคา 
ช่ือตาราง  : tbsale 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการขายสินคา 
Primary  Key : sid 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sid  int 6 รหัสการขายสินคา 1 
sale_id  varchar 8 รหัสใบขายสนิคา 50000001 
customer_id  varchar 8 รหัสลูกคา 49000001 
sale_date  datetime 8 วันที่ขายสินคา 12/05/2550 
pay_flag  varchar 10 วิธีการชําระเงนิ cash 
sale_price_buy double 10,2 ราคาขาย 20000.00 
sale_price_discount  double 10,2 สวนลดการขาย 100.00 
sale_price_total  double 10,2 ราคาขายสุทธิ 19900.00 
sale_price_net  double 10,2 ราคามูลคา 18598.13 
sale_price_vat  double 10,2 ราคาภาษ ี 1301.87 
company_id  char 3 รหัสสาขาที่ขาย Z1 
employee_id  varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
vat double 5,2 ภาษ ี 7.00 
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22)  ตารางรายการขายสินคา เก็บขอมูลรายการขายสินคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด 
แสดงดังตาราง 3.25 
 

ตาราง  3.25 ตารางรายการขายสินคา 
ช่ือตาราง  : tbsale_datail 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลรายการขายสินคา 
Key : session + sale_detail_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sid  int 6 รหัสการขายสินคา 1 
sale_detail_id  
 

int 
 

6 รหัสรายการการขาย
สินคา 

1 

pid  int 6 รหัสรายการสินคา 1 
item_id 
 

Int 
 

6 รหัสรายการรายละเอียด
สินคา 

1 

product_amount  smallint 4 จํานวนสินคาที่ซ้ือ 1 
detail_price_unit  double 10,2 ราคาสินคาตอหนวย 19900.00 
detail_price_total  double 10,2 ราคารวมสุทธิ 19000.00 
detail_price_real double 10,2 ราคารวมจริง 19000.00 
detail_price_discount double 10,2 ราคาสวนลด 0 
product_flag  char 1 สถานะการขายสินคา 1 

หมายเหตุ การเก็บขอมูล  product_flag แสดงไดดังนี ้
รหัส 1 แทน สินคา 
รหัส 2 แทน ของแถม 
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23)  ตารางการคืนสินคาแกผูจําหนาย เปนตารางที่เก็บขอมูลการคืนสินคาแกผูจําหนายของ
บริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.26 
 

ตาราง 3.26 ตารางการคืนสินคาแกผูจําหนาย 
ช่ือตาราง  : ttproduct_dealer_return  
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการคืนสินคาแกผูจาํหนาย 
Primary  Key : dealer_return_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

dealer_return_id  int 6 รหัสรายการคืนสินคา 1 
dealer_id  varchar 6 รหัสผูจําหนาย 000001 
dealer_return_date  datetime 8 วันที่คืนสินคา 12/10/2551 
pid  int 6 รหัสรายการสินคา 1 
item_id  
 

int 
 

6 รหัสรายการรายละเอียด
สินคา 

1 

return_amount  smallint 4 จํานวนสินคาที่คืน 1 
price_return_unit  smallint 4 ราคาสินคาที่คืนตอหนวย 18100.00 
price_return_buy  double 10,2 ราคารวมสินคาที่คืน 18100.00 
price_return_vat  double 10,2 ราคาภาษ ี 1267.00 
price_return_total  double 10,2 ราคารวมสุทธิ 19367.00 
employee_id  varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
company_id  char 3 รหัสสาขา Z1 
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24)  ตารางการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา เปนตารางที่เก็บขอมูลการรับเปลี่ยนสินคาจาก
ลูกคาของบริษัท ซูม เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.27 
 

ตาราง 3.27 ตารางการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา 
ช่ือตาราง  : ttproduct_sale_return 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการรับเปลี่ยนสินคาจากลูกคา 
Key : sid + pid_old + pid_item_old 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

sid  int 6 รหัสรายการขายสินคา 1 
pid_old  int 6 รหัสรายการสินคาเดิม 1 

pid_item_old  int 
1 รหัสรายการรายละเอียด

สินคาเดิม 
1 

price_old  double 10,2 ราคาสินคาเดิม 19900.00 
amount_old  smallint 4 จํานวนสินคาเดิม 1 
price_discount_old  double 10,2 ราคาสวนลดเดิม 0 
price_all_old  double 10,2 ราคารวมสุทธิทั้งหมดเดิม 19900.00 
price_all_discount_old  double 10,2 ราคาสวนลดทั้งหมดเดิม 0 
pid_new  int 6 รหัสรายการสินคาใหม 1 
pid_item_new  
 

int 
 

6 รหัสรายการรายละเอียด
สินคาใหม 

2 

price_new  double 10,2 ราคาสินคาใหม 19900.00 
amount_new  smallint 4 จํานวนสินคาเดิม 1 
price_discount_new  double 10,2 ราคาสวนลดเดิม 0 
price_all_new  double 10,2 ราคารวมสุทธิทั้งหมดเดิม 19900.00 
price_all_discount_new  double 10,2 ราคาสวนลดทั้งหมดเดิม 0 
return_flag  char 1 สถานะการคืนสินคา R 
employee_id  varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
return_date  datetime 8 วันที่รับคืนสินคา 15/01/2551 
company_id  char 3 รหัสสาขา Z1 
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หมายเหตุ การเก็บขอมูล  return_flag  แสดงไดดังนี ้
รหัส C แทนยกเลิกสนิคา 
รหัส R แทนเปลี่ยนสินคา 

 
25) ตารางการยายคลังสินคา เปนตารางที่เก็บขอมูลการยายคลังสินคาของบริษัท ซูม 

เทคโนโลยี จํากัด แสดงดังตาราง 3.28 
 

ตาราง 3.28 ตารางการยายคลงัสินคา 
ช่ือตาราง  : ttproduct_move_inventory 
คําอธิบาย  : เกบ็ขอมูลการยายคลังสินคา 
Primary  Key : move_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

move_id  int 6 รหัสรายการยายสินคา 1 
move_date  datetime 8 วันทีย่ายสินคา 15/01/2551 
employee_id  varchar 6 รหัสพนักงาน 000001 
move_pid  int 6 รหัสรายการสินคาที่ยาย 1 

move_itemid  int 
6 รหัสรายการรายละเอียด

สินคาที่ยาย 
1 

move_amount_old  smallint 4 จํานวนสินคาเดิม 1 
company_id_old  char 3 รหัสสาขาเดิม Z1 
move_amount_new  smallint 4 จํานวนสินคาใหม 1 
company_id_new  char 3 รหัสสาขาใหม Z2 

 
 
 
 
 
 
 

 


