
 
บทท่ี 3 

การวิเคราะหระบบ การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
 

  จากการศึกษาถึงระบบงานเดิมของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนและการ
คนควาหาขอมูล รวมถึงทฤษฏีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงานท่ีเหมาะสมกับโรงงาน ทําใหสามารถ
ระบุถึงความตองการของโรงงานในการพัฒนาระบบงานใหมข้ึนมา  โดยมีการพัฒนาในสวนของ
ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโรงงาน ไดแก ขอมูลโรงงาน ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสินคาคง
คลัง การจัดซ้ือสินคา รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศตางๆ ใหครอบคลุมความตองการของ
โรงงาน เพื่อใหสอดคลองกับระบบงานท่ีจะพัฒนาขึ้น จึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบ
ฐานขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวย
ศิลปจังหวัดลําพูนเพื่อใหสามารถรองรับการทํางานของโรงงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

3.1  การวิเคราะหระบบและฐานขอมูล 
ในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูล ไดใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหระบบและฐานขอมูล

ดังนี้ คือ 
1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึง

ความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data 
Flow Diagram) แสดงใหเห็นถึงระบบประกอบดวยระบบงานยอยอะไรบาง 

2) แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relation Diagram) แสดงใหเห็น
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีใชในระบบ 
 

  3.1.1   แผนภาพบริบทและแผนภาพการไหลของขอมูล  
เปนแผนภาพท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ และความสัมพันธของระบบกับ

ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันของผูวิเคราะหระบบงานในปจจุบัน ซ่ึงไดทําการ
เก็บขอมูลความตองการเบ้ืองตนและเพ่ือเปนประโยชนกับผูท่ีอาจจะนําระบบงานไปพัฒนาตอได
ในอนาคต และระหวางผูวิเคราะหระบบกับผูใชระบบ การไหลของขอมูลและสารสนเทศ ระหวาง
ตัวระบบกับแหลงกําเนิดและปลายทางของขอมูล สามารถแสดงไดในรูปแบบของแผนภาพการ
ไหลของขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงาน 
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• แผนภาพบริบท 
 สัญลักษณท่ีใชในการเขียน เพื่อส่ือความหมายแทนส่ิงท่ีวิเคราะหดังนี้ 

 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 
 

สัญลักษณ ความหมาย 
 

 แสดงระบบ 

(System or Application) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 
 

 
 
 
 

 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicate External Entity Symbol) 
 

 
 
 

การไหลของขอมูล 
(Data Flow Symbol) 

 
 
 
 

สัญลักษณการเก็บขอมูล 
(Data Store Symbol) 

 

สัญลักษณการเก็บขอมูลท่ีซํ้ากัน 
(Duplicate Data Store Symbol) 
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แผนภาพบริบทของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน สามารถเขียนเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได โดยระบบจะมี
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบคือ 

1) พนักงานบันทึกขอมูล 
2) พนักงานคลังสินคา 
3) ผูบริหาร 
4) ผูดูแลระบบ 
ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจะตองใสช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ังกอนการเขาใชระบบ โดย

ระบบจะตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะ
ไดรับสิทธ์ิในการจัดการขอมูลดังนี้ 

พนักงานบันทึกขอมูล  สามารถจัดการขอมูลโรงงาน ขอมูลประเภทสินคาคงคลัง ขอมูล
เคร่ืองจักรตาง ๆ ขอมูลอะไหลตาง ๆ ขอมูลการยืมคืนอะไหลอุปกรณเคร่ืองจักรตาง ๆ และขอมูล
พนักงาน 

พนักงานคลังสินคา สามารถตรวจสอบขอมูลการใชจายและจุดส่ังซ้ือในการส่ังซ้ืออะไหล
อุปกรณและเคร่ืองจักรตาง ๆ ได สามารถตรวจสอบขอมูลการเบิกจายอะไหล การยืมคืนเคร่ืองจักร
ของพนักงานแตละคนได สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีใชในการตัดเย็บ
ได 

ผูบริหาร สามารถเรียกดูรายงานท่ีเกี่ยวของกับจํานวนอะไหลท้ังหมดในคลังอะไหล 
รายงานของอะไหลเส้ือเม่ือถึงจุดส่ังซ้ือ สถานะสภาพของเคร่ืองจักรอุปกรณตัดเย็บในโรงงาน และ
ขอมูลของพนักงาน 

ผูดูและระบบ สามารถจัดการสิทธิการใชงานระบบของผูใชระบบได ซ่ึงจะสามารถเพ่ิม
ขอมูล แกไขขอมูล และลบขอมูลของผูใชระบบได 

 
โดยระบบจะทํางานท่ีสัมพันธกัน แสดงดังรูป 3.1 



  
 

รูป 3.1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเสื้อแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวดัลําพูน 

16 
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1.0
ตรวจสอบสิทธิ์
การเขาสูระบบ

2.0
จัดการขอมูลระบบ

3.0
ตรวจสอบคลังสินคา

4.0
ออกรายงาน

ผูบริหาร

พนักงานคลังสินคา

พนักงานบันทึกขอมูล

ผูดูแลระบบ

ขอมูลผูเขาใชงานระบบผูบริหาร
ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สิทธิ์การใชงานระบบผูบริหาร

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานคลังสินคา

ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สิทธ์ิ
การเขาใชระบบพนักงานคลังสินคา

ขอมูลการเขาสูระบบผูดูแลระบบ
ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สิทธ์ิผูดูแลระบบ

ขอมูลผลการเขาสูระบบ/สิทธิ์
เขาใชระบบพนักงานบันทึกขอมูล

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานบันทึกขอมูล

tb_user
ขอมูลผูใชงานระบบ

ขอมูลอะไหล
ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร

ขอมูลพนักงาน
ขอมูลการเบิกจายอะไหล

ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและเครื่องจักรที่ชํารุด
ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเครื่องจักรในการตัดเย็บ

ขอมูลอะไหลที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักรที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลพนักงานที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลการเบิกจายอะไหลที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีชํารุดที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเครื่องจักรในการตัดเย็บท่ีปรับปรุงแลว

tb_machine

tb_part
ขอมูลอะไหล

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร

tb_employee
ขอมูลพนักงาน

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร
ขอมูลสถานะของอุปกรณและเครื่องจักร

ขอมูลอะไหล

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักรที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอะไหลท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลพนักงานที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลพนักงาน
ขอมูลอะไหล

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร

รายงานขอมูลสถานะของอุปกรณและเครื่องจักร

รายงานขอมูลอะไหล

รายงานขอมูลจการส่ังซ้ือสินคา

พนักงานคลังสินคา

ผูบริหาร

รายงานขอมูลเบิกจายอะไหล

รายงานขอมูลอะไหล

รายงานขอมูลจุดส่ังซ้ือสินคา
รายงานขอมูลการยืมคืน
อุปกรณและเครื่องจักร

รายงานขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร

รายงานขอมูลสถานะของอุปกรณและเครื่องจักร

tb_employee

tb_part

tb_machine

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลอะไหล

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร

tr_part

tr_machine

t ิr_forfeitขอมูลคาปรับ

ขอมูลการเบิกอะไหล

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณเครื่องจักร

tr_part

tr_machine

ขอมูลการเบิกอะไหล
ขอมูลการเบิกอะไหลท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเครื่องจักร

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณ
และเคร่ืองจักรท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลคาปรับที่ปรับปรุงแลว

รายงานขอมูลพนักงาน

ขอมูลเบิกจายอะไหล ขอมูลการเบิกอะไหล
ขอมูลการยืมคืนอุปกรณเครื่องจักร

รายงานเบิกจายอะไหล

tb_order

tb_customer

ขอมูลลูกคา
ขอมูลลูกคาที่ปรับปรุงแลว
ขอมูลรายการสั่งซื้อสินคา

ขอมูลรายการสั่งซื้อสินคาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา
ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคาที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลลูกคาท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา
ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา

tb_customer

tb_order ขอมูลรายการส่ังสินคา

ขอมูลลูกคา
รายงานขอมูลลูกคา

รายงานขอมูล
รายการส่ังซ้ือสินคา

ขอมูลจการส่ังซ้ือสินคา

ขอมูลคาปรับ

ใบเสร็จการเบิกจายอะไหลและการยืมคืนอุปกรณเครื่องจักร

ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จการชําระคาเสียหาย

 
 
รูป 3.2 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็ก

เก็ตอํานวยศิลปจังหวดัลําพนู 
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• แผนภาพการไหลของขอมูล  
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน เพื่อแสดงให
เห็นการเช่ือมโยงความสัมพันธตางๆ ระหวางระบบงานยอยกับระบบงานใหญได ดังรูป 3.2 ซ่ึง
แสดงแผนภาพการไหลของขอมูล ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวย
ศิลปจังหวัดลําพูน เปนการแสดงองคประกอบ จากรูป 3.1 แสดงแผนภาพบริบท โดยสามารถแบง 

 
กระบวนการของระบบยอยออกไดท้ังหมด  4 กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 

 
ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
2.0 จัดการขอมูลระบบ 
3.0 ตรวจสอบคลังสินคา 
4.0 ออกรายงาน 

 
กระบวนการ  1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
 เปนกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบของผูใชงาน ท่ีจัดเตรียมไวเพื่อใหพนักงาน
และผูบริหารของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนทําการเขาสูระบบเพื่อจัดการขอมูล
ตางๆ  ซ่ึงเปนการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบจากขอมูลมีสิทธ์ิในการจัดการขอมูลตางกัน โดยใน
การเขาสูระบบของผูใช ระบบ จะมีการกําหนดและตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานและสงสิทธ์ิในการ
จัดการขอมูลไปยังกระบวนการจัดการขอมูลของระบบ  

กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลระบบ 

เปนกระบวนการจัดการขอมูล ซ่ึงเปนสวนถูกจัดเตรียมไวเพื่อใหพนักงานบันทึกขอมูล
หรือผูท่ีมีสิทธ์ิในการปรับปรุงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็ก
เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน ในการเพิ่ม แกไข ลบขอมูลในระบบ โดยพนักงานบันทึกขอมูล
จะตองผานกระบวนการ  1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการปรับปรุง
ขอมูล ซ่ึงสามารถปรับปรุงขอมูลไดดังนี้  
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บันทึกและการจัดเก็บขอมูล 

• ขอมูลพนักงาน 

• ขอมูลอะไหล 

• ขอมูลขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• ขอมูลลูกคา 

• ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 
 

แกไขขอมูล 

• ขอมูลพนักงาน 

• ขอมูลอะไหล 

• ขอมูลขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• ขอมูลลูกคา 

• ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 
 
ลบขอมูล 

• ขอมูลพนักงาน 

• ขอมูลอะไหล 

• ขอมูลขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร 

• ขอมูลลูกคา 

• ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 
 

กระบวนการ 3.0 ตรวจสอบคลังสินคา 

กระบวนการตรวจสอบคลังสินคาพนักงานคลังสินคา โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวัดลําพูน ตองทําการเขาสูระบบโดยผานกระบวนการ 1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
จึงจะสามารถเขาสูกระบวนการตรวจสอบคลังสินคาได โดยสามารถดูขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ ขอมูล
การส่ังซ้ือสินคา ขอมูลอะไหล ขอมูลอุปกรณเคร่ืองจักร และขอมูลพนักงานเพ่ือรายงานขอมูลตอ
ผูบริหารตอไป 
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กระบวนการ 4.0 ออกรายงาน 

เปนกระบวนการออกรายงานของระบบ  โดยผูบริหารโรงงาน จะตองผานกระบวนการ  
1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถทําการออกรายงานท่ีเกี่ยวของกับ จุดส่ังซ้ือ
สินคา รายงานขอมูลอะไหล รายงานขอมูลพนักงาน รายงานขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร 
รายงานขอมูลสถานะอุปกรณเคร่ืองจักร และรายงานขอมูลลูกคา  

 
 

1.1
ตรวจสอบช่ือผูใชงาน

และรหัสผาน

ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานบันทึกขอมูล
ขอมูลการเขาสูระบบพนักงานคลังสินคา

ขอมูลการเขาสูระบบผูบริหาร
ขอมูลการเขาสูระบบผูดูแลระบบ

tb_user
ขอมูลผูใชงานระบบ

1.2
ตรวจสอบสิทธิ
การใชงาน

ขอมูลการเขาสูระบบ/สิทธ์ิการเขาใชระบบพนักงานบันทึกขอมูล
ขอมูลการเขาสูระบบ/สิทธ์ิการเขาใชระบบพนักงานคลังสินคา
ขอมูลการเขาสูระบบ/สิทธ์ิการเขาใชระบบผูบริหาร

ขอมูลการเขาสูระบบ/สิทธิ์การเขาใชระบบผูดูแลระบบ

ขอมูลการเขาสูระบบ

 
รูป 3.3 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสูระบบ 

 

จากรูป 3.3 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 1.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาสู

ระบบ สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 กระบวนการ 

ไดแก  

กระบวนการ 1.1 กระบวนการตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผาน เปนกระบวนการ
สําหรับตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผานจากพนักงานและผูบริหารที่นําเขาสูระบบ เพื่อกําหนด
ความสามารถในการเขาสูระบบ 

กระบวนการ 1.2 กระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เปนกระบวนการท่ีผานการ
ตรวจสอบจากกระบวนการตรวจสอบช่ือผูใชงานและรหัสผาน โดยเปนกระบวนการท่ีใช
ตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานระบบในงานตางๆ ซ่ึงจะไดรับสิทธ์ิการใชงานผานทางเมนูในการ
จัดการขอมูล 
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2.1
จัดการขอมูลพนักงาน

ขอมูลพนักงาน ขอมูลพนักงาน

2.2
จัดการขอมูลอะไหล

2.3
จัดการขอมูล

 ุอุปกรณและเคร่ืองจักร

tb_employeeขอมูลพนักงานท่ีปรับปรุงแลว ขอมูลพนักงานท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลอะไหล
ขอมูลการเบิกจายอะไหล

ขอมูลอะไหลท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลการเบิกจายอะไหลท่ีปรับปรุงแลว

tb_machine

tb_part

tr_forfeit

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร
ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักรในการตัดเย็บ

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีปรับปรุงแลว
ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักรในการตัดเย็บท่ีปรับปรุงแลว

2.4
จัดการขอมูล
คาปรับ

ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีชํารุด
ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีชํารุดที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและ
เคร่ืองจักรในการตัดเย็บ

ขอมูลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณ
และเคร่ืองจักรท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลอะไหล

ขอมูลการเบิกจายอะไหลท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลการเบิกจายอะไหล

ขอมูลอะไหลที่ปรับปรุงแลว

ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและเครื่องจักรท่ีชํารุด

ขอมูลคาปรับอะไหลอุปกรณและ
เคร่ืองจักรท่ีชํารุดท่ีปรับปรุงแลว

tr_part

tr_machine

2.5
จัดการขอมูล

รายการสั่งซื้อสินคา

tb_order

tb_customer

ขอมูลลูกคา ขอมูลลูกคา
ขอมูลลูกคาท่ีปรับปรุงแลว ขอมูลลูกคาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา
ขอมูลรายการสั่งซ้ือสินคาขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคาท่ีปรับปรุงแลว

ขอมูลรายการสั่งซื้อสินคา
ที่ปรับปรุงแลว

 
รูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลระบบ 

 
หมายเหตุ  
การปรับปรุงขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน
หมายถึงการเพ่ิม แกไข และลบขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวย
ศิลปจังหวัดลําพูน 
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3.1 
ตรวจสอบขอมุล

อะไหล

ขอมูลอะไหล

3.2
ตรวจสอบขอมูล

อุปกรณและเครื่องจักร
tb_employee

tb_machine

tb_part

3.4
ออกใบเสร็จ

tr_part

tr_machine

รายงานขอมูลอะไหล

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลสถานะอุปกรณและเครื่องจักร
รายงานขอมูลสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักร

ขอมูลการเบิกอะไหล

ขอมูลอะไหล

ขอมูลสถานะอุปกรณ
และเครื่องจักร
ขอมูลการยืมคืน

อุปกรณและเคร่ืองจักร

ขอมูลอะไหล

ขอมูลการเบิกอะไหล

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลพนักงาน

ขอมูลการส่ังซ้ือสินคา

ใบเสร็จการยืมคืนอุปกรณเคร่ืองจักรและการเบิกอะไหล

ขอมูลเบิกจายอะไหล
รายงานขอมูลเบิกจายอะไหล

ขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร
รายงานขอมูลการยืมคืนอุปกรณและเครื่องจักร

tb_order

tr_forfeit3.5
ตรวจสอบขอมูลคาปรับ

ขอมูลคาปรับรายงานขอมูลคาปรับ

ขอมูลคาปรับ

3.3
ตรวจสอบขอมูล
การส่ังซ้ือสินคา

ขอมูลการยืมคืน
อุปกรณและเคร่ืองจักร

ใบเสร็จการชําระคาเสียหาย

 
 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 ตรวจสอบคลังสินคา 
 

จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 3.0 จัดการคลังสินคา สามารถ

แยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 4 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 3.1 กระบวนการตรวจสอบขอมูลอะไหล เปนกระบวนการสําหรับตรวจสอบ
ขอมูลของอะไหลในคลังสินคาและขอมูลการเบิกจายอะไหล 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการตรวจสอบขอมูลอุปกรณและเครื่องจักร เปนกระบวนการ
สําหรับตรวจสอบขอมูลสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักรในโรงงาน และตรวจสอบขอมูลการยืมคืน
อุปกรณและเคร่ืองจักร 

กระบวนการ 3.3 กระบวนการตรวจสอบขอมูลการส่ังซ้ือสินคา เปนกระบวนการสําหรับ
ตรวจสอบขอมูลวา มีรายการส่ังซ้ือสินคาอะไรภายในโรงงานบาง 

กระบวนการ 3.4 กระบวนการออกใบเสร็จ เปนกระบวนการสําหรับออกใบเสร็จ ในการ
เบิกอะไหล หรือการยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักรตาง ๆ ภายในโรงงาน 

กระบวนการ 3.5 กระบวนการตรวจสอบขอมูลคาปรับตาง ๆ ภายในโรงงาน 
 



 23

หมายเหตุ 
การตรวจสอบขอมูลภายในโรงงานนั้นขอมูลรายงานจะแตกตางจากรายงานสําหรับผูบริหาร 
รายงานสําหรับพนักงานคลังสินคาจะเปนเพียงการแสดงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีอยูภายในฐานขอมูล
เทานั้น 

 
 

รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ออกรายงาน 

 

จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการ 4.0 ออกรายงานสามารถแยก

กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 กระบวนการ ไดแก  

กระบวนการ 4.1 กระบวนการออกรายงานขอมูลอะไหล เปนกระบวนการสําหรับการออก
รายงานท่ีเกี่ยวของกับอะไหลในคลังสินคาท้ังหมด 

กระบวนการ 4.2 กระบวนการออกรายงานขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร เปนกระบวนการ
สําหรับการออกรายงานท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณและเคร่ืองจักรในโรงงานท้ังหมด 

กระบวนการ 4.3 กระบวนการออกรายงานขอมูลพนักงาน เปนกระบวนการสําหรับออก
รายงานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพนักงาน 
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กระบวนการ 4.4 กระบวนการออกรายงานขอมูลรายการสั่งซ้ือสินคา เปนกระบวนการ
สําหรับออกรายงานท่ีเกี่ยวของกับการส่ังซ้ือสินคาท้ังหมด ไดแก จุดส่ังซ้ือสินคา รายการส่ังซ้ือ
สินคาและลูกคา 
 
หมายเหตุ 
 รายงานสําหรับผูบริหารนั้นจะเปนรายงานขอมูลเชิงสรุป และเชิงสถิติท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกอบการวางแผนการตลาดในอนาคต 

 
 

 3.1.2  แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิต ี
จากการวิเคราะหระบบทําใหทราบถึงกระแสขอมูลและกระบวนการทํางานตาง ๆ 

ภายในระบบ ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบไดดังรูปท่ี 3.7 
 

employee company

machine

tools

parts

department
manage

manage

manage

has stock

stock

have1 M

1

M

1

1 M

M

M

1 1 M

1

1
stock

1

M

order

manage

has

1

M

customer

M

1

 
รูป 3.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี 
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3.2 การออกแบบฐานขอมูล 
จากการวิเคราะหฐานขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบ

ฐานขอมูล โดยใชเคร่ืองมือในการสรางฐานขอมูลคือ MySQL-Front และออกแบบแผนภาพ
ความสัมพันธของฐานขอมูลโดยใช Microsoft Office Visio 2003 เพื่อเปนฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนแสดงดังรูป 3.8 

 
 

tb_employee

PK emp_id

id
emp_sig
emp_fname
emp_lname
emp_age
emp_department
emp_address
emp_tel
emp_image
emp_status
emp_date_update

tb_machine

PK machine_code

machine_id
machine_cate
machine_name
machine_detail
machine_image
machine_status
machine_record
machine_update

tb_part

PK part_code

order_id
part_id
part_cate
part_name
part_detail
part_total
part_damage
part_image
part_date_record
part_date_update

tb_user

PK id

username
password
status

tr_emp_dep_ref

PK emp_department

ref_id
emp_dep_name

tr_employee_ref

PK emp_status

ref_id
emp_status_name

tr_machine

PK id

machine_code
emp_id
machine_date_expose_return
type_expose_return

tr_machine_ref

PK machine_cate

ref_id
machine_cate_name

tr_part

PK id

part_code
emp_id
part_expose
part_date_expose

tr_part_ref

PK part_cate

ref_id
part_cate_name

tr_forfeit

PK id

emp_id
item_code
item_cate
item_damage
item_forfeit
item_date_update

tb_customer

PK cus_id

cus_fname
cus_lname
cus_tel
cus_address
cus_date_update

tb_order

PK order_id

order_code
part_cate
order_amount
order_price
order_finish
order_date
order_time
order_status
cus_id

tr_machine_status_ref

PK machine_status

ref_id
machine_status_name

 
รูป 3.8 แผนภาพแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล 

 
จากการแสดงความสัมพันธของระบบฐานขอมูล ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูนโดยการออกแบบ
ตารางฐานขอมูลไดพัฒนาดวยระบบฐานขอมูล MySQL ประกอบไปดวยตารางขอมูล 14 ตาราง 
ดังนี้ 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจก็เก็ตอํานวยศิลปจังหวัด
ลําพูน 

 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูลภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

1. 
 
 

ตารางพนักงาน 
 
 

tb_employee 
 
 

เก็บขอมูลพนกังาน
ของโรงงานเส้ือแจ็ก
เก็ตอํานวยศิลป
จังหวดัลําพูน 

Master Table 
 
 
 

2. 
 

ตารางอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

tb_machine 
 

เก็บขอมูลอุปกรณ
และเคร่ืองจักร 

Master Table 
 

3. ตารางอะไหล tb_part เก็บขอมูลอะไหล Master Table 

4. 
 

ตารางผูใชงานระบบ 
 

tb_user 
 

เก็บขอมูลผูใชงาน
ระบบ 

Master Table 
 

5. ตารางแผนก tr_emp_dep_ref 
เก็บขอมูลยอยช่ือ
แผนก 

Reference Table 

6. ตารางสถานะพนักงาน tr_employee_ref 
เก็บขอมูลสถานะ
พนักงาน 

Reference Table 

7. 
 

ตารางยืมคืนอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

tr_machine 
เก็บขอมูลยืมคืน
อุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

Transaction Table 
 

8. 
 
 

ตารางหมวดหมูอุปกรณ
และเคร่ืองจักร 
 

tr_machine_ref 
 
 

เก็บขอมูลอางอิง
หมวดหมูอุปกรณ
และเคร่ืองจักร 

Reference Table 
 
 

9. 
 

ตารางเบิกจายอะไหล 
 

tr_part 
 

เก็บขอมูลเบิกจาย
อะไหล 

Transaction Table 
 

10. ตารางหมวดหมูอะไหล tr_part_ref 
เก็บขอมูลอางอิง
หมวดหมูอะไหล 

Reference Table 
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ตาราง 3.3 ตารางขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจก็เก็ตอํานวยศิลปจังหวัด
ลําพูน (ตอ) 

 

ลําดับ ชื่อตารางขอมูลภาษาไทย 
ชื่อตารางขอมูล 
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย ประเภท 

11.  ตารางคาปรับ tr_forfeit 
เก็บขอมูลคาปรับ
อะไหล อุปกรณและ
เคร่ืองจักรท่ีเสียหาย 

Transaction Table 

12. ตารางลูกคา tb_customer เก็บขอมูลลูกคา Master Table 

13. 
ตารางรายการสั่งซ้ือ
สินคา 

tb_order 
เก็บขอมูลรายการ
ส่ังซ้ือสินคา 

Master Table 

14. 
ตารางอางอิงสถานะ
เคร่ืองจักร 

tr_machine_status_ref 
เก็บขอมูลช่ือสถานะ
เคร่ืองจักร 

Reference Table 

 
จากตาราง 3.3 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน เพื่อใหเห็นรายละเอียดการออกแบบ การจัดเก็บขอมูล
ลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบ โดยในการเก็บขอมูลตาง ๆ นั้นจะแบงรูปแบบการเก็บ
ขอมูลออกเปน 3 แบบไดแก 

1. Master Table ใชสําหรับการเก็บขอมูลหลักของรายการตาง ๆ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับ 
Transaction Table และ Reference Table 

2. Transaction Table ใชสําหรับการเก็บขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
3. Reference Table ใชสําหรับในการอางอิงถึงขอมูลใน Master Table และ Transaction 

Table 
โดยในการออกแบบฐานขอมูลนี้ ไดทําการสํารวจและศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน โดยการ
สอบถามจากผูบริหารโรงงาน และทําการสํารวจเก็บขอมูลจากคลังสินคาจริง เพื่อใหการเก็บขอมูล
สําหรับการพัฒนานั้นสมบูรณถูกตองตามการใชงานมากท่ีสุด 
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1)  ตารางพนักงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลพนักงานของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.4 

 
ตาราง 3.4 ตารางพนักงาน 

 
ช่ือตาราง  : tb_employee 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลพนักงานของโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวดัลําพูน 
Primary  Key : emp_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

emp_id char 5 รหัสพนักงาน 00001 
emp_sig vachar 10 คํานําหนาช่ือ นาย 
emp_fname varchar 50 ช่ือพนักงาน ณฐนนัท 
emp_lname varchar 50 นามสกุลพนักงาน กาญจนคูหา 
emp_age int 4 อายุพนักงาน 26 
emp_address varchar 200 ท่ีอยูพนักงาน 355 ถ.วิชยานนท อ.เมือง 
empl_tel varchar 10 หมายเลขโทรศัพท 0897751515 
emp_department char 2 รหัสแผนก 1 
emp_image varchar 20 รูปภาพพนกังาน 20082009120000.jpg 
emp_status char 1 สถานะพนักงาน 1 
emp_date_update date 8 วันท่ีเปล่ียนแปลงขอมูล 2009-09-10 

 
จากตารางท่ี 3.4 ในการเก็บขอมูลพนักงานนั้นมีความสําคัญในการเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

ตารางการเบิกจายอะไหล การยืมคืนอุปกรณเคร่ืองจักร และคาเสียหายท่ีพนักงานทําอะไหลหรือ 
อุปกรณเคร่ืองจักรชํารุด ซ่ึงในการเก็บขอมูลพนักงานจะชวยในเร่ืองของการติดตามขอมูลตาง ๆ ได
งายข้ึน 
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2)  ตารางอุปกรณและเครื่องจักร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักรภายใน
โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.5 
 

ตาราง 3.5 ตารางขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจกัร 
 

ช่ือตาราง  : tb_machine 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลอุปกรณและเคร่ืองจักร 
Primary  Key : machine_code 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

machine_id int 4 ลําดับอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

1 

machine_code char 5 รหัสขอมูลอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

M0025 

machine_cate char 2 รหัสหมวดหมูอุปกรณ
และเคร่ืองจักร 

1 

machine_name varchar 50 ช่ืออุปกรณและเคร่ืองจักร จักรแท็กรังดุม 
machine_detail varchar 100 รายละเอียดอุปกรณและ

เคร่ืองจักร 
จักรแท็กรังดุมขนาด 
150x120 เซนติเมตร 

machine_image varchar 20 รูปภาพอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

20082009120000.jpg 

machine_status char 2 รหัสสถานะอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

1 

machine_record date 8 วันท่ีบันทึกเขาสูระบบ 2009-08-09 
machine_update date 8 วันท่ีบันทึกการ

เปล่ียนแปลงลาสุด 
2009-08-09 
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3)  ตารางอะไหล เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอะไหลภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลป
จังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.6 

 

ตาราง 3.6 ตารางอะไหล 
 

ช่ือตาราง  : tb_part 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลรายการการเขาถึงระบบ 
Key : part_code 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

part_id int 4 ลําดับขอมูลอะไหล 1 
part_code char 5 รหัสขอมูลอะไหล P0002 
part_cate char 2 รหัสอางอิงหมวดหมู

อะไหล 
1 

part_name varchar 50 ช่ืออะไหล ตัวนอกเส้ือโคท 
part_detail varchar 100 รายละเอียดของอะไหล ตัวนอกเส้ือโคทสีฟา บุใย 
part_total int 4 จํานวนอะไหลท่ีเหลือใน

คลัง 
50 

part_damage int 4 จํานวนอะไหลท่ีเสียหาย 20 
part_image varchar 20 รูปภาพอะไหล 20082009122020 
part_date_record datetime 8 วันท่ีบันทึก 2009-08-09 
part_date_update datetime 8 วันท่ีเปล่ียนแปลงลาสุด 2009-08-09 
order_id int 4 รหัสรายการส่ังซ้ือสินคา 1 
part_total_recore int 4 จํานวนท่ีผลิตข่ึนท้ังหมด 500 

 
 
 
 
 
 



 31

4)  ตารางผูใชระบบ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูท่ีสามารถเขาใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.7 
 

ตาราง 3.7 ผูใชระบบ 
 

ช่ือตาราง  : tb_user 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลช่ือสิทธ์ิการเขาสูระบบ 
Primary  Key : id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 รหัสสิทธ์ิการเขาสูระบบ 1 
username varchar 15 ช่ือผูใชงาน natanun 
password varchar 15 รหัสผาน 11235ddvbrsadv 
status char 1 รหัสสิทธ์ิการเขาใชระบบ 1 

 
5)  ตารางตารางแผนก เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอางอิงแผนกตาง ๆ ภายในโรงงานเส้ือแจ็ก

เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.8 
 

ตาราง 3.8 ตารางแผนก 
 

ช่ือตาราง  : tr_emp_dep_ref 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลแผนก 
Key : ref_id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ref_id int 4 ลําดับแผนก 1 
emp_department char 2 รหัสอางอิงแผนก 1 
emp_dep_name varchar 20 ช่ือแผนก แผนกตัดเย็บ 
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6)  ตารางสถานะพนักงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอางอิงถึงสถานะของพนักงานภายใน 
โรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.9 
 

ตาราง  3.9 ตารางสถานะพนกังาน 
ช่ือตาราง  : tr_employee_ref 
คําอธิบาย  : ตารางสถานะพนักงาน 
Primary Key : emp_status  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ref_id int 4 ลําดับสถานะพนักงาน 1 
emp_status char 1 รหัสสถานะพนักงาน 1 
emp_status_name varchar 20 ช่ือสถานะพนกังาน ทํางานปกติ 

 
7)  ตารางยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักรเปนตารางท่ีเก็บขอมูลการยืมคืนอุปกรณและ

เคร่ืองจักรภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.10 
 

ตาราง 3.10 ตารางยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร 
ช่ือตาราง  : tr_machine 
คําอธิบาย  : ตารางยืมคืนอุปกรณและเคร่ืองจักร ภายในโรงงาน 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับของการยืมคืน 1 
machine_code char 5 รหัสอุปกรณและ

เคร่ืองจักร 
M0025 

emp_id char 5 รหัสพนักงานท่ียืมคืน 00001 
type_expose_return char 1 ชนิดของการยมืหรือคืน 1 
machine_date_expose_return datetime 8 วันท่ีเปล่ียนแปลงลาสุด 2009-08-09 
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8)  ตารางหมวดหมูอุปกรณและเคร่ืองจักร เปนตารางเก็บขอมูลอางอิงหมวดหมูอุปกรณ
และเคร่ืองจักรภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจงัหวัดลําพนู แสดงดังตาราง 3.11 

 

ตาราง 3.11 ตารางหมวดหมูอุปกรณและเคร่ืองจักร 
ช่ือตาราง  : tr_machine_ref 
คําอธิบาย  : ตารางหมวดหมูอุปกรณและเคร่ืองจักร  
Primary  Key : machine_cate 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ref_id int 4 ลําดับของการอางอิง 1 
machine_cate varchar 2 รหัสอุปกรณและ

เคร่ืองจักร 
1 

machine_cate_name varchar 20 ช่ือหมวดหมูอุปกรณและ
เคร่ืองจักร 

ประเภทจักรตัดเย็บ 

 
9)  ตารางเบิกจายอะไหล เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเบิกจายอะไหลภายในโรงงานเส้ือแจก็เก็ต

อํานวยศิลปจงัหวัดลําพนู แสดงดังตาราง 3.12 
 

ตาราง  3.12 ตารางเบิกจายอะไหล 
ช่ือตาราง  : tr_part 
คําอธิบาย  : ตารางเบิกจายอะไหลภายในโรงงานเส้ือแจก็เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับการเบิกจายอะไหล 1 
part_code varchar 5 รหัสอะไหล M0002 
emp_id varchar 5 รหัสพนักงานท่ีเบิก คืน 00001 
part_expose int 4 จํานวนท่ีเบิก คืน 50 
part_date_expose datetime 8 วันท่ีเบิก คืน 2009-08-09 
part_expose_type char 1 ชนิดการเบิก คืน 1 
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10)  ตารางหมวดหมูอะไหล เปนตารางท่ีเก็บขอมูลอางอิงหมวดหมูอะไหลภายในโรงงาน
เส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.13 
 

ตาราง 3.13 ตารางหมวดหมูอะไหล 
ช่ือตาราง  : tr_part_ref 
คําอธิบาย  : ตารางหมวดหมูอะไหลภายในโรงงานเส้ือแจก็เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน 
Primary  Key : part_cate  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ref_id int 4 ลําดับอางอิง 10 
part_cate char 2 รหัสหมวดหมูอะไหล 1 
part_cate_name varchar 20 ช่ือหมวดหมูอะไหล ช้ินหนา โคทหนาเดยีวสีดํา 

 
11)  ตารางคาปรับ เปนตารางที่เก็บขอมูลขอมูลคาปรับอะไหล อุปกรณและเคร่ืองจักรท่ี

เสียหาย ภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.14 
 

ตาราง 3.14 ตารางคาปรับ 
ช่ือตาราง  : tr_forfeit 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลขอมูลคาปรับอะไหล อุปกรณและเคร่ืองจักรท่ีเสียหาย 
Primary  Key : id  

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

id int 4 ลําดับอางอิง 10 
emp_id varchar 5 รหัสพนักงานท่ีทําของ

ชํารุดเสียหาย 
1 

item_code varchar 5 รหัสส่ิงของท่ีเสียหาย M0025 
item_cate vachar 2 ชนิดส่ิงของท่ีเสียหาย 1 
item_damage int 4 จํานวนท่ีเสียหาย 50 
item_forfeit int 4 คาปรับ 25000 
item_date_update datetime 8 วันท่ีบันทึก 2009-08-09 
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12)  ตารางลูกคา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลลูกคาท่ีทําการส่ังซ้ือสินคาจากโรงงานเส้ือแจ็กเก็ต
อํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.15 

 
ตาราง 3.15ตารางลูกคา 

 
ช่ือตาราง  : tb_customer 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลลูกคา 
Primary  Key : cus_id 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

cus_id int 4 ลําดับอางอิงรหัสลูกคา 10 
cus_fname varchar 50 ช่ือลูกคา หยงหลี 
cus_lname varchar 50 นามสกุลลูกคา แซต้ัง 
cus_tel varchar 15 หมายเลขโทรศัพท 0897777777 
cus_address varchar 100 ท่ีอยู สุขุมวิท 101/2 กทม. 
cus_date_update date 8 วันท่ีเปล่ียนแปลง 2009-09-09 

 
13)  ตารางอางอิงสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักร เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสถานะของอุปกรณ

แลเคร่ืองจักรภายในโรงงานเส้ือแจ็กเก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.16 
 

ตาราง 3.16 ตารางอางอิงสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักร 
 

ช่ือตาราง  : tr_machine_status_ref 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลอางอิงสถานะอุปกรณและเคร่ืองจักร 
Primary  Key : machine_status 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ref_id int 4 ลําดับอางอิง 10 
machine_status int 4 รหัสสถานะ 1 
machine_status_ref varchar 50 ช่ือสถานะ ปกติ 
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14)  ตารางรายการส่ังซ้ือสินคา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการส่ังซ้ือสินคาของโรงงานเส้ือแจ็ก
เก็ตอํานวยศิลปจังหวัดลําพูน แสดงดังตาราง 3.17 

 
ตาราง 3.17 ตารางรายการส่ังซ้ือสินคา 

 
ช่ือตาราง  : tb_order 
คําอธิบาย  : ตารางท่ีเก็บขอมูลรายการส่ังซ้ือสินคา 
Primary  Key : machine_status 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

order_id int 4 ลําดับอางอิงรหัสการ
ส่ังซ้ือ 

10 

order_code char 5 รหัสรายการส่ังซ้ือสินคา O0001 
order_amount int 50 ช่ือสถานะ ปกติ 
order_price int 4 ราคาของสินคา 500 
order_finish int 4 จํานวนท่ีผลิตเสร็จ 50 
order_date date 8 วันท่ีส่ังซ้ือ 2009-09-09 
order_time int 4 เวลาท่ีใชในการผลิต 50 
order_status char 1 สถานะการผลิต 1 
cus_id int 4 รหัสลูกคาท่ีส่ังซ้ือ 1 

 
 


