
บทท่ี 4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
จากการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบ

ความสัมพันธของเอนทิตีและตารางขอมูลของระบบการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร
บริษัทอินคอน จํากัด เพื่อใชบันทึกขอมูลท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมตางๆ ได 
 
4.1 ตารางท้ังหมดในฐานขอมูล 

จากความสัมพันธของเอนทิตีตางๆ ทําใหสามารถออกแบบตารางขอมูลระบบบริหาร
โครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด โดยในการออกแบบตารางฐานขอมูลไดพัฒนา
โดยใชระบบฐานขอมูล MySQLใชการเขารหัส (encoding) แบบ UTF-8 ฐานขอมูลประกอบไปดวย
ตารางขอมูล 12 ตาราง ดังนี้ 

 
ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร 

บริษัทอินคอน จํากัด 

ลําดับ 
ช่ือตาราง 
ภาษาไทย 

ช่ือตารา 
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท คําอธิบาย 

1 แฟมลูกคา customer Reference Table เก็บขอมูลลูกคา 
2 แฟมพนกังาน employee Master Table เก็บขอมูลพนกังาน 
3 แฟมประเภทงาน job_type Reference Table เก็บขอมูลประเภท

งาน 
4 แฟมโครงการ project Master Table เก็บขอมูลโครงการ 
5 แฟมผูเกีย่วของ

โครงการ 
project_emp_ 
depend 

Master Table เก็บขอมูลผูท่ี
เกี่ยวของในโครงการ 

6 แฟมมาตรฐานบริษัท standard Reference Table เก็บขอมูลมาตรฐาน
บริษัท 

7 แฟมงาน task Master Table เก็บขอมูลงาน 
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ตารางทั้งหมดนี้ เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลของระบบบริหารโครงการการพัฒนา

ซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด ซ่ึงรายละเอียดของตารางตางๆ แสดงดังตอไปนี้ 
 
4.2 รายละเอียดตาราง 

ในแตละตารางทั้งหมดของฐานขอมูลบริษัทอินคอน จํากัดจะประกอบไปดวยช่ือ
ตาราง ช่ือฟลด ชนิดขอมูล ขนาดเปนไบต คําอธิบายขอมูลและตัวอยางขอมูล มีท้ังหมด 12 ตาราง
ดังนี้ 

ตารางลูกคา เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของลูกคา เพื่อใชในการติดตอดําเนิน
โครงการ มีรายละเอียดดังตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 ตารางลูกคา 

ช่ือตาราง  : customer 
คําอธิบาย  : ตารางเก็บขอมูลลูกคา 
Primary  Key : cust_id 

ตาราง 4.1 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร 
บริษัทอินคอนจํากัด (ตอ) 

ลําดับ 
ช่ือตาราง 
ภาษาไทย 

ช่ือตาราง 
ภาษาอังกฤษ 

ประเภท คําอธิบาย 

8 แฟมการทํางาน task_comment Transaction 
Table 

เก็บขอมูลการปฏิบัติ 
งานของพนักงาน 

9 แฟมงานท่ีตองเสร็จ
กอน 

task_depend Master Table เก็บขอมูลงานท่ีตอง
ทําใหเสร็จกอน 

10 แฟมมาตรฐานงาน task_standard Reference Table เก็บขอมูลมาตรฐาน
งาน 

11 แฟมความสามารถ
พนักงาน 

emp_skills Reference Table เก็บขอมูลความ 
สามารถพนักงาน 

12 แฟม PERT task_pert Transaction 
Table 

เก็บขอมูลสําหรับการ
วิเคราะหโดยPERT 
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ตาราง 4.2 ตารางลูกคา (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

cust_id smallint 2 รหัสลูกคา 7 
cust_name  varchar 50 ช่ือลูกคา Leng Leng Ltd. 
cust_adress text 65,535 ท่ีอยูลูกคา Alle Strasse 174, 

Hamburg 
Deutschland 

cust_phone  varchar 15 เบอรโทรศัพทลูกคา 040 1234567 
cust_fax  varchar 15 เบอรแฟกซลูกคา 040 1234567 
cust_person  varchar 50 ช่ือบุคคลท่ีติดตอ

งาน 
Herr Leng Leng 

cust_per_phone  varchar 15 เบอรโทรศัพท
บุคคลท่ีติดตองาน 

123456789 

cust_per_email  varchar 30 เบอรอีเมลบุคคลท่ี
ติดตองาน 

Leng@leng.de 

cust_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไข
ลาสุด 

2009-08-30 04:42:07 

 
ตารางพนักงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประวัติ ขอมูลเพื่อการติดตอ ขอมูลคาแรง ขอมูล

ผูใชและรหัสผานของพนักงาน มีรายละเอียดดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 ตารางพนักงาน 
ช่ือตาราง :  employee 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลพนักงาน 
Primary Key :  emp_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

emp_id mediumint 3 รหัสพนักงาน 31 
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ตาราง 4.3 ตารางพนักงาน (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

updated_time  timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูก
เปล่ียนแปลง 

2009-09-02 13:25:46 

emp_type smallint 2 แผนกงานของ
พนักงาน 

257 

emp_firstname  varchar 30 ช่ือพนักงาน Pattaraporn 
emp_lastname  varchar 30 นามสกุลพนักงาน Potikaeo 
emp_nickname  varchar 10 ช่ือเลนพนักงาน Oil 
emp_email  varchar 20 เบอรอีเมลพนักงาน pattaraporn@inconn.

de 
emp_password  varchar 100 รหัสผานของ

พนักงาน 
b59c67bf196a47581
91e42f76670ceba 

day_wage decimal 10 คาจางตอวัน 500.00 
emp_address text 65,535 ท่ีอยูของพนักงาน Changklan 

Chiangmai. 
emp_phone varchar 15 เบอรโทรศัพท

พนักงาน 
12345678 

 
ตารางประเภทงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทงานตางๆของบริษัท พรอมท้ังเก็บ

ขอมูลคําอธิบายประเภทงานนั้นๆ มีรายละเอียดดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 ตารางประเภทงาน 
ช่ือตาราง :  job_type 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลประเภทงาน 
Primary Key :  job_type_id 
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ตาราง 4.4 ตารางประเภทงาน (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

job_type_id mediumint 3 รหัสประเภทงาน 7 
job_type_name  varchar 50 ช่ือประเภทงาน Project planing. 
job_type_desc text 65,535 คําอธิบายประเภท

งาน 
Project planing. 

job_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไข
ลาสุด 

2009-08-18 02:48:28 

 
ตารางโครงการ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลโครงการ ขอมูลวันท่ีเร่ิมตนและวันส้ินสุด

โครงการมีรายละเอียดดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5 ตารางโครงการ 
ช่ือตาราง :  project 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลโครงการ 
Primary Key :  prj_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prj_id mediumint 3 รหัสโครงการ 2 
prj_name  varchar 50 ช่ือโครงการ Car Advertising 

Graphic 
own_cust_id mediumint 3 รหัสลูกคาเจาของ

โครงการ 
8 

project_desc text 65,535 รายละเอียดโครงการ Add for News 
project_status  tinyint 1 สถานะโครงการ 000 
manager_emp_id  mediumint 3 รหัสผูจัดการโครงการ 28 
start_date date 10 วันท่ีเร่ิมโครงการ 2009-09-01 
finish_date  date 10 วันส้ินสุดโครงการ 2009-09-02 
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ตาราง 4.5 ตารางโครงการ (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prj_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

2009-08-31 06:29:10 

 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล project_status แสดงไดดังนี้ 
     New   โครงการใหม 
     Inprogress กําลังดําเนินการ 
     Paused หยุด 
     Solved สําเร็จ 
     Closed ยกเลิก 
 

ตารางผูเกี่ยวของโครงการ เปนตารางท่ีเก็บขอมูลผูท่ีเกี่ยวของในโครงการและผูท่ี
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานในโครงการ มีรายละเอียดดังตาราง 4.6 

 
ตาราง 4.6 ผูเกี่ยวของโครงการ 

ช่ือตาราง :  project_emp_depend 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลผูเกี่ยวของโครงการ 
Primary Key :  prim_key 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prim_key mediumint 3 คียหลักของตารางเก็บ
ข อ มู ล ผู เ กี่ ย ว ข อ ง
โครงการ 

26 

prj_id  mediumint 3 รหัสโครงการ 11 
emp_id mediumint 3 รหัสพนักงาน 24 
prj_emp_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี

ขอมูลถูกแกไขลาสุด 
2009-08-29 03:10:06 
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ตารางมาตรฐานบริษัท เปนตารางท่ีเก็บขอมูลมาตรฐานตางๆของบริษัท ท่ีใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพโครงการ มีรายละเอียดดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 ตารางมาตรฐานบริษัท 
ช่ือตาราง :  standard 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลมาตรฐานบริษัท 
Primary Key :  std_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

std_id mediumint 3 รหัสมาตรฐาน 11 
job_type_id  mediumint 3 รหัสประเภทงาน 2 
std_name varchar 30 ช่ือมาตรฐานบริษัท Link Security 
std_desc text 65,535 คําอธิบายมาตรฐานแต

ละตัว 
URL link cannot 
acces without login 

std_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

2009-08-31 06:07:54 

 
ตารางงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลรายละเอียดของงาน มีการเก็บขอมูลการประมาณ

เวลาเร่ิมตนและส้ินสุดโครงการ และเก็บขอมูลสถานะของโครงการ มีรายละเอียดดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 ตารางงาน 
ช่ือตาราง :  task 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลงาน 
Primary Key :  task_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

task_id bigint 8 รหัสงาน 1 
task_name  varchar 50 ช่ืองาน Getting Requirement 
description text 65,535 คําอธิบายงาน Getting Requirement 
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ตาราง 4.8 ตารางงาน (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

task_updated_time timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

009-09-01 05:26:38 

est_start_date date 10 ประมาณการวันเร่ิม 2009-09-01 
est_finish_date date 10 ประมาณการวันส้ินสุด 2009-09-01 
est_day smallint 2 ประมาณการจํานวน

วัน 
1 

estimate_cost  decimal 10 ประมาณการคาใชจาย 0 
task_status tinyint 1 สถานะงาน 0 
prj_id mediumint 3 รหัสโครงการ 1 
job_type_id mediumint 3 รหัสประเภทงาน 2 
to_emp_id mediumint 3 รหัสผูรับผิดชอบงาน 33 
req_emp_id mediumint 3 ผูมอบหมายงาน 28 
started_date date 10 วันท่ีท่ีเร่ิมจริง NULL 
finished_date date 10 วันท่ีท่ีงานสําเร็จจริง NULL 

 
หมายเหตุ การเก็บขอมูล  task_status แสดงไดดังนี้ 
     New   งานใหม 
     Inprogress กําลังดําเนินการ 
     Paused หยุด 
     Solved สําเร็จ 
     Closed ยกเลิก 
 

ตารางการทํางาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการปฏิบัติงานในโครงการตางๆของพนักงาน 
มีรายละเอียดดังตาราง 4.9  
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ตาราง 4.9 ตารางการทํางาน 
ช่ือตาราง :  task_comment 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลการทํางาน 
Primary Key :  task_comment_id 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

task_comment_id bigint 8 รหัสขอมูลการทํางาน 1 
task_id  int 4 รหัสงาน 1 
emp_id mediumint 3 รหัสพนักงาน 9 
comment text 65,535 คําอธิบายขอมูลการ

ทํางาน 
Requirement Report 
-login 
-data management 

comment_ 
timestamp 

timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

2009-09-03 04:52:23 

 
ตารางงานท่ีตองเสร็จกอน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลงานท่ีตองทําใหเสร็จกอนท่ีงานอ่ืนๆ

จะเร่ิมทําไดในโครงการ มีรายละเอียดดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 ตารางงานท่ีตองเสร็จกอน 
ช่ือตาราง :  task_depend 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลงานท่ีตองทําใหเสร็จกอนงานอ่ืนๆ 
Primary Key :  prim_key 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prim_key bigint 8 คียหลักของตารางเก็บ
ขอมูลงานท่ีตองเสร็จ
กอน 

1 

task_id  bigint 8 รหัสงาน 2 
depend_task_id mediumint 3 รหัสงานท่ีตอง เสร็จ

กอน 
1 
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ตาราง 4.10 ตารางงานท่ีตองเสร็จกอน (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

task_dep_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

2009-09-01 14:49:24 

 
ตารางมาตรฐานงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลมาตรฐานท่ีใชตรวจสอบกับการทํางาน มี

รายละเอียดดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 ตารางมาตรฐานงาน 
ช่ือตาราง :  task_standard 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลมาตรฐานงาน 
Primary Key :  prim_key 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prim_key mediumint 3 คียหลักของตาราง
มาตรฐานงาน 

7 

task_id  bigint 8 รหัสงาน 2 
std_id mediumint 3 รหัสมาตรฐานบริษัท 10 
task_std_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี

ขอมูลถูกแกไขลาสุด 
2009-09-01 14:49:24 

 
ตารางความสามารถพนักงาน เปนตารางท่ีเก็บขอมูลความสามารถของพนักงานแตละ

คนวาทํางานดานใดไดบาง มีรายละเอียดดังตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 ตารางความสามารถพนักงาน 
ช่ือตาราง :  emp_skills 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลความสามารถพนักงาน 
Primary Key :  prim_key 
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ตาราง 4.12 ตารางความสามารถพนักงาน (ตอ) 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prim_key mediumint 3 คียหลักของตาราง
ความสามารถ
พนักงาน 

55 

emp_id mediumint 3 รหัสพนักงาน 21 
job_type_id mediumint 3 รหัสประเภทงาน 1 
skill_timestamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี

ขอมูลถูกแกไขลาสุด 
2009-08-31 04:54:50 

 
ตารางPERT เปนตารางท่ีเก็บขอมูลการจัดการโครงการท่ีทําการคํานวณแลวดวยวิธี

ของ PERT มีรายละเอียดดังตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 ตารางPERT 
ช่ือตาราง :  task_pert 
คําอธิบาย :  ตารางเก็บขอมูลสําหรับการวิเคราะหโดยPERT 
Primary Key :  prim_key 

ช่ือ ชนิดขอมูล 
ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

prim_key bigint 8 คียหลักของ
ตารางขอมูลPERT 

2 

time_stamp timestamp 8 เก็บขอมูลวันเวลาท่ี
ขอมูลถูกแกไขลาสุด 

2009-09-01 05:27:15 

task_id mediumint 3 รหัสงาน 1 
optimal tinyint 1 เวลาท่ีเร็วท่ีสุดท่ีงาน

จะสําเร็จ 
0 

presstimal tinyint 1 เวลาท่ีชาท่ีสุดท่ีงานจะ
สําเร็จ 

0 
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จากการวิเคราะหและออกแบบตารางขอมูลสําหรับฐานขอมูลสามารถออกแบบ
ฐานขอมูลระบบบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวรบริษัทอินคอน จํากัด โดยใช MySQLและใช 
Microsoft Access 2003 เปนเคร่ืองมือในการแสดงแผนภาพความสัมพันธของระบบฐานขอมูล  
และ Microsoft Office Visio 2003 ในการนําเขาฐานขอมูลจาก Microsoft Access มาแสดงในรูป
แผนภาพความสัมพันธของตารางฐานขอมูล ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของฐานขอมูลไดดัง
รูป 4.1 

 

 
รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางขอมูล 


