
 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 
การออกแบบฐานข้อมูล 

 

ในการออกแบบฐานขอ้มูล จากขอ้มูลท่ีรวบรวมมาและจากการส ารวจแหล่งฐานขอ้มูลของ
ระบบท่ีมีอยูเ่ดิม ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเอาขอ้มูลบางส่วน มาท าการแปลงให้อยูใ่นรูปแบบของฐานขอ้มูล 

มายเอสคิวแอล (MySQL) รวมทั้งไดมี้การออกแบบเพิ่มเติมและปรับเปล่ียนโครงสร้างฐานขอ้มูล
ใหม่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยได้ท าการแยกเก็บขอ้มูลต่างๆ ไวเ้ป็นตาราง ดงัแสดง
รายละเอียดไวใ้นตาราง 

4.1 โครงสร้างและตารางฐานขอ้มูลของระบบ 

4.2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

 

 

4.1 โครงสร้างและตารางฐานข้อมูลของระบบ 

โครงสร้างและตารางฐานขอ้มูลของระบบ สารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับงานบริการ 
หลงัการขายของบริษทัอะแวร์คอร์ปอเรชัน่จ  ากดั ประกอบไปดว้ยตารางขอ้มูล 27  ตาราง ดงัน้ี 

 

ตาราง 4.1 โครงสร้างของฐานขอ้มูลและตารางขอ้มูลทั้งหมดของระบบ 

ล าดับ 

ช่ือตารางข้อมูล
ภาษาไทย 

ช่ือตารางข้อมูล
ภาษาองักฤษ 

ประเภทไฟล์ รายละเอยีด 

1 
ตารางเก็บสิทธิการ
ใชง้านระบบ 

ref_authorization Reference 
จดัเก็บสิทธิการใชง้าน
ระบบ 

2 ตารางจงัหวดั ref_city Reference จดัเก็บขอ้มูลจงัหวดั 

3 ตารางการช าระเงิน ref_credit_term Reference 
จดัเก็บขอ้มูลก าหนด
ช าระเงิน 

4 ตารางผูใ้ชง้านระบบ tbl_user Master 
จดัเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน
ระบบ 

5 ตารางต าแหน่ง ref_position Reference 

จดัเก็บขอ้มูลต าแหน่ง
และสิทธิการใชง้าน
ระบบ 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin/tbl_structure.php?db=csawaredb&table=ref_credit_term&token=0636ab3f732ef055594308b53642c1b8


 

 

 
39 

 

ตาราง 4.1 โครงสร้างของฐานขอ้มูลและตารางขอ้มูลทั้งหมดของระบบ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ช่ือตารางข้อมูล

ภาษาไทย 

ช่ือตารางข้อมูล
ภาษาองักฤษ 

ประเภท
ไฟล์ 

รายละเอยีด 

6 
ตารางระยะเวลาใน
การเขา้ใหบ้ริการ 

ref_serivce_agreement Reference 
จดัเก็บขอ้มูลระยะเวลาใน
การเขา้ใหบ้ริการ  

7 
ตารางวธีิการช าระ
เงิน 

ref_tender Reference 
จดัเก็บขอ้มูลรูปแบบการ
ช าระเงิน 

8 
ตารางชนิดการ
ใหบ้ริการ 

ref_type_service Reference 
จดัเก็บขอ้มูลรูปแบบการ
ใหบ้ริการ 

9 

ตารางประเภทการ
ปรับปรุงสินคา้คง
คลงั 

ref_type_stock Reference 
จดัเก็บขอ้มูลประเภทการ
ปรับปรุงสินคา้คงคลงั 

10 
ตารางการ
รับประกนั 

ref_warranty Reference 
จดัเก็บขอ้มูลประกนัของ
สินคา้ 

11 
ตารางสัญญาการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

tbl_contract Master 
จดัเก็บขอ้มูลสัญญาการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

12 

ตารางรายละเอียด
การใหบ้ริการ
ลูกคา้ 

tbl_contract_detail Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลราย ละเอียด
การใหบ้ริการ และเดือนท่ี
ใหบ้ริการ 

13 
ตารางรายละเอียด
สินคา้ในสัญญา 

tbl_contract_product Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลราย ละเอียด
สินคา้ท่ีอยูใ่นสัญญา 

14 ตารางลูกคา้ tbl_customer Master จดัเก็บขอ้มูลลูกคา้ 

15 
ตารางรายช่ือผู ้
ติดต่อลูกคา้ 

tbl_customer_contract Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลรายช่ือผู ้
ติดต่อของลูกคา้ 

16 
ตารางรายละเอียด
การใชบ้ริการ 

tbl_customer_service Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลประเภทการ
ใชบ้ริการของลูกคา้ 

17 
ตารางรายการราคา 
สินคา้ 

tbl_price_list Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ และราคา
โปรโมชัน่รายเดือน 
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ตาราง 4.1 โครงสร้างของฐานขอ้มูลและตารางขอ้มูลทั้งหมดของระบบ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
ช่ือตารางข้อมูล

ภาษาไทย 

ช่ือตารางข้อมูล
ภาษาองักฤษ 

ประเภทไฟล์ รายละเอยีด 

18 
ตารางรายการ 
สินคา้ 

tbl_product Master 
จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

19 ตารางจดัซ้ือ tbl_purchase_order Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
การสั่งซ้ือสินคา้ 

20 
ตารางรายละเอียด
จดัซ้ือ 

tbl_purchase_order_ 

product 
Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 

21 ตารางสั่งซ้ือ tbl_sale_order Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
ท่ีพนกังานขายตอ้งการ
สั่งซ้ือ 

22 
ตารางรายการ
สินคา้สั่งซ้ือ 

tbl_sale_order_product Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ท่ีพนกังานขาย
ตอ้งการสั่งซ้ือ 

23 ตารางการขาย tbl_sale_record Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
การขาย 

24 
ตารางรายละเอียด
สินคา้ท่ีขาย 

tbl_sale_record_ 

product 
Transaction 

จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ท่ีขายใหลู้กคา้ 

25 
ตารางการ
ใหบ้ริการ 

tbl_service Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด
การใหบ้ริการ 

26 
ตารางตวัแทน
จ าหน่าย 

tbl_vendor Master 
จดัเก็บขอ้มูลตวัแทน
จ าหน่าย 

27 
ตารางผูติ้ดต่อ
ตวัแทนจ าหน่าย 

tbl_vendor_contact Transaction 
จดัเก็บขอ้มูลผูติ้ดต่อ
ตวัแทนจ าหน่าย 
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จากตาราง 4.1  แสดงถึงโครงสร้างของฐานขอ้มูลของระบบทั้งหมดซ่ึงประกอบดว้ยตารางขอ้มูล 27 

ตาราง ท่ีเป็นแหล่งจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ โดยจะแสดงรายละเอียดการออกแบบของตารางขอ้มูล ดงัน้ี 
1)   ตารางเก็บสิทธิการใชง้านระบบ  เป็นตารางจดัเก็บสิทธิการใชง้านระบบ ดงัตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 โครงสร้างตารางเก็บสิทธิการใชง้านระบบ 

ช่ือตาราง : ref_authorization 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

id smallint(2) ล าดบัสิทธิการใชง้านระบบ Yes No 1 

name varchar(20) ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ No No admin 

active_flag tinyint(1) 
ควบคุมการใชง้านสิทธิการ
ใชร้ะบบ 

No No 0=ไม่มีสิทธิ,1=มีสิทธิ 

 

ความหมายของฟิลด์  id   

ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “1”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “admin”    
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “2”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “staff”    
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “3”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “sale” 
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “4”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “purchase” 
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “5”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “customer” 
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “6”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “manager” 
ล าดบัสิทธิการใชง้าน  “7”    ช่ือสิทธิการใชง้านระบบ  “customer_service” 

2)   ตารางจงัหวดั เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลจงัหวดัไดท้  าการโหลดขอ้มูลจาก ศูนย์
สารสนเทศ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ดงัตาราง 4.3 

ตาราง 4.3 โครงสร้างตารางจงัหวดั 

ช่ือตาราง : ref_city 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

id_city smallint(2) รหสัจงัหวดั Yes No 01 

city_name varchar(50) ช่ือจงัหวดั No No กระบ่ี 
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3)  ตารางการช าระเงิน เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลการช าระเงิน ดงัตาราง 4.4 

ตาราง 4.4 โครงสร้างตารางการช าระเงิน 

ช่ือตาราง : ref_credit_term 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

credit_id smallint(2) รหสัการช าระเงิน Yes No 00 

credit_name varchar(25) ช่ือการช าระเงิน No No จ่ายทนัที 
credit_days tinyint(2) จ านวนวนัครบช าระ No No 0 
active_flag tinyint(1) สถานะการใหบ้ริการ No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้านอยู ่
 

ความหมายของฟิลด์ credit_id   

รหสัการช าระเงิน  “00”    ช่ือการช าระเงิน   “จ่ายทนัที”   จ านวนวนัท่ีครบช าระ “0” 
รหสัการช าระเงิน  “15”    ช่ือการช าระเงิน   “ช าระภายใน 15 วนั” จ านวนวนัท่ีครบช าระ “15” 
รหสัการช าระเงิน  “30”    ช่ือการช าระเงิน   “ช าระภายใน 30 วนั” จ านวนวนัท่ีครบช าระ “30” 
รหสัการช าระเงิน  “45”    ช่ือการช าระเงิน   “ช าระภายใน 30 วนั” จ านวนวนัท่ีครบช าระ “45” 

4)  ตารางผูใ้ชง้านระบบ  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ ระบุช่ือ รหสัพนกังาน 
รวมทั้งก าหนดรหสัเขา้ใชง้าน  ดงัตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 โครงสร้างตารางผูใ้ชง้านระบบ 

ช่ือตาราง :  ref_user 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

code  char(6) รหสัพนกังาน Yes No 300300 

username  varchar(20) ช่ือในการเขา้ใชง้าน No No admin 

password  varchar(32) รหสัผา่น No No demo 

sex  tinyint(1) เพศ No No 1-ชาย, 2-หญิง 

name  varchar(50) ช่ือ No No administrator 

surname  varchar(50) นามสกุล No No aware 

authorization_id  smallint(2) รหสัสิทธิในการใชง้าน No No 1 

 

http://localhost/phpMyAdmin/tbl_structure.php?db=csawaredb&table=ref_credit_term&token=0636ab3f732ef055594308b53642c1b8
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ตาราง 4.5 โครงสร้างตารางผูใ้ชง้านระบบ(ต่อ) 
ช่ือตาราง :  ref_user 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

address  varchar(200) ท่ีอยู ่ No No 
25/1  Moo 2 T. 

Pabong 

tel  varchar(20) เบอร์โทรศพัท ์ No No 
0897588918 

email  varchar(50) อีเมล No No 
Admin@aware.co.th 

pos_id  int(4) รหสัต าแหน่ง No Yes 
5 

id_city  smallint(2) รหสัจงัหวดั No Yes 
14 

zipcode  varchar(10) รหสัไปรษณีย ์ No No 
50140 

active_flag  tinyint(1) สถานะการใหบ้ริการ No No 
0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน
อยู ่

 

 

5)  ตารางต าแหน่ง เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลต าแหน่งและสิทธิการใชง้านระบบ   
ดงัตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 โครงสร้างตารางต าแหน่ง 

ช่ือตาราง : ref_position 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

pos_id smallint(2) รหสัต าแหน่ง Yes No 1 

pos_name varchar(20) ช่ือต าแหน่ง No No Graphic Design 

active_flag tinyint(1) 
ควบคุมการใชง้าน
รายช่ือลูกคา้ 

No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้านอยู ่

authorization_id smallint(2) รหสัสิทธิการใชง้าน No Yes 7 

ความหมายของฟิลด์  pos_id 
รหสัต าแหน่ง “1”    ช่ือต าแหน่ง   “Graphic Design”  รหสัสิทธิการใชง้าน “7” 
รหสัต าแหน่ง “2”    ช่ือต าแหน่ง   “Sale”  รหสัสิทธิการใชง้าน “3” 
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รหสัต าแหน่ง “3”    ช่ือต าแหน่ง   “Purchase”  รหสัสิทธิการใชง้าน “4” 
รหสัต าแหน่ง “4”    ช่ือต าแหน่ง   “Engineer”  รหสัสิทธิการใชง้าน “7” 
รหสัต าแหน่ง “5”    ช่ือต าแหน่ง   “Manager”  รหสัสิทธิการใชง้าน “1” 
รหสัต าแหน่ง “8”    ช่ือต าแหน่ง   “Customer Service”  รหสัสิทธิการใชง้าน “7” 

6)  ตารางระยะเวลาในการเขา้ใหบ้ริการ  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลระยะเวลาในการเขา้
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ดงัตาราง 4.7 

ตาราง 4.7 โครงสร้างตารางระยะเวลาการรับประกนัจากผูข้าย 
ช่ือตาราง : ref_serivce_agreement 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

said smallint(2) รหสั service 

agreement level 
Yes No 1 

saname varchar(30) ช่ือ  service agreement 

level 
No No 8 x 5 

active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 

ความหมายของฟิลด์  said  
รหสั service agreement level “1”    ช่ือ service agreement level  “8 x 5”   
รหสั service agreement level “2”    ช่ือ service agreement level  “24 x 7”   
 

หมายเหตุ   
 8 x 5 หมายถึงการใหบ้ริการหลงัการขาย 8 ชัว่โมงในเวลาท าการ 8:30 – 17:30 ใน 5  วนัท าการ 

24 x 7 หมายถึงการใหบ้ริการหลงัการขาย ตลอด 24 ชัว่โมง ไม่เวน้วนัหยดุราชการ (7 วนัต่อ
สัปดาห์) 
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7)  ตารางวธีิการช าระเงิน เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรูปแบบการช าระเงิน ดงัตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 โครงสร้างตารางวิธีการช าระเงิน 
ช่ือตาราง : ref_tender 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

tender_id smallint(2) รหสัวธีิการช าระ Yes No 1 

tender_name varchar(25) ช่ือวธีิการช าระ No No โอนเงิน 
active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 
 

8)  ตารางชนิดการใหบ้ริการ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรูปแบบการใหบ้ริการดงัตาราง 4.9 

ตาราง 4.9 โครงสร้างตารางชนิดการใหบ้ริการ 
ช่ือตาราง : ref_type_service 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

typeserv_id smallint(2) รหสัชนิดการใชบ้ริการ Yes No 1 

typeserv_name varchar(50) ช่ือชนิดการใหบ้ริการ No No 
การรับซ่อมสินคา้
หลงัหมดประกนั 

active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 
 

 

9)  ตารางประเภทการปรับปรุงสินคา้คงคลงั  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลประเภทของการ
ปรับปรุงสินคา้คงคลงั ดงัตาราง 4.10 

ตาราง 4.10 โครงสร้างตารางประเภทการปรับปรุงสินคา้คงคลงั 
ช่ือตาราง : ref_type_stock 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

typestock_id smallint(2) 
รหสัประเภทเอกสาร
ปรับปรุงสินคา้คงคลงั 

Yes No 1 
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ตาราง 4.10 โครงสร้างตารางประเภทการปรับปรุงสินคา้คงคลงั (ต่อ) 
ช่ือตาราง : ref_type_stock 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

typestock_name varchar(25) ช่ือประเภทเอกสาร No No น าเขา้สินคา้ 
cal_stock int(2) ค านวณคลงัสินคา้ No No 1 
active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 
 

10)  ตารางการรับประกนั เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลประกนัของสินคา้ ดงัตาราง 4.11 

ตาราง 4.11 โครงสร้างตารางการรับประกนั 
ช่ือตาราง : ref_warranty 

ประเภทตาราง : Reference 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

wid smallint(2) 
รหสัระยะเวลา
รับประกนั 

Yes No 1 

wname varchar(30) 
ช่ือระยะเวลา
รับประกนั 

No No 30 วนั 

active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 
 

 

 

11)  ตารางสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ดงั
ตาราง 4.12 

ตาราง 4.12 โครงสร้างตารางสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_contract 

ประเภทตาราง : Master 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cont_code varchar(7) ช่ือสัญญา Yes No MA11001 

cont_date Datetime(8) วนัท่ีท าสัญญา No No 2011-02-27 
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ตาราง 4.12 โครงสร้างตารางสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_contract 

ประเภทตาราง : Master 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

staff_id char(6) 
รหสัพนกังานท่ี
รับผดิชอบท าสัญญา 

No Yes 303107 

sr_id smallint(2) รหสัใบเสนอราคา No Yes 12 

file_name Char(128) เก็บช่ือไฟลส์ัญญา No No 
MAHoreca11.pdf 

start_date Datetime(8) วนัท่ีเร่ิมสัญญา No No 
2011-02-27 

expired_date Datetime(8) วนัส้ินสุดสัญญา No No 
2012-02-28 

said smallint(2) 
รหสั service 

agreement level 
No Yes 

1 

cont_year smallint(2) ปีท่ีท าสัญญา No No 11 
active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 0= ยกเลิก, 1= ใชง้าน 

ma_type char(1) 
ชนิดของการ
ใหบ้ริการ 

No No 

1-quater, 2-monthly 

ma_hours smallint(2) จ านวนชัว่โมง/เดือน No No 15 

add_hour_charge Float(4) 
ราคาชัว่โมงการ
ท างาน 

No No 
750.00 

month_price Float(4) ราคารายเดือน No No 12000.00 
 

12)  ตารางรายละเอียดการให้บริการลูกคา้ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสัญญาการ
ใหบ้ริการลูกคา้ เดือนท่ีเขา้ไปใหบ้ริการ ท่ีท าสัญญาไว ้ดงัตาราง 4.13 

ตาราง 4.13 โครงสร้างตารางรายละเอียดสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_contract_detail 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cd_id smallint(2) 
รหสัรายละเอียด
สัญญา 

Yes No 1 
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ตาราง 4.13 โครงสร้างตารางรายละเอียดสัญญาการใหบ้ริการลูกคา้ (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_contract_detail 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cont_code varchar(7) ช่ือสัญญา Yes No 
MA11001 

cd_month tinyint(2) เดือนท่ีท าสัญญา No No 
3 

cd_year char(4) ปีท่ีท าสัญญา No No 2011 
remark text เดือนท่ีไปใหบ้ริการ No No 

Preventive  on 11 

mar 11 
 

13)  ตารางรายละเอียดสินคา้ในสัญญาเป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสัญญาการ
ใหบ้ริการลูกคา้ รายการสินคา้ ท่ีท าสัญญาไว ้ดงัตาราง 4.14 

ตาราง 4.14 โครงสร้างตารางรายละเอียดสินคา้ในสัญญา 
ช่ือตาราง : tbl_contract_product 

 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

contp_id smallint(2) รหสัรายการสินคา้ Yes No 
1 

cont_code varchar(7) ช่ือสัญญา Yes No MA11001 

prod_code varchar(25) 
รหสัสินคา้หรือ
บริการ  

No No D87-01532 

service_desc varchar(100) 
รายการบริการ 
รายละเอียดสินคา้ 

No No 

IBM System 

x3250M2 

serial_no varchar(45) 
ซีเรียลนมัเบอร์ 
หมายเลขอุปกรณ์ 

No No 

99A1234 

remark varchar(120) หมายเหตุ No No 
Server for backup1 
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14)  ตารางลูกคา้  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดลูกคา้ ท่ีอยู ่ ดงัตาราง 4.15 

ตาราง 4.15 โครงสร้างตารางลูกคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_customer 

ประเภทตาราง : Master 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No No CS0002 

cus_name varchar(60) 
ช่ือลูกคา้ หรือ ช่ือ
บริษทัลูกคา้ 

No No 
Intropica Company 

Limited 

cus_address varchar(150) อยูลู่กคา้ No No 

40/7 Moo 4 

Superhighway Rd., 

T.Tasala, A.Muang 

500... 

cus_tel varchar(20) เบอร์โทรศพัท ์ No No +66 (0) 53 262 980 

cus_fax varchar(20) เบอร์แฟกซ์ No No +66 (0) 53 262 981 

active_flag tinyint(1) ควบคุมการใชง้าน No No 
0= ยกเลิก, 1= ใช้
งาน 

credit_term_id int(4) 
รหสัระยะเวลาการ
ผอ่นช าระ 

Yes Yes 
จ านวน วนั 00 ,15, 

30 , 45 

 

 

15)  ตารางรายช่ือผูติ้ดต่อลูกคา้  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดช่ือผูติ้ดต่อของลูกคา้ 
และช่องทางการติดต่อเช่น เบอร์โทรศพัท ์อีเมล  ดงัตาราง 4.16 

 

ตาราง 4.16 โครงสร้างตารางรายช่ือผูติ้ดต่อลูกคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_customer_contract 

ประเภทตาราง : Transection 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No No CS0002 

cusc_id smallint(2) รหสัช่ือผูติ้ดต่อ Yes No 01 

cusc_name varchar(60) ช่ือ No No 
Khun Thee 

(Theerachai) 
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ตาราง 4.16 โครงสร้างตารางรายช่ือผูติ้ดต่อลูกคา้ (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_customer_contract 

ประเภทตาราง : Transection 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cusc_position varchar(30) ต าแหน่ง No No 
IT Manager 

cusc_tel varchar(20) เบอร์โทรศพัท ์ No No 
0537950-3 

cusc_mobile varchar(20) 
เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 

No No 

081-6829908 

cusc_fax varchar(20) เบอร์แฟกซ์ No No 
053-537945 

cusc_email varchar(50) อีเมล No No 
theerachai.t@abbey

crest.com 

active_flag tinyint(1) 
ควบคุมการใช้
งาน 

No No 
0= ยกเลิก, 1= ใช้
งาน 

cusc_note varchar(50) หมายเหตุ No No 
สะดวกติดต่อทาง
โทรศพัทมื์อถือ 

 

 

16)  ตารางรายละเอียดการใชบ้ริการ  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดการประเภทการ
ใชบ้ริการของลูกคา้ ดงัตาราง 4.17 

 

ตาราง 4.17 โครงสร้างตารางรายละเอียดการใชบ้ริการ 
ช่ือตาราง : tbl_customer_service 

ประเภทตาราง : Transection 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No No CS0002 

typeserv_id smallint(2) 
รหสัชนิดการ
ใหบ้ริการ 

Yes Yes 
1 = การซ่อมสินคา้
หลงัรับประกนั 

 

ความหมายของฟิลด์  typeserv_id  
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “1”  หมายถึง  การรับซ่อมสินคา้หลงัหมดประกนั 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “2”  หมายถึง  on site 
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รหสัชนิดการใหบ้ริการ “3”  หมายถึง  consult 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “4”  หมายถึง  site survey 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “5”  หมายถึง  Maintenance Agreement : MA 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “6”  หมายถึง  Professional Service & product 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “7”  หมายถึง  Corporate mail 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “8”  หมายถึง  hosting 
รหสัชนิดการใหบ้ริการ “9”  หมายถึง  ตรวจเช็ครายเดือน/ไตรมาส 
 

17)  ตารางรายการราคาสินคา้ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้และราคา
โปรโมชัน่ รายเดือนดงัตาราง 4.18 

ตาราง 4.18 โครงสร้างตารางรายการราคาสินคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_price_list  

ประเภทตาราง : Transection 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

plist_id smallint(2) 
รหสัรายการ
สินคา้ 

Yes No 2 

prod_code varchar(25) 
รหสัสินคา้หรือ
บริการ  

No Yes D87-01532 

service_desc varchar(100) 
รายการบริการ 

รายละเอียดสินคา้ 
No No 

OfficeStandard 2010 

SNGL 

sps_date Datetime(8) 
วนัท่ีเร่ิม 
promotion 

No No 2011-01-01 

spe_date Datetime(8) 
วนัท่ีส้ินสุด 
promotion 

No No 2011-01-31 

ingram_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 3000.00 

value_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 2800.00 

sis_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 3100.00 

synnex_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 0.00 
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18)  ตารางรายการสินคา้ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้และราคา  
ดงัตาราง 4.19 

ตาราง 4.19 โครงสร้างตารางรายการสินคา้ 
ช่ือตาราง : tbl_product 

ประเภทตาราง : Master 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

prod_code varchar(25) 
รหสัสินคา้หรือ
บริการ  

Yes No D87-01532 

prod_name varchar(100) 
ช่ือสินคา้หรือ
บริการ 

No No 

Microsoft Visio 

Professional 2003 

Win32 English CD 

unit_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 19000 

active_flag tinyint(1) 
ควบคุมการใช้
งาน 

No No 
0= ยกเลิก, 1= ใช้
งาน 

on_stock int(2) 
จ านวนสินคา้คง
คลงั 

No No 0 

reorder int(2) 

จ านวนนอ้ยท่ีสุด
ท่ีจะท าการสั่งซ้ือ
ใหม่ 

No No 0 

 

 

19)  ตารางจดัซ้ือ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ ดงัตาราง 4.20 

 

ตาราง 4.20 โครงสร้างตารางจดัซ้ือ 
ช่ือตาราง : tbl_purchase_order 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

po_no char(8) เลขท่ีใบสั่งซ้ือ Yes No 2011/001 

order_date date วนัท่ีสั่งซ้ือ No No 2011-02-24 

staff_code char(6) ผูส้ั่งซ้ือสินคา้ No Yes 300300 
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ตาราง 4.20 โครงสร้างตารางจดัซ้ือ (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_purchase_order 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

vendc_id smallint(2) รหสัผูจ้ดัจ  าหน่าย No Yes 
27 

p_no smallint(2)  No No 
1 

p_year smallint(2) ปี No No 
2011 

po_status char(1) สถานะ No No 

0-สินคา้ไม่ครบ 

1-รับสินคา้ครบแลว้
2-cancel 

so_id int(11) 
รหสัใบเปิดการ
ขาย 

No Yes 

1 

modify_by char(6) 
รหสัพนกังานท่ี
แกไ้ขล่าสุด 

No No 

300300 

last_update datetime เวลาแกไ้ขล่าสุด No No 
2011-02-25 

12:53:12 

vend_id int(11) รหสัผูข้าย No Yes 
3 

 

20)  ตารางรายละเอียดจดัซ้ือ เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ท่ีสั่งซ้ือ  

ดงัตาราง 4.21 

ตาราง 4.21 โครงสร้างตารางรายละเอียดจดัซ้ือ 

ช่ือตาราง : bl_purchase_order_product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

pop_id smallint(2) 
ล าดบัรายการ
สินคา้ 

Yes No 1 

po_no char(8) เลขท่ีใบสั่งซ้ือ Yes No 2011/001 

prod_no smallint(2) ล าดบัสินคา้ No No 1 

prod_code varchar(25) 
รหสัสินคา้หรือ
บริการ  

Yes No D87-01532 
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ตาราง 4.21 โครงสร้างตารางรายละเอียดจดัซ้ือ (ต่อ) 
ช่ือตาราง : bl_purchase_order_product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

service_desc varchar(100) รายการบริการ No No 
Samsung LCD 15 

qty int(2) จ านวนสินคา้ No No 
1 

unit_price Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 
2500.00 

warranty varchar(50) 
ช่ือระยะเวลา
รับประกนั 

No No 

1Y 

serial_no varchar(45) ซีเรียลนมัเบอร์ No No 
Zzasd254 

receive_date Datetime(8) วนัท่ีรับสินคา้ No No 
2011-02-28 

invoice varchar(20 เลขท่ีใบเสร็จ No No 
IV2011001 

status_receive char(1) 1-ไดรั้บสินคา้ No No 1-ไดรั้บสินคา้ 

arrival_date Datetime(8) 
ก าหนดวนัรับ
สินคา้ 

No No 

2011-02-24 

inspection_by char(6) คนตรวจสินคา้ No No 
303109 

received_by char(6) คนรับสินคา้ No Yes 
350111 

status_pop char(1) สถานะ No No 

T-Testing,  

C-Completed,  

D-Defected 

 

21)  ตารางสั่งซ้ือ   เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดท่ีพนกังานขายตอ้งการสั่งซ้ือ   
ดงัตาราง 4.22 

ตาราง 4.22  โครงสร้างตารางสั่งซ้ือ 
ช่ือตาราง : tbl_sale_order 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

so_no  char(10) เลขท่ีเอกสาร
สั่งซ้ือ 

No No SO2011/001 
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ตาราง 4.22  โครงสร้างตารางสั่งซ้ือ(ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_sale_order 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

sr_id  smallint(2) 
ล าดบัการสั่งซ้ือจากการ
ขาย 

No Yes 

1 

order_date  Datetime(8) วนัท่ีเปิดการขาย No No 
2011-02-24 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No No 
CS0002 

request_date  Datetime(8) วนัท่ีส่งสินคา้  No No 
 

issued_by  char(6) 
รหสัพนกังานท่ีจดัท าใบ
เปิดการขาย 

No Yes 
300300 

gen_po  char(1) สร้างเอกสารจดัซ้ือ No No 
สถานะ 0-pending, 

1-generate po. 

complete,2-Cancel 

modify_by  char(6) 
รหสัพนกังานท่ีแกไ้ข
ล่าสุด 

No Yes 

300300 

last_update  datetime วนัท่ีแกไ้ขล่าสุด No No 
2011-02-24 

14:53:47 

 

22)  ตารางรายการสินคา้สั่งซ้ือ   เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ท่ีพนกังานขาย
ตอ้งการสั่งซ้ือ  ดงัตาราง 4.23 

ตาราง 4.23  โครงสร้างตารางรายการสินคา้สั่งซ้ือ 
ช่ือตาราง : tbl_sale_order_product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

sop_id  smallint(2) ล าดบัการสั่งซ้ือสินคา้
จากการขาย 

Yes No 

1 

sr_no  char(14) รหสัใบเปิดการขาย Yes No 2011/001 

prod_no int(10) ล าดบัสินคา้ 
No No 

1 

prod_code varchar(25) รหสัสินคา้หรือบริการ  Yes No D87-01532 
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ตาราง 4.23  โครงสร้างตารางรายการสินคา้สั่งซ้ือ  (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_sale_order_product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

service_desc varchar(100) รายการบริการ No No 
Samsung LCD 15 

qty  int(10) จ านวนสินคา้ No No 
3 

request_date  date วนัท่ีตอ้งการรับสินคา้ No No 
2011-02-24 

status_po  char(1) สถานะ No No 
สถานะถูกเลือก P/O 

=1 

 

23)  ตารางการขาย เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดการขาย ดงัตาราง 4.24 

ตาราง 4.24  โครงสร้างตารางการขาย 
ช่ือตาราง : tbl_sale_record 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

sr_no  char(14) รหสัเสนอราคา Yes No 2011/001 

offer_date  Datetime(8) วนัท่ีเสนอราคา No No 2011-02-24 

staff_id  char(6) 

รหสัพนกังานท่ี
รับผดิชอบใบ
เสนอราคา 

No Yes 300300 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No Yes CS0002 

net_amt  Float(4) 

ราคาสินคา้หรือ
บริการยงัไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

No No 0.00 

delivery_date  Datetime(8) 
ระยะเวลาส่ง
สินคา้ใหลู้กคา้ 

No No 2011-02-25 

issued_by  char(6) 
รหสัพนกังานท่ี
ท าใบเสนอราคา 

No Yes 300300 

 



 

 

 
57 

 

ตาราง 4.24  โครงสร้างตารางการขาย (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_sale_record 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

approved_by  char(6) 

รหสัพนกังานท่ี
อนุมติัใบเสนอ
ราคา 

No Yes 

300300 

sr_status  char(1) สถานะ No No 
สถานะ 1-

complete,2-cancel,0-

pending 

s_no  smallint(2) ล าดบัการขาย No No 
1 

s_year  smallint(2) ปี No No 
2011 

credit_id  int(4) 
รหสัระยะเวลา
ผอ่นผนัการช าระ 

No Yes 

2 

total_price  Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 
15000.00 

modify_by char(6) 
รหสัพนกังานท่ี
แกไ้ขล่าสุด 

No Yes 

300300 

last_update Datetime(8) วนัท่ีมีแกไ้ข No No 
2011-03-07 

17:51:23 

 

24)  ตารางรายละเอียดสินคา้ท่ีขาย เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ท่ีขายใหลู้กคา้
ดงัตาราง 4.25 

ตาราง 4.25 โครงสร้างตารางรายละเอียดสินคา้ท่ีขาย 
ช่ือตาราง : tbl_sale_record _product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

srp_id  smallint(2) 

ล าดบัใบเสนอ
ราคา เก็บรายการ
สินคา้หรือบริการ 

Yes No 1 

sr_no  char(14) รหสัเสนอราคา Yes No 2011/001 
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ตาราง 4.25 โครงสร้างตารางรายละเอียดสินคา้ท่ีขาย (ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_sale_record _product 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

prod_no smallint(2) ล าดบัสินคา้ No No 
1 

prod_code varchar(25) รหสัสินคา้หรือบริการ  Yes No 
D87-01532 

service_desc varchar(100) รายการบริการ No No 
Samsung LCD 15 

qty  int(2) จ านวนสินคา้ No No 
3 

on_stock  int(12) สินคา้คงคลงั No No 
0 

unit_price  Float(4) ราคาต่อหน่วย No No 
5000.00 

srp_status  char(1) สถานะเอกสาร No No 1-สั่งซ้ือสินคา้ 
 

25)  ตารางการใหบ้ริการ   เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียดการใหบ้ริการ    
ดงัตาราง 4.26 

ตาราง 4.26  โครงสร้างตารางการใหบ้ริการ 
ช่ือตาราง : tbl_service 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

serv_id  int(11) รหสัการบ ารุงรักษา Yes No 1 
action_date  Datetime(8) วนัท่ีใหบ้ริการ No No 2011-02-05 

action_detail  text 
รายละเอียดการ
ใหบ้ริการ 

No No 

Server exchange 

stuck mail and need 

to fixed HDD  

use_hour  int(2) 
จ านวนชัว่โมงท่ี
ใหบ้ริการ 

No No 5 

staff_id  char(6) 
พนกังานท่ีใหบ้ริการ
หนา้งาน 

No No 300300 

serv_date  Datetime(8) Date today No No 2011-02-05 

cus_code char(6) รหสัลูกคา้ No Yes CS0002 

typeserv_id  int(4) รหสัชนิดการใชบ้ริการ No No 2 
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ตาราง 4.26  โครงสร้างตารางการใหบ้ริการ(ต่อ) 
ช่ือตาราง : tbl_service 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

serv_type  char(1) 
ประเภทการใช้
บริการ 

No No 
1-MA, 2-ทัว่ไป, 3-

claim 

status_serv  char(1) สถานะ No No 
1- Complete(C)  

0-Testing(T) 
serv_score  tinyint(3) ความพึงพอใจ No No 

2 

serv_by  char(6) ผูรั้บผดิชอบ No No 
350112 

serv_level  char(1) 
ระดบัความ
เร่งด่วน 

No No 
สถานะ 1-Urgent, 2-

Normal, 3-Low 

Priority 
serv_action  text การปฎิบติังาน No No 

Fixed by change 

new HDD 
followup_request  char(1) สถานะงาน No No 

c-completed 

 w-waiting  
 

26)  ตารางตวัแทนจ าหน่าย  เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลตวัแทนจ าหน่าย ดงัตาราง 4.27 

ตาราง 4.27  โครงสร้างตารางตวัแทนจ าหน่าย   
ช่ือตาราง : tbl_vendor 

ประเภทตาราง : Master 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

vend_id  smallint(2) 
รหสับริษทั
ตวัแทนจ าหน่าย 

Yes No 1 

vend_name  varchar(100) 
ช่ือบริษทัตวัแทน
จ าหน่าย 

No No 
Ingram 

Micro(Thailand) Ltd 

vend_address  varchar(150) ท่ีอยู ่ No No  

vend_tel  varchar(50) เบอร์โทรศพัท ์ No No 053-404593-5 

vend_fax  varchar(50) เบอร์แฟกซ์ No No 053-404156 

active_flag tinyint(1) 
ควบคุมการใช้
งาน 

No No 
0= ยกเลิก, 1= ใช้
งาน 
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27)  ตารางผูติ้ดต่อตวัแทนจ าหน่าย เป็นตารางจดัเก็บขอ้มูลผูติ้ดต่อตวัแทนจ าหน่าย 

 ดงัตาราง 4.28 

ตาราง 4.28  โครงสร้างตารางผูติ้ดต่อตวัแทนจ าหน่าย 
ช่ือตาราง : tbl_vendor_contact 

ประเภทตาราง : Transaction 

ช่ือ 
ชนิดขอ้มูล
(ไบต)์ 

ค าอธิบาย PK FK 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

vendc_id  int(11) รหสัผูติ้ดต่อ Yes No 1 

vendc_name  varchar(100) ช่ือผูติ้ดต่อ No No Decha 

vendc_position  varchar(50) ต าแหน่งผูติ้ดต่อ No No Sales Manager 

vendc_tel  varchar(50) เบอร์โทรศพัท ์ No No 053-404593-5 

vendc_mobile  varchar(50) เบอร์มือถือ No No 01-7833218 

vendc_fax  varchar(50) แฟกซ์ No No 053-404156 

vendc_email  varchar(50) อีเมลล ์ No No 
decha.s@ingrammic

ro-asia.com 

active_flag  tinyint(1) 
ควบคุมการใช้
งาน 

No No 
0= ยกเลิก, 1= ใช้
งาน 

vend_id  int(11) 
รหสับริษทั
ตวัแทนจ าหน่าย 

Yes Yes 1 

 

 

 

4.2 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 

จากการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ผูจ้ดัท าไดแ้สดงภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

ดงัแสดงตามรูป 4.1 
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รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับงาน
บริการหลงัการขายของบริษทัอะแวร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั   
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รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการส าหรับงาน
บริการหลงัการขายของบริษทัอะแวร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (ต่อ) 


