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FACT 

Dimension 

Dimension 

Dimension 

Dimension Dimension 

Dimension 

Dimension 

 

บทที ่4 

การออกแบบคลงัข้อมูล 

 

 ในบทน้ีผูศึ้กษาขอกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบคลงัขอ้มูลเพื่อใช้ในการพฒันาระบบธุรกิจ
ชาญฉลาดเพื่อบริหารจดัการสินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั โดยมีล าดบั
ขั้นตอนการออกแบบดงัน้ี 

4.1 การออกแบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติ (Dimensional Data Modeling)  

 ในการออกแบบคลงัขอ้มูลผูศึ้กษาเลือกการออกแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema 
Dimensional Data Model) ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีมีรูปร่างคลา้ยดาว ประกอบดว้ยตารางขอ้เท็จจริง(Fact 
Table) อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยด้วยตารางมิติ (Dimension Table) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับตาราง
ขอ้เท็จจริง ซ่ึงตารางน้ีจะเป็นตารางท่ีใช ้multiple join เพื่อเช่ือมต่อกบัตารางมิติอ่ืนๆ แต่ตารางมิติอ่ืน
จะใช ้single join เพื่อเช่ือมเขา้กบัตารางขอ้เท็จจริง ซ่ึงโครงสร้างน้ีไดรั้บความนิยมในการออกแบบ
คลงัขอ้มูลเน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema) 
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4.2 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการพฒันาคลงัข้อมูล (Data  Source)  

 ในการพฒันาคลงัขอ้มูลผูศึ้กษาเลือกขอ้มูลดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการหลกัของการ
ด าเนินการธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั ตามขอบเขตการพฒันาระบบ
โดยมีตารางขอ้มูลจ านวนทั้งส้ิน 8 ตาราง ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตาราง  4.1 ตารางขอ้มูลดา้นสินเช่ือในระบบฐานขอ้มูลปฏิบติัการ (OLTP) 
ล าดบั ช่ือตารางขอ้มูล ประเภทตาราง ค าอธิบาย 

1 Mbmembmaster Master File ตารางขอ้มูลสมาชิก 
2 Lncontmaster Transaction File ตารางขอ้มูลเงินกู ้
3 Lnloantype Reference File ตารางขอ้มูลประเภทเงินกู ้
4 Lncontcoll Master File ตารางขอ้มูลหลกัประกนั 
5 Lnucfloancolltype Reference File ตารางขอ้มูลรหสัหลกัประกนั 
6 Mbucfmembgroup Reference File ตารางขอ้มูลหน่วยงาน 
7 Lnreqloan Transaction ตารางขอ้มูลประวติัการขอกูเ้งิน 
8 Mbucfemptype Reference File ตารางขอ้มูลสถานภาพ 

 ซ่ึงผูศึ้กษาใช้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลปฏิบติัการ (OLTP) ขององค์กร และแสดงรายละเอียดตาม
แผนภาพไดอะแกรม (diagram) ดงัภาพ ท่ี 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 แผนภาพไดอะแกรม (diagram) ของฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) ดา้นสินเช่ือของสอ.มช. 
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 โดยในการออกแบบคลงัขอ้มูลจากการพิจารณาโครงสร้างฐานขอ้มูลดา้นปฏิบติัการ (OLTP) 
ของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั พบว่ามีตารางขอ้มูลเป็นจ านวนมากและแต่ละ
ตารางมีจ านวนฟิลด์ขอ้มูลเป็นจ านวนมากเช่นกนัเน่ืองจากเป็นระบบงานขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ย
หลายระบบทั้งดา้นทะเบียนประวติั การรับเงินฝาก และการให้สินเช่ือโดยในขอบเขตการศึกษาน้ีผู ้
ศึกษาไดเ้ลือกตารางขอ้มูลและฟิลด์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้สินเช่ือแก่สมาชิก ดงัแสดงในตาราง 
4.2 ต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.2 การเลือกฟิลดข์อ้มูลท่ีตอ้งการจากตารางท่ีก าหนด 
ล าดบั ช่ือตารางขอ้มูล 

(ช่ือตารางขอ้มูลภาษาองักฤษ) 
ช่ือฟิลดข์อ้มูล 
(ภาษาองักฤษ) 

ช่ือฟิลดข์อ้มูล 
(ภาษาไทย) 

1 ขอ้มูลสมาชิก
(Mbmembmaster) 

Member_No  
Sex 
Birth_Date 
Membgroup_Code 
Salary_Amount 
Position_Desc 
Sai_Election 
Emp_Type  
Resign_Status 

หมายเลขสมาชิก (PK) 
เพศ 
วนัเกิด 
หน่วยงาน  
เงินเดือน 
ต าแหน่ง 
สายงาน 
รหสัสถานภาพ 
สถานะสมาชิก 

2 ขอ้มูลเงินกู ้
(Lncontmaster) 

Loancontract_No  
Member_No 
Loantype_Code 
Loanapprove_Date 
Loanapprove_Amt 
Principal_Balance 
Interest_Accum 
Intaccum_Lastyear 
Intpayment_Amt 
Principal_Arrear 
Interest_Arrear 
Contract_Status 

เลขสัญญา (PK) 
เลขสมาชิก 
รหสัประเภทเงินกู ้
วนัท่ีกู ้
เงินตน้กู ้ 
เงินตน้คงเหลือ 
ดอกเบ้ียจ่ายปีน้ี 
ดอกเบ้ียจ่ายปีก่อนหนา้ 
ดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมด 
เงินตน้ไม่พอหกั 
ดอกเบ้ียไม่พอหกั 
สถานะสัญญา 
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ตารางท่ี 4.2 การเลือกฟิลดข์อ้มูลท่ีตอ้งการจากตารางท่ีก าหนด(ต่อ) 

ล าดบั 
ช่ือตารางขอ้มูล 

(ช่ือตารางขอ้มูลภาษาองักฤษ) 
ช่ือฟิลดข์อ้มูล 
(ภาษาองักฤษ) 

ช่ือฟิลดข์อ้มูล 
(ภาษาไทย) 

3 ขอ้มูลรหสัเงินกู ้
(Lnloantype) 

Loantype_Code 
Loantype_Desc 

รหสัประเภทเงินกู ้(PK)   
รายละเอียดประเภทเงินกู ้

4 ขอ้มูลหลกัประกนั 
(Lncontcoll) 

Loancontract_No 
Loancolltype_Code 

เลขสัญญา (PK) 
รหสัหลกัประกนั 

5 ขอ้มูลประเภทหลกัประกนั 
(Lnucfloancolltype) 

Loancolltype_Code     
Loancolltype_Desc 

รหสัหลกัประกนั (PK) 
รายละเอียดหลกัประกนั 

6 ขอ้มูลสังกดั 
(Mbucfmembgroup)  

Membgroup_Code 
Membgroup_Repname 

รหสัหน่วยงาน (PK) 
ช่ือหน่วยงาน 

7 ขอ้มูลประวติัการขอกูเ้งิน 
(Lnreqloan) 

Loancontract_No 
Member_No 
Loantype_Code  
Salary_Amt  
Birth_Age 
Paymonth_Other  
Approve_Date 
Loanapprove_Amt 
Loanrequest_Status 

เลขสัญญา (PK)  
หมายเลขสมาชิก 
รหสัประเภทเงินกู ้
เงินเดือนขณะยืน่กู ้
อายขุณะยืน่กู ้
ภาระหน้ีท่ีอ่ืน 
วนัท่ีอนุมติั 
เงินกูอ้นุมติั 
สถานะใบค าขอ 

8 ขอ้มูลสถานภาพ 
(Mbucfemptype) 

Emp_Type   
Emp_Typedes   

รหสัสถานภาพ(PK) 
รายละเอียดสถานภาพ 

โดยผูศึ้กษาน าขอ้มูลตารางทั้ง 8 ตาราง แบ่งเป็นตารางท่ีเป็น Transaction file จ านวน 2 ตาราง
คือ ตาราง Lncontmaster และตาราง Lnreqloan มาออกแบบเป็นตารางขอ้เท็จจริง จ านวน 2 ตาราง
ขอ้เท็จจริงเน่ืองจากขอ้มูลจากทั้งสองตารางตอบโจทยท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงผูศึ้กษาจะขอกล่าวในหัวขอ้ 
4.3 การออกแบบตารางขอ้เท็จจริงต่อไป และตารางท่ีเหลืออีกจ านวน 6 ตารางซ่ึงประกอบดว้ยตาราง
ท่ีเป็นตาราง Master file และตาราง Reference file มาสร้างเป็นตารางมิติโดยผูศึ้กษาไดท้  าการรวม
ไฟล์ท่ีมีความสัมพนัธ์กันหรือเก่ียวข้องกันน ามารวมเป็นตารางมิติเดียว เพื่อให้เกิดความสะดวก
ส าหรับการออกแบบคลังข้อมูลโครงสร้างการออกแบบคลังข้อมูลแบบดาว  และผูศึ้กษามีการ
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ออกแบบตารางมิติเวลาเพื่อก าหนดมิติขอ้มูลในช่วงระยะเวลาต่างๆ กนั และสรุปท่ีมาของฐานขอ้มูล
ในคลงัขอ้มูลจากตารางฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) ดงัแสดงดงัตารางท่ี 4.3 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.3  การน าฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) มาสร้างเป็นฐานขอ้มูลในคลงัขอ้มูล 

อา้ง 
อิง 

ฐานขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) 
ช่ือตาราง 

 
ค าอธิบาย
ตาราง 

ช่ือตาราง ประเภท
ตาราง 

ค าอธิบาย 
ตาราง 

D1 Dim_Mbmembmaster มิติสมาชิก Mbmembmaster Master ตารางขอ้มูล
สมาชิก 

Mbucfmembgroup Reference ตารางขอ้มูล
หน่วยงาน 

Mbucfemptype Reference ตารางขอ้มูล
สถานภาพ 

D2 Dim_Lnloantype มิติ
ประเภท
เงินกู ้

Lnloantype Reference ตารางขอ้มูล
ประเภทเงินกู ้

D3 Dim_Lncontcoll มิติหลกั 
ประกนั 
 

Lncontcoll Master ตารางขอ้มูล
หลกัประกนั 

Lnucfloancolltype Reference ตารางขอ้มูลรหสั
หลกัประกนั 

D4 Dim_Contract_status มิติสถานะ
สัญญา 

Lncontmaster 
 

Transaction 
 

ตารางขอ้มูล
เงินกู ้
 D5 Dim_contract มิติสัญญา

เงินกู ้
D6 Dim_Agegroup มิติกลุ่ม

อาย ุ
Lnreqloan 
 

Transaction 
 

ตารางขอ้มูล
ประวติัการขอกู้
เงิน 
 

D7 Dim_Salarygroup มิติกลุ่ม
เงินเดือน 
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ตารางท่ี 4.3  การน าฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) มาสร้างเป็นฐานขอ้มูลในคลงัขอ้มูล(ต่อ) 
 
อา้ง 
อิง 

ฐานขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) 
ช่ือตาราง 

 
ค าอธิบาย
ตาราง 

ช่ือตาราง ประเภท
ตาราง 

ค าอธิบาย 
ตาราง 

D9 Dim_Loanrequeststatus มิติสถานะ
ใบค าขอ 

Lnreqloan Transaction ตารางขอ้มูล
ประวติัการ 
ขอกูเ้งิน 

D10 Dim_Time มิติเวลา - - - 
D11 Fact_Lncontmaster ขอ้เทจ็จริง

เงินกู ้
Lncontmaster Transaction ตารางขอ้มูล

เงินกู ้
D12 Fact_Lnreqloan ขอ้เทจ็จริง

ประวติัการ
ขอกูเ้งิน 

Lnreqloan Transaction ตารางขอ้มูล
ประวติัการ 
ขอกูเ้งิน 

โดยในการออกแบบตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติ ผูศึ้กษามีการใชช้นิดขอ้มูลอธิบายไดด้งัน้ี  

ตารางท่ี 4.4 ชนิดของขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลส าหรับฐานขอ้มูล 
ชนิดขอ้มูล รายละเอียดการจดัเก็บ 

INT จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีมีค่าตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647  
SMALLINT ส าหรับเก็บขอ้มูลประเภทตวัเลขท่ีมีขนาด 16 บิต จึงสามารถเก็บค่าได้

ตั้งแต่ -32768 ถึง 32767 
TINYINT จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีมีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127 
DECIMAL(L,D) จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขท่ีก าหนดเป็นจ านวนหลกัและจ านวนจุดทศนิยม

ได ้เช่น DECIMAL(9,2) หมายถึง สามารถเก็บขอ้มูลได ้6 หลกัและ
ทศนิยม2 ต าแหน่งในระบบเลขฐานสิบ 

VARCHAR(n) สามารถเก็บขอ้มูลตวัอกัขระขนาดเท่าใดก็ไดท่ี้ไม่เกินความยาวท่ีจ ากดัไว ้
การจ ากดัความยาวก็แตกต่างกนัออกไปในแต่ละฐานขอ้มูล 

NVARCHAR(n) เช่นเดียวกบั nchar แต่มีลกัษณะการเก็บขอ้มูลคลา้ยกบั varchar หรือเก็บ
ขอ้มูลเท่าท่ีใชง้านจริงเท่านั้นไม่มีการเพิ่มช่องวา่งใหค้รบตวัอกัขระท่ีใช ้

DATETIME จดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นวนัเดือนปีเวลา มีรูปแบบ YYYY-MM-DD 
HH:MM:SS ค่าตั้งแต่ 1000-01-01 00:00:00ถึง9999-12-31 23:59:59 
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4.3 การออกแบบตารางข้อเทจ็จริง (Fact Table)   

 ตารางขอ้เท็จจริงหรือ fact Table คือตารางหลกัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยตาราง Transaction ของ
ฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) ในการออกแบบตารางขอ้เท็จจริงผูศึ้กษาเลือกตาราง Lncontmaster และ
ตาราง Lnreqloan  ซ่ึงเป็นตารางประเภท Transaction  เพื่อน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นตารางขอ้เท็จจริง ซ่ึง
สามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4.3  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  แสดงการเลือกใชต้าราง Transaction  จากฐานขอ้มูลปฏิบติัการ(OLTP) 
เพื่อสร้างตารางขอ้เทจ็จริง (Fact Table) 

 ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบตารางขอ้เท็จจริงและค่าตวัวดัเชิงปริมาณ (Measurement) ผู ้
ศึกษาไดอ้อกแบบเป็น 2 ตารางขอ้เทจ็จริง อธิบายไดด้งัน้ี คือ  

 4.3.1 ตารางข้อเท็จจริงเงินกู้  (Fact_Lncontmaster) เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลสัญญาเงินกู้และ
จ านวนการกู้เงิน ตารางขอ้มูลน้ีช่วยตอบโจทยค์ณะกรรมการเงินกู้ในส่วนความตอ้งการวิเคราะห์
ขอ้มูลการให้สินเช่ือแก่สมาชิก ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อให้ขอ้มูลประกอบการประชุมโดย
คณะกรรมการสามารถตั้งโจทยท่ี์เก่ียวสัญญาเงินกู้ ขณะท่ีด าเนินการประชุมได้โดยมีค่าตวัวดัเชิง
ปริมาณ(Measurement)  จ  านวนทั้งส้ิน 9 ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าตวัวดัเชิงปริมาณ(Measurement) 
ล าดบั ตวัช้ีวดั ค าอธิบาย 

1 Loanapprove_amt เงินตน้กู ้
2 Principal_balance เงินตน้คงเหลือ 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงค่าตวัวดัเชิงปริมาณ(Measurement) (ต่อ) 
ล าดบั ตวัช้ีวดั ค าอธิบาย 

3 Intpayment_amt  ดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมด 
4 Interest_accum ดอกเบ้ียจ่ายปีน้ี 
5 Intaccum_lastyear ดอกเบ้ียจ่ายปีก่อนหนา้ 
6 Principal_arrear  เงินตน้ไม่พอหกั 
7 Interest_arrear ดอกเบ้ียไม่พอหกั 
8 Count of Member_no จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน 
9 Count of Loancontract_no จ านวนสัญญาเงินกู ้

และสามารถแสดงขอ้มูลมิติ จ  านวนทั้งส้ิน 7 มิติดงัต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงตารางมิติท่ีใชก้บัตารางขอ้เทจ็จริง(Fact_Lncontmaster) 

ล าดบั มิติ ค าอธิบาย 
1 Dim_Mbmembmaster มิติสมาชิก 
2 Dim_Lnloantype มิติประเภทเงินกู ้
3 Dim_Lncontcoll มิติหลกัประกนั 
4 Dim_Loancontract_status มิติสถานะสัญญา 
5 Dim_Time มิติเวลา 
6 Dim_Agegroup มิติกลุ่มอายขุณะยืน่กู ้
7 Dim_contract มิติสัญญา 

 โดยสามารถแสดงการออกแบบไดด้งัภาพท่ี 4.4 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การออกแบบตารางขอ้เทจ็จริง Fact_Lncontmaster 

Fact กลุ่มขอ้เทจ็จริง 

กลุ่ม FK เป็นกลุ่มท่ีเป็น
คียเ์ช่ือมโยงกบัตารางท่ี
เป็นตารางมิติจ านวน 7 
มิติ 
กลุ่มค่าตวัวดัเชิงปริมาณ
(Measurement)  
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 และมีพจนานุกรมขอ้มูลของตารางขอ้มูลขอ้เทจ็จริงเงินกู ้ดงัตารางท่ี 4.7  

ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้เทจ็จริงเงินกู ้
ช่ือตาราง Fact_Lncontmaster 
ค าอธิบาย ตารางขอ้เทจ็จริงเงินกู ้
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Loancontract_no Nvarchar(10) เลขท่ีสัญญา Yes No สฝ53000017 
Member_no Nvarchar(6) เลขท่ีสมาชิก No Yes 008487 
Loantype_code Nvarchar(2) รหสัประเภทเงินกู ้ No Yes 19 
Day_key Int(4)  วนัท่ีเกิดรายการ No Yes 11/11/2553 
Loancolltype_code Nvarchar(10) รหสัหลกัประกนั No Yes 03 
Contract_status_code Decimal(2) รหสัสถานะสัญญา No Yes 1 
Contract_status_desc Nvarchar(12) สถานะสัญญา No No ปกติ 
Age_group_code Tinyint(1) รหสักลุ่มอาย ุ No Yes 4 
Loanapprove_amt Decimal(15,2) เงินตน้กู ้ No No 450000.00 
Principal_balance Decimal(15,2) เงินกูค้งเหลือ No No 412000.00 
Intpayment_amt Decimal(9,2) ดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมด No No 40000.00 
Interest_accum Decimal(9,2) ดอกเบ้ียจ่ายปีน้ี No No 15000.00 
Intaccum_lastyear Decimal(9,2) ดอกเบ้ียจ่ายปีก่อน

หนา้ 
No No 25000.00 

Principal_arrear Decimal(15,2) เงินตน้ไม่พอหกั No No 0.00 
Interest_arrear Decimal(9,2) ดอกเบ้ียไม่พอหกั No No 0.00 

  

4.3.2 ตารางข้อเท็จจริงประวัติการขอกู้เงิน (Fact_Lnreqloan) แสดงถึงขอ้มูลประวติัการขอกู้
เงินในอดีตของสมาชิก ตารางข้อมูลน้ีช่วยตอบโจทย์คณะกรรมการเงินกู้ในส่วนความต้องการ
วิเคราะห์ขอ้มูลประวติัการขอกูข้องสมาชิก ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดเพื่อใช้ขอ้มูลประกอบการ
ประชุมโดยคณะกรรมการสามารถตั้งโจทยท่ี์เก่ียวกบัประวติัการขอกู ้ขณะท่ีด าเนินการประชุมได้ มี
ค่าตวัวดัเชิงปริมาณ(Measurement)  จ  านวนทั้งส้ิน 4 ตวัช้ีวดัดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางแสดงค่าตวัวดัเชิงปริมาณ(Measurement) 
ล าดบั ตวัช้ีวดั ค าอธิบาย 

1 Loanapprove_amt เงินตน้กู ้
2 Other_payment ภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน 
3 Count of Member_no จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน 
4 Count of Loancontract_no จ านวนสัญญาเงินกู ้

 และสามารถแสดงขอ้มูลมิติ จ  านวนทั้งส้ิน 7 มิติดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.9 ตารางแสดงตารางมิติท่ีใชก้บัตารางขอ้เทจ็จริง(Fact_Lnreqloan)  
ล าดบั มิติ ค าอธิบาย 

1 Dim_Mbmembmaster มิติสมาชิก 
2 Dim_Lnloantype มิติประเภทเงินกู ้
3 Dim_Time  มิติเวลา 
4 Dim_Reqcontract มิติสัญญา 
5 Dim_salarygroup มิติกลุ่มเงินเดือนขณะยืน่กู ้
6 Dim_Agegroup มิติกลุ่มอายขุณะยืน่กู ้
7 Dim_Loancontract_status มิติสถานะสัญญา 

 โดยสามารถแสดงการออกแบบไดด้งัภาพท่ี 4. 5 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 การออกแบบตารางขอ้เทจ็จริง Fact_ Lnreqloan 

Fact กลุ่มขอ้เทจ็จริง 

กลุ่ม FK เป็นกลุ่มท่ีเป็นคีย์
เช่ือมโยงกบัตารางท่ีเป็น
ตารางมิติจ านวน 7 มิติ 

กลุ่มค่าตวัวดัเชิงปริมาณ
(Measurement)  
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 ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.10 ตารางขอ้เทจ็จริงประวติัการขอกูเ้งิน 
ช่ือตาราง Fact_ Lnreqloan 
ค าอธิบาย ตารางขอ้เทจ็จริงเงินกู ้
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 

Member_no Nvarchar(6) เลขท่ีสมาชิก No Yes  008487 
Loantype_code Nvarchar(2) รหสัประเภทเงินกู ้ No Yes  19 
Loancontract_no Nvarchar(10) เลขท่ีสัญญา Yes No  สฝ53000017 
Day_key Int(4) วนัท่ีเกิดรายการ No Yes  11/11/2553 
Age_group_code Tinyint(1) รหสักลุ่มอาย ุ No Yes  4 
Salary_group_code Tinyint(1) รหสักลุ่มเงินเดือน No Yes  4 
loanrequest_status_code Decimal(2) รหสัสถานะใบค าขอ No Yes  1 
Loanrequest_status Decimal(2) สถานะใบค าขอ No Yes  1 
Loanapprove_amt Decimal(15,2) จ านวนเงินกู ้ No No  450000.00 
Paymonth_other Decimal(16,2) ภาระหน้ีท่ีอ่ืน No No  0 

4.4. การออกแบบตารางมิติ (Dimension Table) 

 การออกแบบตารางมิติคือการก าหนดมุมมองของธุรกิจท่ีเราตอ้งการวิเคราะห์ เพื่อให้หมุน 
ขอ้มูลหรือแสดงขอ้มูลในความสัมพนัธ์ระหวา่งมุมมองต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั โดยเราสามารถน าคียร์อง 
เช่ือมโยงกบัตารางต่าง ๆ เพื่อน ามาออกแบบเป็นตารางมิติ ดงัมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 และ 4.12 
ดงัต่อไปน้ี  

ตารางท่ี 4.11  มิติท่ีใชส้ าหรับตารางขอ้เทจ็จริง Fact_Lncontmaster 
ล าดบั ช่ือตารางมิติ ค าอธิบาย ช่ือคียร์อง(FK) ตารางท่ีเช่ือมโยง 
1 Dim_Mbmembmaster มิติสมาชิก Member_no Mbmembmaster 
2 Dim_Lnloantype มิติประเภทเงินกู ้ Loantype_code Lnloantype 
3 Dim_Time มิติเวลา Day_key - 
4 Dim_Lncontcoll  มิติหลกัประกนั Loancolltype_code Lncontcoll 
5 Dim_Contractstatus มิติสถานะเงินกู ้ Contract_status - 
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ตารางท่ี 4.11  มิติท่ีใชส้ าหรับตารางขอ้เทจ็จริง Fact_Lncontmaster(ต่อ) 
ล าดบั ช่ือตารางมิติ ค าอธิบาย ช่ือคียร์อง(FK) ตารางท่ีเช่ือมโยง 

6 Dim_Contract มิติสัญญา Loancontract_no Lncontmaster 
7 Dim_Agegroup มิติกลุ่มอาย ุ Age_group_code Lncontmaster 

ตารางท่ี 4.12 มิติท่ีใชส้ าหรับตารางขอ้เทจ็จริง  Fact_Lnreqloan 
ล าดบั ช่ือตารางมิติ ค าอธิบาย ช่ือคียร์อง(FK) ตารางท่ีเช่ือมโยง 
1 Dim_Mbmembmaster มิติสมาชิก Member_no Mbmembmaster 
2 Dim_Lnloantype มิติประเภทเงินกู ้ Loantype_code Lnloantype 
3 Dim_Time มิติเวลา Day_key - 
4 Dim_Agegroup มิติกลุ่มอาย ุ

ขณะยืน่กู ้
Age_group_code Loanrequest 

5 Dim_Salarygroup มิติกลุ่มเงินเดือน 
ขณะยืน่กู ้

Salary_group_code Loanrequest 

6 Dim_Loanrequeststatus 
 

มิติสถานะใบค าขอ Loanrequest_status
_Code  

Loanrequest 

7 Dim_Contractno มิติสัญญา Loancontract_no Loanrequest 

 ซ่ึงแสดงการออกแบบตารางมิติ ดงัน้ี 

 4.4.1 การออกแบบตารางมิติสมาชิก (Dim_Mbmembmaster)  

ใชข้อ้มูลจากตาราง Mbmembmaster Mbucfemptype และตาราง Mbucfmembgroup  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 การออกแบบตารางมิติสมาชิก (Dim_Mbmembmaster) 
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 ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.13 ตารางมิติสมาชิก 
ช่ือตาราง Dim_Mbmembmaster 
ค าอธิบาย ตารางมิติสมาชิก 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Member_no Nvarchar(6) เลขท่ีสมาชิก Yes No 010566 
Sex_code Nvarchar(1) รหสัเพศ No No F 
Sex_desc Nvarchar(4) เพศ No No หญิง 
Position_desc Nvarchar(60) ต าแหน่ง No No อาจารย ์
Report_code Nvarchar(8) รหสัสังกดั No No A0013 
Report_desc Nvarchar(50) หน่วยงาน No No คณะวทิยาศาสตร์ 
Emp_type_code decimal(1) รหสัสถานภาพ No No 7 
Emp_type_desc Nvarchar(50) สถานภาพ No No ขา้ราชการ 
Resign_status decimal(1) สถานะสมาชิก No No 0 
Sai_election_code Nvarchar(2) รหสัสายงาน No No 1 
Sai_election_desc Nvarchar(2) สายงาน No No สายอาจารย ์
Salary_group_code Tinyint(1) กลุ่มเงินเดือน No No 6 

 มิติสมาชิก หมายถึง มิติท่ีแสดงขอ้มูลสมาชิกผูกู้เ้งินสหกรณ์ เพื่อแสดงให้ทราบถึงประวติัของ
สมาชิกาผูกู้เ้งินเช่น เลขสมาชิก เพศ ต าแหน่ง อายุ สถานะภาพ สายงาน และเงินเดือนระดบัใด ซ่ึง
อธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี  

 รหสัเพศ Sex_code หมายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
   รหสั   F หมายถึง เพศหญิง 
  รหสั  M หมายถึง เพศชาย 
 รหสัสถานภาพ Emp_type_code แสดงถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  รหสั   1 หมายถึง ขา้ราชการ 
  รหสั   2 หมายถึง ลูกจา้งประจ า 
  รหสั   3 หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว 
  รหสั   4 หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยั(ประจ า) 
  รหสั   5 หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
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  รหสั   6 หมายถึง พนกังานมหาวทิยาลยั(กลุ่มบริการ) 
  รหสั   7 หมายถึง ลูกจา้งชัว่คราว 
  รหสั   8 หมายถึง คู่สมรส 
  รหสั   9 หมายถึง นิติบุคคล 
 รหสัสายงาน Sai_election_code แสดงถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  รหสั   1 หมายถึง สายอาจารย ์
  รหสั   2หมายถึง สายสนบัสนุน 
 กลุ่มเงินเดือน Salary_group_code แสดงถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  รหสั  1 หมายถึง เงินเดือน  <=9,000 บาท 
  รหสั  2 หมายถึง เงินเดือน  9,001<=15,000    บาท  
  รหสั  3 หมายถึง เงินเดือน 15,001<=20,000  บาท 
  รหสั  4 หมายถึงเงินเดือน 20,001<=30,000  บาท 
  รหสั  5 หมายถึง เงินเดือน 30,001<=40,000  บาท 
  รหสั  6 หมายถึง เงินเดือน 40,001<=50,000  บาท 
  รหสั  7 หมายถึง เงินเดือน 50,001<=60,000   บาท 
  รหสั  8 หมายถึง  เงินเดือน 60,001<=80,000 บาท 
  รหสั  9 หมายถึง เงินเดือน 80,001<=100,000  บาท 
  รหสั 10 หมายถึง  เงินเดือน>100,000 บาท 

 4.4.2 การออกแบบตารางมิติประเภทเงินกู้ Dim_Lnloantype ใชข้อ้มูลจากตาราง Lnloantype 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 การออกแบบตารางมิติประเภทเงินกู(้Dim_Lnloantype) 
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 ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.14 ตารางมิติประเภทเงินกู ้
ช่ือตาราง Dim_Lnloantype 
ค าอธิบาย ตารางมิติประเภทเงินกู ้
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Loantype_Code Nvarchar(2) รหสัประเภทเงินกู ้ Yes No  11 
Loantype_Desc Nvarchar(60) ประเภทเงินกู ้ No No เงินกูส้ามญัปกติ 

 มิติประเภทเงินกู ้หมายถึง มิติท่ีแสดงถึงประเภทเงินกูท่ี้สมาชิกกู ้โดยการเก็บขอ้มูลของเขต
ขอ้มูลรหสัประเภทเงินกู ้ Loantype_Code  สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
   

รหสั 07 หมายถึง เงินกูส้ามญัโครงการพิเศษเพื่อเป็นสวสัดิการ 
  รหสั 08 หมายถึง เงินกูส้ามญั(พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว) 
  รหสั 08 หมายถึง เงินกูส้ามญัหุน้ค ้า(สัญญาท่ี2) 
  รหสั 10 หมายถึง เงินกูส้ามญัใชอ้สังหาริมทรัพยค์  ้าประกนั 
  รหสั 11 หมายถึง เงินกูส้ามญัปกติ 
  รหสั 12 หมายถึง เงินกูส้ามญัใชหุ้น้ค ้าประกนั 
  รหสั 13 หมายถึง เงินกูส้ามญัสองสัญญา 
  รหสั 14 หมายถึง เงินกูส้ามญัเพื่อเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
  รหสั 15 หมายถึง เงินกูส้ามญัเพื่อทศันศึกษา 
  รหสั 16 หมายถึง เงินกูส้ามญัเพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์ 
  รหสั 17 หมายถึง เงินกูส้ามญัรับโอน 
  รหสั 18 หมายถึง เงินกูส้ามญัเพื่อการศึกษา 
  รหสั 19 หมายถึง เงินกูส้ามญัใชเ้งินฝากค ้าประกนั 
  รหสั 20 หมายถึง เงินกูฉุ้กเฉิน(สมาชิกเดิมZไม่มีเงินไดร้ายเดือน) 
  รหสั 21 หมายถึง เงินกูฉุ้กเฉิน 
  รหสั 22 หมายถึง เงินกูฉุ้กเฉิน(สมาชิกเดิมUไดรั้บเงินบ านาญ) 
  รหสั 31 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษการเคหะ 
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รหสั 32 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษเพื่อซ้ือรถยนต ์
  รหสั 33 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
  รหสั 34 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คงของสมาชิก 
  รหสั 35 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษเพื่อการส่งเสริมฐานะใชหุ้น้เงินฝากค ้า 
  รหสั 36 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุน 
  รหสั 35 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษอตัราดอกเบ้ียต ่า 
  รหสั 37 หมายถึง เงินกูโ้ครงการพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
  รหสั 38 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษดอกเบ้ียต ่า 
  รหสั 39 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษใชเ้งินฝากค ้าประกนั 
  รหสั 40 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษใชหุ้น้ค ้า(กลุ่มกูอ้อมสิน) 
  รหสั 41 หมายถึง เงินกูรั้บโอนรุ่นเก่า (ม.ช.) 
  รหสั 42 หมายถึง เงินกูส้ามญัมากกวา่หุน้(6.50) 
  รหสั 43 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษมากกวา่หุน้(6.00) 
  รหสั 44 หมายถึง เงินกูส้ามญัมากกวา่หุน้(หลกัทรัพย:์6.00) 
  รหสั 45 หมายถึง เงินกูส้ามญัหุน้(สห:6.40) 
  รหสั 46 หมายถึง เงินกูฉุ้กเฉิน(6.50) 
  รหสั 47 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษ(โครงการพิเศษ:5.25) 
  รหสั 48 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษ(โครงการพิเศษ:5.75) 
  รหสั 49 หมายถึง เงินกูส้ามญัเงินฝาก(4.85) 
  รหสั 51 หมายถึง เงินกูส้หกรณ์อ่ืน 
  รหสั 61 หมายถึง เงินกูส้ามญัลูกหน้ีตามค าสั่งศาลคิดดอกเบ้ีย 
  รหสั 62 หมายถึง เงินกูส้ามญัลูกหน้ีตามค าสั่งศาลไม่คิดดอกเบ้ีย 
  รหสั 63 หมายถึง เงินกูส้ามญัช าระค่าธรรมเนียมศาล 
  รหสั 71 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษลูกหน้ีตามค าสั่งศาลคิดดอกเบ้ีย 
  รหสั 72 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษลูกหน้ีตามค าสั่งศาลไม่คิดดอกเบ้ีย 
  รหสั 73 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษช าระค่าธรรมเนียมศาล 
  รหสั 74 หมายถึง เงินกูพ้ิเศษช าระค่าธรรมเนียมศาล(พิเศษ) 
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4.4.3 การออกแบบตารางมิติสัญญา Dim_Contract ใชข้อ้มูลจากตาราง Lncontmaster 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 การออกแบบตารางมิติสัญญา(Dim_Contract) 

 ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.15 ตารางมิติสัญญา 
ช่ือตาราง Dim_contract 
ค าอธิบาย ตารางมิติสัญญา 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Loancontract_no Nvarchar(10) เลขท่ีสัญญา Yes No สฝ3000017 

 มิติสัญญาหมายถึง มิติท่ีแสดงเลขท่ีสัญญาในการกูเ้งินของสมาชิก มิติน้ีท าไวส้ าหรับ drilldown 
ขอ้มูลถึงระดบัเลขท่ีสัญญาเพื่อตรวจสอบขอ้มูลวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

 4.4.4 การออกแบบตารางตารางมิติหลักประกัน Dim_Lncontcoll ใช้ข้อมูลจากตาราง 
Lncontcoll และตาราง Lnucfloancolltype  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 การออกแบบตารางมิติสัญญา(Dim_Lncontcoll) 
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ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.16 ตารางมิติหลกัประกนั 
ช่ือตาราง Dim_Lncontcoll 
ค าอธิบาย ตารางมิติหลกัประกนั 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Loancolltype_code Nvarchar(10) รหสัหลกัประกนั Yes No 01 
Loancolltype_desc Nvarchar(60) หลกัประกนั No No คนค ้าประกนั 

 มิติหลกัประกนั หมายถึง มิติท่ีแสดงถึงหลกัประกนัท่ีสมาชิกค ้าประกนัเงินกูต้ามระเบียบของ 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  ากดั ซ่ึงมีอยู ่5 ประเภท คือ 

  รหสั 01 หมายถึง คนค ้าประกนั 
  รหสั 02 หมายถึง หุน้ค ้าประกนั 
  รหสั 03 หมายถึง เงินฝากค ้าประกนั 
  รหสั 04 หมายถึง หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
  รหสัท่ีเป็นค่าวา่ง คือไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงใชเ้ฉพาะเงินกูฉุ้กเฉินเท่านั้น 

 4.4.5 การออกแบบตารางมิติกลุ่มเงินเดือน Dim_Salarygroup ใชข้อ้มูลจากตาราง Lnreqloan 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 การออกแบบตารางมิติกลุ่มเงินเดือน(Dim_Salarygroup) 
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ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.17 ตารางมิติกลุ่มเงินเดือน 
ช่ือตาราง Dim_Salarygroup 
ค าอธิบาย ตารางมิติกลุ่มเงินเดือน 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Salary_group_code Tinyint(1) รหสักลุ่มเงินเดือน Yes No  1 
Salary_group_desc Nvarchar(50) กลุ่มเงินเดือน No No  <=9000 

 มิติกลุ่มเงินเดือน หมายถึงกลุ่มเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการเงินกู้ก  าหนด ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่ม
เงินเดือนทั้งส้ิน 10 กลุ่ม ดงัน้ี 
  รหสั 1 หมายถึง เงินเดือน  <=9,000 บาท 
  รหสั 2 หมายถึง เงินเดือน  9,001<=15,000    บาท  
  รหสั 3 หมายถึง เงินเดือน 15,001<=20,000  บาท 
  รหสั 4 หมายถึงเงินเดือน 20,001<=30,000  บาท 
  รหสั 5 หมายถึง เงินเดือน 30,001<=40,000  บาท 
  รหสั 6 หมายถึง เงินเดือน 40,001<=50,000  บาท 
  รหสั 7 หมายถึง เงินเดือน 50,001<=60,000   บาท 
  รหสั 8 หมายถึง  เงินเดือน 60,001<=80,000 บาท 
  รหสั 9 หมายถึง เงินเดือน 80,001<=100,000  บาท 
  รหสั 10 หมายถึง  เงินเดือน>100,000 บาท 

 4.4.6. การออกแบบตารางมิติกลุ่มอายุ Dim_Agegroup ใชข้อ้มูลจากตาราง Lnreqloan 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 การออกแบบตารางมิติกลุ่มเงินเดือน(Dim_Agegroup) 
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ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.18 ตารางมิติกลุ่มอาย ุ
ช่ือตาราง Dim_Agegroup 
ค าอธิบาย ตารางมิติกลุ่มอาย ุ
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Age_group_code Tinyint (1) รหสักลุ่มเงินเดือน Yes No  1 
Age_group_desc Nvarchar(50) กลุ่มเงินเดือน No No  20-29 

 มิติกลุ่มอายุ หมายถึงกลุ่มอายุตามท่ีคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มอายุทั้งส้ิน 8 
กลุ่ม ดงัน้ี 
  รหสั 1 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 
  รหสั 2 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 30-39 ปี 
  รหสั 3 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 40-49 ปี 
  รหสั 4 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 50-59 ปี 
  รหสั 5 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 60-69 ปี 
  รหสั 6 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 70-79 ปี 
  รหสั 7 หมายถึง สมาชิกอายรุะหวา่ง 80-89 ปี 
  รหสั 8 หมายถึง สมาชิกอาย ุ 90 ปีข้ึนไป 

 4.4.7. การออกแบบตารางมิติสถานะเงินกู้  Dim_Contract_status ใช้ข้อมูลจากตาราง 
Lncontmaster 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 การออกแบบตารางมิติสถานะเงินกู(้Dim_Contract_status) 
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ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.19 ตารางมิติสถานะเงินกู ้
ช่ือตาราง Dim_Contract_status 
ค าอธิบาย ตารางมิติสถานะเงินกู ้
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Loancontract_status Tinyint(1) รหสัสถานะเงินกู ้ Yes No  1 
Loancontract_status_desc Nvarchar(50) สถานะเงินกู ้ No No  ปกติ 

 มิติสถานะเงินกู ้Loancontract_status หมายถึง สถานะสัญญาเงินกู ้ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี  
  รหสั  -11 หมายถึง โอนใหผู้ค้  ้า 
  รหสั   -9 หมายถึง  ยกเลิก 
  รหสั  -1  หมายถึง  จบสัญญา 
   รหสั   1  หมายถึง  ปกติ 
   รหสั   8  หมายถึง  รอผา่นรายการ 
  รหสั  11 หมายถึง  รับโอน 

 4.4.8 การออกแบบตารางมิติสถานะใบค าขอ Dim_Loanrequeststatus ใช้ขอ้มูลจากตาราง 
Lnreqloan 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 การออกแบบตารางมิติสถานะใบค าขอ(Dim_Loanrequeststatus) 
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 ซ่ึงแสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.20 ตารางมิติสถานะใบค าขอ 
ช่ือตาราง Dim_Loanrequeststatus 
ค าอธิบาย ตารางมิติสถานะใบค าขอ 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
loanrequest_status_code decimal(2,0) รหสัสถานะใบค าขอ Yes No  1 
loanrequest_status_desc Nvarchar(50) สถานะใบค าขอ No No อนุมติัเรียบ 

ร้อยแลว้ 

 มิติสถานะใบค าขอ หมายถึงสถานะใบค าขอกู ้ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี  
  รหสั  -9  หมายถึง  ยกเลิก 
  รหสั   0  หมายถึง  รออนุมติั 
   รหสั   8  หมายถึง ยืน่กูร้อท าสัญญา 
   รหสั   1 หมายถึง  อนุมติัเรียบร้อยแลว้ 

 4.4.9 การออกแบบตารางมิติเวลา(Dim_Time) 

  ตารางมิติเวลาเป็นตารางมิติท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเพื่อดูความสัมพนัธ์ของการกูใ้นช่วงเวลา
ต่างๆโดยก าหนดให้วิเคราะห์ขอ้มูลเงินกู้ได้ในระดบัรายวนั รายเดือน รายไตรมาส และ รายปี ซ่ึง
แสดงพจนานุกรมขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 4.21  ตารางมิติเวลา 
ช่ือตาราง Dim_Time 
ค าอธิบาย ตารางมิติเวลา 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Day_key Int(4) คียข์องปีเดือนวนั Yes No 20100331 
Day_date Datetime วนัท่ี No No 2010-03-31 

00:00:00.000 
Month_key Int(4) คียข์องเดือน No No 201003 YYYM :Y=ปี

,M=เดือน) 
Current_month Smallint(2) เดือนปัจจุบนั No No 03 
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ตารางท่ี 4.21  ตารางมิติเวลา(ต่อ) 
ช่ือตาราง Dim_Time 
ค าอธิบาย ตารางมิติเวลา 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
Quarter_key Int(4) คียข์องไตรมาส No No 20101 (YYYYQ : Y=ปี

,Q=ไตรมาส) 
Current_quarter Smallint(2) ไตรมาสปัจจุบนั No No 1 
Quarter_th Varchar(70) ไตรมาส-ไทย No No ไตรมาสท่ี 1 
Current_year smallint(2) ปีปัจจุบนั No No 2010 

Month_th Varchar(25) เดือน-ไทย No No มีนาคม 

4.1.10 การออกแบบตารางการตรวจสอบสิทธิ(T_User)  

  ผูศึ้กษามีการก าหนดสิทธิการใช้งานในส่วนการเข้าถึงระบบการน าเสนอรายงาน
ออนไลน์ โดยมีการออกแบบตารางในส่วนสิทธิผูใ้ชง้าน Dim_T_user ดงัแสดงพจนานุกรมขอ้มูลได้
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.22  ตารางการตรวจสอบสิทธิ 
ช่ือตาราง Dim_T_user 
ค าอธิบาย ตารางการตรวจสอบสิทธิ 
ช่ือเขตขอ้มูล ชนิด ความหมาย PK FK ตวัอยา่งขอ้มูล 
User_id Int (4) รหสัผูใ้ชง้าน Yes No 3 
User_name Nvarchar(50) ช่ือผูใ้ชง้านระบบ No No thanyaporn 
Password Nvarchar(150) รหสัผา่น No No 1234 
First_name Nvarchar(100) ช่ือ No No ธนัยาภรณ์ 
Last_name Nvarchar(100) นามสกุล No No ดิษกร 
Position Nvarchar(50) ต าแหน่ง No No เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
Role_id Tinyint(1) ระดบัการใชง้าน No No   0=ผูใ้ชง้าน 1=ผูดู้แลระบบ 
Is_active Bit สถานะผูใ้ช ้ No No 0=ยกเลิก 1=ใชง้าน 
      

 


