
บทท่ี 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจงไพศาลจังหวัดเชียงราย  เปนการพัฒนา
ระบบเพื่อชวยในการใหบริการลูกคาและการจัดการบริหารงานของงานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจาก
การวิเคราะหระบบจากลักษณะองคกร ข้ันตอนการทํางานในระบบเดิม สามารถแบงขบวนการ
ทํางานซ่ึงประกอบไปดวยงานหลัก 8 สวน คือ ดูแลการใชงานระบบ จัดการขอมูลหลักการส่ังซ้ือ
สินคา การรับสินคา การจายชําระหนี้การส่ังซ้ือสินคา การขายสินคา การเชาหรือคืนสินคา และการ
ออกรายงาน  
 
3.1 ลักษณะขององคกร 
 รานจงไพศาล ทําธุรกิจเกี่ยวกับการจําหนายเส้ือผาทุกประเภท รองเทาทุกประเภท โดย
ดําเนินธุรกิจมากกวา 20 ป และต้ังอยูท่ี ถ. สุขสถิตย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และสินคาท่ีจัด
จําหนายมีท้ังหมด 1,521 รายการโดยมีสาขาใหญท่ี อ.เมือง จ. เชียงราย และสาขายอยอยูท่ีกรุงเทพฯ 
โดยสินคาท่ีจัดจําหนายมีท้ังขายปลีกและขายสงโดยแบงเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภทคือ ประเภท
ขายอยางเดียวเชนชุดกีฬา ชุดนักเรียน เส้ือผาผูใหญ รองเทา เปนตนโดย คิดเปนรอยละ 70 สินคาท่ี
ใหเชา เชนเส้ือผาพื้นเมือง ชุดแสดงงานตางๆ คิดเปนรอยละ30  
 
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงานในระบบงานเดิม  

 ปจจุบันระบบสินคาคงคลังรานจงไพศาล ท่ีใชอยูเปนระบบงานท่ีมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ 
อยางไมเปนระบบ ทําใหขอมูลบางอยางไมครบถวนสมบูรณ เชน การเก็บขอมูลลูกคา มีเพียงช่ือ 
และ เบอรโทร สวนท่ีอยู จะอาศัยความคุนเคยกับลูกคาในการจดจํา การตรวจสอบจํานวนสินคาใน 
สตอค เปนตนเร่ืองการติดตามตรวจสอบหนี้จะดําเนินการโดยการนําใบเสร็จหรือใบสงมอบของมา
ตรวจสอบ สวนการรายงานสถานะทางการเงินตอเจาหนี้ทางรานตองทํารายงานการซ้ือขาย ซ่ึงการ
ดําเนินงานแตละคร้ัง โดยการใชมือ ทําใหเกิดความลาชาและผิดพลาดไดงาย สงผลใหการทําสรุป
ยอดรวมการขายสินคาเกิดความลาชา  
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3.3 วิเคราะหระบบงานเดิม 
 3.3.1 ปญหาของระบบงานเดิม 

จากการเก็บขอมูลของสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลการส่ังซ้ือ และการเชาสินคา ในรูปแบบ
ของการจดบันทึกลงกระดาษจากน้ันจึงนํามาบันทึกลงในไฟลเอกสารเอ็กซเซล ซ่ึงสามารถ
วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดังนี้ 

1) พนักงานลืมบันทึกขอมูลลงในไฟลเอกสารเอ็กซเซล 
2) การบันทึกขอมูลท่ีผิดพลาดขาดความนาเช่ือถือ 
3) พนักงานเกิดความสับสนในการตรวจรับและจายสินคา 
4) การสูญหายของเอกสารทําใหเกิดการสูญหายของขอมูลสินคาและขอมูลลูกคา 
5) ปริมาณสินคาคงเหลือไมตรงกับเอกสาร 
6) สินคาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาทําใหเกดิสินคาขาดมือ 

3.3.2 ผูใชงานในระบบ 
1) ผูบริหาร  ทําหนาท่ีบริหารงานในราน ติดตามการทํางานและดูรายงานท้ังหมดในทุก

สวนงาน 
2) เจาหนาท่ีฝายขาย ทําหนาท่ีจัดการในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขาย เชา สินคา และจัดการ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
3)  เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือ ทําหนาท่ีส่ังซ้ือสินคาและรับสินคา 
4) เจาหนาท่ีคลังสินคา ทําหนาท่ีตรวจสอบสินคา ติดตามปริมาณสินคาและดูแลสินคา 
5) ผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีจัดการขอมูลผูใชงานในระบบ การใหสิทธ์ิแกผูใชงาน 

3.3.3 ความตองการของผูใชงาน 
1) ตองการฐานขอมูลการปฏิบัติงาน 
2) ตองการระบบอัตโนมัติในการทํางาน 
3) ตองการระบบท่ีชวยออกรายงานท่ีเกีย่วของกับการขาย 
4) ตองการระบบท่ีชวยออกรายงานท่ีเกีย่วของกับการสินคา 
5) ตองการคนหาสินคาและลูกคา 
6) ตองการระบบชวยควบคุมสินคาในคลังสินคา 
7) ตองการฐานขอมูลการแกปญหาการจัดเกบ็และสูญหายของเอกสาร 
8) ตองการระบบเพ่ือชวยในการส่ังซ้ือสินคาและรับสินคา 
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3.4 การออกแบบระบบงานใหม 
3.4.1 ระบบงานใหม 

จากลักษณะของระบบงานเดิม    ปญหาของระบบงานเดิม และความตองการของ
ผูใชงาน  ดังนั้นผูศึกษาจึงไดออกแบบเปนระบบอินทราเน็ต  การโอนยายขอมูลเดิมจากไฟล     
เอ็กซเซลเขาสูระบบใหมโดยใชโปรแกรมวิชชวลซีชารปด็อทเน็ต  และไดออกแบบใหระบบมี
ความสามารถดังนี้ 

1) มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชแบบอัตโนมัติ 
2) สามารถผลิตสารสนเทศท่ีเกีย่วของกับการขาย การจัดซ้ือ 
3) สามารถผลิตสารสนเทศท่ีเกีย่วของกับสินคา 
4) สามารถคนหาสินคาและลูกคา 
5) สามารถตรวจสอบสินคาในคลังสินคา 
6) สามารถแกปญหาการจัดเกบ็และสูญหายของเอกสาร 
7) มีระบบท่ีมีความสามารถในการส่ังซ้ือสินคาและรับสินคา 

 
3.4.2 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

 จากการวิเคราะหระบบใหมสามารถนํามาสรางเปนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการรานจงไพศาล โดยใชสัญลักษณในการเขียน ดังตาราง 3.1  
 

สัญลักษณ ช่ือ ความหมาย 

 Process สัญลักษณแทนการประมวลผลขอมูล 

 Data Store สัญลักษณแทนส่ิงท่ีเก็บขอมูล 

 
 

Data Flow สัญลักษณแทนทิศทางการไหลของขอมูล 

 
 
 

External Entity 
สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ หมายถึงช่ือ
ของส่ิงหนึ่ง บุคคล  องคกรหรือหนวยงาน 

ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล 
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โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาล สามารถเขียนเพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบได โดยระบบจะมีความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมหรือมีเกี่ยวของกับระบบ คือ ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ี และผูบริหาร ซ่ึงแสดงการทํางาน
ผังบริบท ดังรูป 3.2 
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รูป 3.2 ผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ รานจงไพศาล 

23 
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รูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจงไพศาล 

3.4.3  แผนผังกระแสขอมูล ( Data Flow Diagram ) 
          แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 0 ของระบบแสดงดงัรูป 3.3 
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จากรูป 3.3 สามารถอธิบายตารางท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจง
ไพศาล ไดดังนี้ 

D1 คือ แฟมขอมูลผูใชระบบ ประกอบดวย แฟมเมนู, แฟมเมนูผูใชงาน, แฟมผูใชงาน, 
แฟมกลุมผูใชงาน 

D2 คือ ขอมูลลูกคา 
D3 คือ ขอมูลสินคา 
D4 คือ ผูแทนจําหนาย 
D5 คือ ประเภทสินคา 
D6 คือ ประเภทลูกคา 
D7 คือ ขอมูลหมวดสินคา 
D8 คือ คลังสินคา 
D9 คือ ขอมูลการจายชําระหนี้ 
D10 คือ การขาย 
D11 คือ การเชาสินคา 
D12 คือ ขอมูลหมวดสินคา 
D13 คือ ขอมูลสินคา 
D14 คือ หนวยสินคา 
D15 คือ รายละเอียดขอมูลการชําระหนี้ 
D16 คือ รายละเอียดขอมูลการขาย 
D17 คือ รายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา 
จากรูป 3.2 ผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจงไพศาล สามารถเขียน

รายละเอียดเปนแผนผังกระแสขอมูลไดดังรูป 3.3 โดยแผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาลสามารถแยกกระบวนยอยไดท้ังหมด 8 กระบวนการ ไดแก 
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กระบวนการท่ี 1 ดูแลการใชงานระบบ 
ดูแลการใชงานระบบเปนกระบวนการท่ีจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบรหัสผานของ

ผูใชงานระบบกอนเขาใชงานกระบวนการตางๆ โดยมีการกําหนดสิทธ์ิการเขาใชบริการของผูใชแต
ละประเภท โดยกระบวนการดังกลาวเปนงานของผูดูแลระบบ ท่ีจะสามารถปรับปรุงขอมูลสวนการ
จัดการขอมูลผูใชงานระบบได 

กระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูลหลัก 
 จัดการขอมูลหลักเปนกระบวนการในการจัดการขอมูลหลักตางๆ ท่ีอางอิงในระบบ ไดแก 
ขอมูลสาขา ขอมูลลูกคา ขอมูลประเภทสินคา ขอมูลสินคา ขอมูลประเภทลูกคา ขอมูลหมวดสินคา 
ขอมูลผูแทนจําหนาย ขอมูลหนวยสินคา โดยผูดูแลระบบตองทําการล็อกอินเขาสูระบบกอนการใช
งานกระบวนการนี้ 

กระบวนการท่ี 3 ส่ังซ้ือสินคา 
 ส่ังซ้ือสินคาเปนกระบวนการส่ังซ้ือสินคาจากตัวแทนจําหนาย โดยเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือทํา
การคนหาสินคาท่ีตองการซ้ือจากแฟมขอมูลสินคา จากนั้นระบบจะแสดงขอมูลสินคารวมท้ัง
จํานวนสินคาท่ีมีอยูในคลังสินคา และจุดส่ังซ้ือสินคาซ่ึงไดจากการคํานวณโดยใชอัตราเฉล่ียความ
ตองการของสินคาคงคลังคูณดวยระยะเวลาในการส่ังซ้ือสินคา เม่ือเจาหนาหนาท่ีทําการบันทึก
ขอมูลสินคาท่ี ส่ังซ้ือ ระบบจะทําการเก็บขอมูลสินคาลงในแฟมการส่ังซ้ือสินคาและแฟม
รายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา และสามารถพิมพใบส่ังซ้ือสินคา 

กระบวนการท่ี 4 รับสินคา 
 รับสินคาเปนกระบวนการรับสินคาโดยเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือนําขอมูลการรับสินคาเพื่อทํา
การคนหาสินคาท่ีส่ังซ้ือไวจากนั้นทําการระบุจํานวนท่ีรับ ในกรณีท่ีตองการยกเลิกสินคาเจาหนาท่ี
คลังสินคาจะนําขอมูลการตรวจรับสินคาเพื่อทําการคนหาสินคาท่ีตองการยกเลิก จากน้ันจึงระบุ
จํานวนท่ีสินคาท่ีตองการยกเลิก 

กระบวนการท่ี 5 จายชําระหนี้การสั่งซ้ือสินคา 
 จายชําระหนี้การส่ังซ้ือสินคาเปนกระบวนการท่ีพนักงานจัดซ้ือนําขอมูลแจงหนี้จากผูแทน
จําหนายมาทําการคนหาขอมูลการชําระหนี้สินคา โดยระบบสามารถคนหา และแสดงยอดรวมการ
ส่ังซ้ือท้ังหมดในแตละเลขท่ีการส่ังซ้ือเพื่อใชสําหรับการชําระหนี้การส่ังซ้ือสินคา 

กระบวนการท่ี 6 ขายสินคา 
ขายสินคาเปนกระบวนการท่ีพนักงานขายสินคานําขอมูลการขายสินคาซ่ึงประกอบดวย

ขอมูลลูกคาและขอมูลสินคามาทําการคนหาขอมูลลูกคาและขอมูลสินคาท่ีจะขายซ่ึงสามารถเพ่ิม
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รายการการคนสินคาทีละรายการ จากนั้นระบบจะทําการบันทึกขอมูลลงในแฟมการขายสินคา และ
แฟมรายละเอียดการขายสินคาพรอมท้ังพิมพใบเสร็จรับเงินการขายสินคา 

กระบวนการท่ี 7 เชา/คืนสินคา 
เชา/คืนสินคาเปนกระบวนการท่ีพนักงานขายจะนําขอมูลการเชาหรือคืนสินคาซ่ึงจะ

ประกอบดวยขอมูลลูกคาและขอมูลสินคาท่ีใหเชาเพื่อทําการคนหาขอมูลลูกคาและสินคา เพื่อใชใน
การเชา จากนั้นเม่ือพนักงานทําการบันทึกการเชาระบบสามารถพิมพใบเชาสินคาในกรณีเปนการ
เชาสินคา และสามารถพิมพใบเสร็จชําระหนี้การเชาสินคาในกรณีท่ีเปนการคืนสินคา 

กระบวนการท่ี 8 รายงาน 
รายงานเปนกระบวนการนี้มีผูเกี่ยวของ คือ ผูบริหาร เจาหนาท่ี โดยผูใชงานระบบสามารถ

เรียกดูรายงานตางๆ ไดแก รายงานสินคาคงเหลือ  รายงานสินคาถึงจุดส่ังซ้ือ รายงานการรับสินคา 
รายงานการส่ังซ้ือสินคา รายงานยอดขาย รายงานการส่ังซ้ือสินคา รายงานคืนสินคาผูแทนจําหนาย 
รายงานชําระหนี้ผูแทนจําหนาย รายงานเปรียบเทียบราคาผูแทนจําหนาย 
3.3.4  แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 

จากรูป 3.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจง
ไพศาล สามารถแยกกระบวนยอยในระดับ 1 แสดงไดดังนี้ 

1) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการดูแลผูใชงานระบบดังรูป 3.5 

  D1      ขอมูลผูใชงานระบบเพิ่มขอมูลผูใชงาน
ระบบ

1.1

1.4

ตรวจสอบผูใชงาน
ระบบ

ลบขอมูลผูใชงาน
ระบบ

1.2

แกไขขอมูลผูใชงาน
ระบบ

1.3

  D1      ขอมูลผูใชงานระบบ

  D1      ขอมูลผูใชงานระบบ

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการเพ่ิม

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการลบ

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการแกไข

ขอมูลผูใชงานระบบที่ตองการเพ่ิม

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการลบ

ขอมูลผูใชงานระบบท่ีตองการแกไข

  D1      ขอมูลผูใชงานระบบ
ขอมูลช่ือผูใชงานและรหัสผาน

ขอมูลช่ือผูใชงาน

สิทธ์ิในการใชงานระบบ

 

รูป 3.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 1 ดูแลขอมูลผูใชระบบ 
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รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก 

2) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลักดังรูป 3.5 
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รูป 3.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลหลัก (ตอ) 
 

3) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการส่ังซ้ือสินคาดังรูป 3.6 
 

คนหาสินคา

3.1

D3 รายละเอียดสินคาขอมูลสินคา
รหัสสินคา

ชื่อสินคา ขอมูลการคนหา

 
  

 

รูป 3.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการส่ังซ้ือสินคา 
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รูป 3.6 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนจัดการส่ังซ้ือสินคา (ตอ) 

 
4) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการส่ังซ้ือสินคาดังรูป 3.7 
 

คนหารายการ
ท่ีส่ังซ้ือ

4.1
ขอมูลการตรวจรับสินคา

ขอมูลสินคาที่รับสินคา
ขอมูลการส่ังซ้ือสินคา

D17 รายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา

D7 การส่ังซ้ือสินคา

ขอมูลรายละเอียดการส่ังซ้ือสินคา

ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

 

 
รูป 3.7 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนรับสินคา 
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5) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจายชําระหนีก้ารส่ังซ้ือสินคาดังรูป 3.8 
 

D7 การส่ังซ้ือสินคาเลขที่ใบส่ังซื้อสินคา

ชําระหนี้สินคา
แตละรายการ

5.2

ขอมูลการส่ังซ้ือสินคา

D15 รายละเอียดขอมูลการจายชําระหนี้

D9 ขอมูลการจายชําระหนี้สินคา

ขอมูลการจายชําระหน้ี

ขอมูลรายละเอียดการจายชําระหนี้

คนหารายการ
สินคาที่

ตองการชําระหนี้

5.1

รายการสินคาที่ตองชําระหน้ี

ขอมูลปรับปรุงรายละเอียดการจายชําระหน้ี

ขอมูลปรับปรุงการจายชําระหน้ี

รายการสินคาท่ีตองชําระหนี้

 
 

รูป 3.8 แสดงแผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจายชําระหนีก้ารส่ังซ้ือสินคา 
 

6) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการขายสินคาดังรูป 3.9 
 

ขอมูลลูกคา
สาขา

ช่ือลูกคา ขอมูลลูกคาที่คนหา

คนหาขอมูลลูกคา

6.1

D2 แฟมขอมูลลูกคา

 

 
รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการขายสินคา 
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บันทึกขอมูล
สินคาที่ขาย

6.3

พิมพใบเสร็จ
รับเงิน

6.4

D10 การขาย

ใบเสร็จรับเงิน

D16
รายละเอียดขอมูล

การขาย

ขอมูลรายละเอียด
สินคาที่ขาย

ขอมูลการขาย

D2 ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

D8 ขอมูลรายละเอียดสินคา

ขอมูลสินคา

D8 คลังสินคา

ขอมูลการขาย
สินคา

D2 แฟมขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

D8 ขอมูลรายละเอียดสินคา

ขอมูลสินคา

ชื่อลูกคาท่ีซื้อสินคา

ขอมูลสินคาท่ีขาย

 
รูป 3.9 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการขายสินคา (ตอ) 

 
7) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการเชา/คืนสินคา ดังรูป 3.10 

 

 

 
รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการเชา/คืนสินคา 
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รูป 3.10 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 7 เชา/คืนสินคา (ตอ) 
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รายงานสินคา
คงเหลือ

8.1

รายงานยอดขาย
สินคา

8.4

รายงานการรับสินคา
8.9

รายงานการชําระหนี้
ผูแทนจําหนาย

8.8

รายงานการคืนสินคา
ผูแทนจําหนาย

8.5

รายงานเปรียบเทียบ
ราคาผูแทนจําหนาย

8.6

รายงานการขาย
สินคา

8.3

รายงานสินคา
ถึงจุดสั่งซื้อ

8.2

D10 การขาย

D7 การส่ังซ้ือสินคา

D8 คลังสินคา

D4 ผูแทนจําหนาย

รายงานการขายสินคา

รายงานยอดขายสินคา

ขอมูลการจายชําระหนี้

รายงานสั่งซ้ือสินคา
8.7

D8 คลังสินคา

D10 การขาย

D7 การส่ังซ้ือสินคา

D9
ขอมูลการจาย
ชําระหนี้

D7 การส่ังซ้ือสินคา

รายงานสินคาถึงจุดสั่งซ้ือ

ขอมูลการสั่งซ้ือสินคาขอมูลสินคาคงเหลือ

ขอมูลสินคาถึงจุดสั่งซ้ือ

ขอมูลการขายสินคา

ขอมูลยอดขายสินคา

รายงานการคืนสินคาผู
แทนจําหนาย

รายงานเปรียบเทียบ
ราคาผูแทนจําหนาย

รายงานการส่ังซื้อสินคา

รายงานการชําระหนี้
ผูแทนจําหนาย

รายงานการรับสินคา

ขอมูลการคืนสินคา

ขอมูลผุแทนจําหนาย

ขอมูลการสั่งซ้ือสินคา

ขอมูลการรับสินคา

 
รูป 3.11 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการรายงาน 

 

8) แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการรายงานดังรูป 3.11 
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3.5 การออกแบบฐานขอมูล 
 

การออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานจงไพศาล ใช
โปรแกรมเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 2005 เอ็กซเพรส ในการจัดการฐานขอมูล และใชช่ือ JPSDB เปน
ช่ือฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยตาราง 22 ตาราง ดังตาราง 3.2 
 

ตาราง 3.2 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจงไพศาล 
ลําดับ ชื่อตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
1 Branch BrachID 

 
ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลสาขา 

2 Category CategoryID 
 

ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลหมวด
สินคา 

3 Customer CustomerID ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลลูกคา 

4 Orders 
OrderID 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลการส่ังซ้ือ
สินคา 

5 OrdersDetail OrderID+ 
ProductID 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บรายละเอียด
ขอมูลการส่ังซ้ือ
สินคา 

6 Paidable 
PID 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บขอมูลการจาย
ชําระหนี้สินคา 

7 PaidableWithPOList PID+ 
ListNumber 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บรายละเอียด
ขอมูลการจายชําระ
หนี้สินคา 

8 CustomerType CustomerTypeID ตารางขอมูลอางอิง เก็บประเภทลูกคา 

9 Product ProductTypeID ตารางขอมูลหลัก เก็บรายละเอียด
สินคา 

10 
 
 

ProductOnBranch BranchID+ 
ProductID 
 

ตารางขอมูลหลัก เก็บคลังสินคา 
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ตาราง 3.2 ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรานจงไพศาล (ตอ) 

ลําดับ ชื่อตาราง คียหลัก ประเภทตาราง รายละเอียด 
11 ProductType ProductTypeID 

 
ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลประเภท

สินคา 
12 Province ProvinceID ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลจังหวัด 

13 Sale SaleID ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลการขาย 

14 SaleDetail SaleID+ 
ProductID 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บรายละเอียด
ขอมูลการขาย 

15 Supplier SupplierID 
 

ตารางขอมูลอางอิง เก็บขอมูลบริษัท
ตัวแทนจําหนาย 

16 Unit UnitID ตารางขอมูลอางอิง เก็บหนวยสินคา 

17 Rent RentID 
 

ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บการเชาสินคา 

18 RentDetail RentID+ProductID ตารางขอมูลรายการ
เปล่ียนแปลง 

เก็บรายละเอียดการ
เชาสินคา 

19 UserGroup GroupCode 
 

ตารางขอมูลอางอิง เก็บกลุมผูใชงาน 

20 UserMenu Menu+GroupCode ตารางขอมูลอางอิง เก็บกลุมผูใชงานเมน ู

21 Menu MenuID ตารางขอมูลอางอิง เก็บเมน ู

22 UserPermission EducationID ตารางขอมูลหลัก เก็บขอมูลผูใชระบบ 
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1) ตาราง Branch 
ตารางBranch เปนตารางเก็บขอมูลสาขามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.3 

ตาราง 3.3 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลสาขา 
ช่ือตาราง  Branch 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลสาขา 
คียหลัก BranchID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BrachID varchar 4 รหัสสาขา 0001 

BranchName varchar 20 ช่ือสาขา สาขาเชียงราย 

 
2) ตาราง Category 

ตาราง Category เปนตารางเก็บขอมูลหมวดสินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.4 
ตาราง 3.4 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหมวดสินคา 

ช่ือตาราง  Category 
คําอธิบาย เก็บขอมูลหมวดสินคา 
คียหลัก  CategoryID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

CategoryD varchar 2 รหัสประเภทสินคา 02 

CategoryName varchar 50 ช่ือประเภทสินคา กางเกง 
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3) ตาราง Customer 
ตาราง Customerเ ปนตารางเก็บขอมูลลูกคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.5 

ตาราง 3.5 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลลูกคา 
ช่ือตาราง  Customer 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายละเอียดลูกคา 
คียหลัก  CustomerID 
คียนอก BranchID  CustomerTypeID InitialID ProvinceID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

CustomerID varchar  10 รหัสลูกคา  0001000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

BranchID varchar 4 รหัสสาขา 0001 
CustomerTypeID char 1 รหัสประเภทลูกคา 0=ลูกคาปกติ 

1=ลูกคาสมาชิก 
2=ลูกคาสมาชิก VIP 

AdmitDate datetime 8 วันท่ีสมัครสมาชิก 01/01/2552 
Telephone varchar 20 เบอรโทรศัพท 0871850029 

IsMember char 1 สถานะสมาชิก 1=ปกติ 
2=ยกเลิก 

CustomerPicture longblob 16 รูปภาพลูกคา  

InitialID char 2 รหัสคํานําหนานาม 01=นาย 
02=นางสาว 
03=นาง 

FullName varchar 30 ช่ือ-สกุล สมฤทธ์ิ เฑียรเดช 

ProvinceID varchar 2 รหัสจังหวดั กท 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

Address varchar 100 ท่ีอยู 30/88 หมูท่ี 6 ต.สุเทพ 



 39 

ตาราง 3.5 ตารางเก็บขอมูลลูกคา (ตอ) 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

Sex varchar 1 รหัสเพศ F= หญิง 
M=ชาย 

IDCard varchar 13 เลขท่ีบัตรประชาชน 8751212121546 
Email varchar 30 อีเมล somritt@hotmail.com 
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4) ตาราง Orders 
ตาราง Orders เปนตารางเก็บขอมูลการส่ังซ้ือมีโครงสรางตารางดังตาราง 3.6 

ตาราง 3.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการส่ังซ้ือ 
ช่ือตาราง  Orders 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลการส่ังซ้ือ 
คียหลัก  OrderID 
คียนอก BranchID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

OrderID varchar 14 รหัสการส่ังซ้ือ 00010010000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

Net float 8 ยอดส่ังซ้ือสุทธิ 7065 
IsReceivedAll 
 

char 1 สถานการรับสินคา 0 =ยังไมรับ  
1=รับครบแลว  
2= รับไมครบ 

NetVAT 
 

float 4 ภาษีสุทธิ 706.5 

VATRate 
 

float 4 อัตราภาษ ี 10.5 

ReceivedBy 
 

varchar 30 ผูรับสินคา สุธาทินี  สุขเหล็ก 

IsPaid varchar 1 ประเภทการชําระ
เงิน 

0=ยังไมไดชําระ 
1=ชําระแลว 

OrderBy 
 

varchar 30 ผูส่ังซ้ือ สุธาทินี  สุขเหล็ก 

IsNormal char 1 สถานะการส่ังซ้ือ 0=ยกเลิก  
1=ปกติ 

PaidBy 
 

varchar 30 ช่ือผูชําระเงิน สุธาทินี  สุขเหล็ก 
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ตาราง 3.6 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการส่ังซ้ือ (ตอ) 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BranchID 
 

varchar 4 รหัสสาขา 0001  
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

SupplierID varchar 3 รหัสบริษัทตัวแทน
จําหนาย 

002  
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

NetDC 
 

float 8 ยอดลดสุทธิ 100.50 

PaidDate 
 

datetime 8 วันท่ีชําระเงิน 12/08/2550 12:00:00AM 

PONo 
 

varchar 15 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 025178/255012:00:00M 

ReceiveDate 
 

datetime 8 วันท่ีรับสินคา 05/08/2550 12:00:00AM 

OrderDate 
 

datetime 8 วันท่ีส่ังสินคา 01/08/255012:00:00AM 
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5) ตาราง OrderDetail 
ตาราง OrderDetailเปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดขอมูลการส่ังซ้ือมีโครงสรางตารางดังตาราง 3.7 

ตาราง 3.7 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดขอมูลการส่ังซ้ือ 
ช่ือตาราง  OrderDetail 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลรายละเอียดขอมูลการส่ังซ้ือ 
คียหลัก OrderID+ProductID 
คียนอก UnitID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

OrderID varchar 14 รหัสการส่ังซ้ือ 00010010000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ProductID 
 

varchar 15 รหัสสินคา 00001 
 

DiscountPerUnit 
 

float 8 สวนลด/ ช้ิน 0 

Cost 
 

float 8 ตนทุน 255 

TotalDiscount 
 

float 8 สวนลดรวม 10.50 

Total 
 

float 8 ยอดรวมเงิน 7065 

IsReceivedAll 
 

varchar 1 รหัสประเภทการรับ
สินคา 

0 = ยังไมรับ  
1 = รับแลว 
2 = รับ/ไมครบ 

NumberToReceived 
 

integer 4 จํานวนสินคาท่ีรับ 15 

NumberToRejec integer 4 จํานวนสินคาท่ี
ยกเลิก 

15 
 

NumberToOrder integer 4 จํานวนสินคาท่ีส่ัง 15 
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ตาราง 3.7 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดขอมูลการส่ังซ้ือ (ตอ) 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

UnitID varchar 4 รหัสหนวย Pk01 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

 
6) ตารางเก็บ Paidable 

ตาราง Paidable เปนตารางเกบ็ขอมูลการจายชําระหนี้สินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.8 
ตาราง 3.8 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการจายชําระหนี้สินคา 

ช่ือตาราง  Paidable 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลการจายชําระหนี้สินคา 
คียหลัก  PID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

PID 
 

varchar 14 เลขท่ีการชําระเงิน 00010010000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

NetPaid float 8 ยอดจายสุทธิ 7771.5 

PaidBy varchar 30 ผูชําระ สุรีทอง  สุขเหล็ก 

PaidDate datetime 8 วันท่ีชําระเงิน 12/08/2550 

 
 
 
 
 



 44 

7) ตาราง PaidableWithPOList 
ตาราง PaidableWithPOList เปนตารางเก็บขอมูลการจายชําระหนี้สินคามีโครงสรางตารางดัง

ตาราง3.9 
ตาราง 3.9 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการชําระหนี้สินคา 

ช่ือตาราง PaidableWithPOList 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลผูใชงานระบบ 
คียหลัก  PID 
คียนอก OrderID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

PID varchar 14 เลขท่ีการชําระเงิน 00010010000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ListNumber 
 

integer 4 ลําดับรายการ 1 

OrderID varchar 15 รหัสการส่ังซ้ือ 00010010000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

PONo 
 

varchar 15 เลขท่ีใบส่ังซ้ือ 025178/2550 

Net 
 

float 8 ยอดจาย 7771.5 
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8) ตาราง CustomerType 

ตาราง CustomerType เปนตารางเก็บขอมูลประเภทลูกคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.10 
ตาราง 3.10 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประเภทลูกคา 

ช่ือตาราง  CustomerType 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลประเภทลูกคา 
คียหลัก  CustomerTypeID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

CustomerTypeID 
 

char 1 รหัสประเภทลูกคา 1 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

CustomerTypeName 
 

varchar 30 ช่ือประเภทลูกคา ลูกคาปกติ 
 

MemberFree integer 4 คาสมัคร 500 

BuyRateDiscount float 8 สวนลดจากการซ้ือ 7.5 
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9) ตาราง Product 
ตาราง Productเปนตารางเกบ็ขอมูลรายละเอียดสินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3. 

ตาราง 3.11 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดสินคา 
ช่ือตาราง  Product 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลรายละเอียดสินคา 
คียหลัก  ProductID 
คียนอก  SupplierID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ProductID 
 

varchar 5 รหัสสินคา 00001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ProductName 
 

varchar 50 ช่ือสินคา เส้ือโปโล 

LastCost 
 

float 8 ตนทุน 105.50 

ProductTypeID 
 

char 1 ประเภทสินคา 1=ขาย 
2=เชา 
3=ขายหรือเชา 

SupplierID 
 

varchar 3 รหัสบริษัทตัวแทน
จําหนาย 

001  

NumberRentDate integer 4 จํานวนวนัท่ีใหเชา 7 

FineRate float 8 คาปรับ/วัน 50.50 

CategoryID varchar 2 รหัสหมวดสินคา 01  
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10) ตารางProductOnBranch 
ตาราง ProductOnBranch เปนตารางเก็บขอมูลคลังสินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.12 

ตาราง 3.12 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลคลังสินคา 
ช่ือตาราง  ProductOnBranch 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลคลังสินคา 
คียหลัก  BranchID+ProductID 
คียนอก UnitID  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

BranchID 
 

varchar 4 รหัสสาขา 0001  
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ProductID 
 

varchar 5 รหัสสินคา 00001  

ProductInOrder 
 

integer 4 จํานวนสินคาอยู
ระหวางการส่ังซ้ือ 

500 

RealQuantity 
 

integer 4 จํานวนสินคา
คงเหลือ 

35 

LowLimitToOrder 
 

integer 4 ปริมาณจุดส่ังซ้ือ 50 

LastAccessDate 
 

datetime 8 วันท่ีปรับปรุงลาสุด 10/08/2550 

QuantityWithUnit 
 

float 8 จํานวน / หนวย 1 

UnitID 
 

varchar 4 รหัสหนวย Pk01  
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 
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11) ตาราง ProductType 
ตาราง ProductType เปนตารางเก็บขอมูลประเภทสินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.13 

ตาราง 3.13 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลประเภทสินคา 
ช่ือตาราง  ProductType 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลประเภทสินคา 
คียหลัก  ProductTypeID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ProductTypeID Integer 4 รหัสประเภทสินคา 1 

ProductTypeName varchar 20 ช่ือประเภทสินคา 1=ขาย 
2=เชา 

 
12) ตาราง Province 

ตาราง Province เปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดสินคามีโครงสรางตารางดังตาราง 3.14 
ตาราง 3.14 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลจังหวัด 

ช่ือตาราง  Province 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลจังหวัด 
คียหลัก  ProvinceID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

ProvinceID 
 

varchar 2 รหัสจังหวดั ชม 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ProvinceName 
 

varchar 20 ช่ือจังหวดั เชียงใหม 
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13) ตาราง Sale 
ตาราง Sale เปนตารางเก็บขอมูลการขายมีโครงสรางตารางดังตาราง 3.15 

ตาราง 3.15 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการขาย 
ช่ือตาราง  Sale 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลการขาย 
คียหลัก  SaleID 
คียนอก CustomerID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

SaleID 
 

varchar 15 รหัสขาย 255000010000009 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

CustomerID 
 

varchar 10 รหัสลูกคา 0001000001 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

NetTotal 
 

float 8 ยอดรวมสุทธิ 2800.50 

NetVAT 
 

float 8 ภาษีสุทธิ 100.50 

NetMeReceived 
 

float 8 ราคาขาย รวมภาษ ี 2800.50 

SaleBy 
 

varchar 30 ผูขาย พล  สุขเหล็ก 

IsPaid char 1 ประเภทการชําระ
เงิน 

0=ยังไมไดชําระ 
1=ชําระแลว 

BranchID 
 

varchar 4 รหัสสาขา 0001 

NetDCBySale 
 

float 8 ราคาขายหลังหัก
สวนลด 

2800.50 

SaleDate datetime 8 วันท่ีขาย 01/08/2550 12:00AM 
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14) ตาราง SaleDetail 

ตาราง SaleDetail เปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการขายมีโครงสรางดังตาราง 3.16 
ตาราง 3.16 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการขาย 

ช่ือตาราง  SaleDetail 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลรายละเอียดการขาย 
คียหลัก  SaleID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

SaleID varchar 15 รหัสขาย 2550000300000009 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

ProductID varchar 5 รหัสสินคา 00001 

VAT float 8 ภาษ ี 7.50 

DCBySale float 8 สวนลดการขาย 7.50 

Total float 8 ยอดรวม 5460.50 

MeReceived float 8 ราคาขาย ไมรวม
ภาษ ี

5460.50 

SalePrice float 8 ราคาขาย 130 

Amount integer 4 จํานวน 42 
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15) ตาราง Supplier 
ตาราง Supplier เปนตารางเกบ็ขอมูลผูแทนจําหนายมีโครงสรางดังตาราง 3.17 

ตาราง 3.17 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูแทนจําหนาย 
ช่ือตาราง  Supplier 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลผูแทนจําหนาย 
คียหลัก  Supplier 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

SupplierID 
 

varchar 5 รหัสผูแทนจําหนาย 00002  
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

SupplierName 
 

varchar 30 ช่ือผูแทนจําหนาย บริษัทอัคนี 

Address 
 

varchar 100 ท่ีอยู 24/58 หมูท่ี 6 สีลม 
กรุงเทพ 10700 

ContactName 
 

varchar 30 ช่ือผูติดตอ  คุณนัดติกาญจน  ทอง
บุญฤทธ์ิ   
 

Telephone 
 

varchar 50 เบอรโทรศัพท 082-222-2222 
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16) ตาราง Unit 
ตาราง Unit เปนตารางเก็บขอมูลหนวยสินคามีโครงสรางดังตาราง 3.18 

ตาราง 3.18 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลหนวยสินคา 
ช่ือตาราง  Unit 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลหนวยสินคา 
คียหลัก UnitID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ชื่อ ชนิดขอมูล ชื่อ 

UnitID 
 

varchar 4 รหัสหนวย Pk01 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

UnitName 
 

varchar 20 ช่ือหนวย กลอง (11 ตัว/กลอง) 
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17) ตาราง Rent 
ตาราง Rent เปนตารางเก็บขอมูลการเชามีโครงสรางดังตาราง 3.19 

ตาราง 3.19 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลการเชา 
ช่ือตาราง  Rent 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลการเชา 
คียหลัก  RentID 
คียนอก  BranchID 

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

RentID varchar 15 รหัสการเชา 255000010000009 
(แสดงรายละเอียด
ภาคผนวก ฉ) 

BranchID varchar 4 รหัสสาขา 0001 

CustomerID varchar 5 รหัสลูกคา 00001 

NetDC float 8 สวนลดสุทธิ 20.50 

NetFine float 8 ยอดปรับสุทธิ 20.50 

NetReceived float 8 ยอดรับสุทธิ 20.50 

IsReturnAll char 1 สถานะการรับคืน
สินคา 

0 คือคืนยังไมหมด 
1 คือคืนหมดแลว 

RentBy varchar 30 ผูบันทึกรายการ
สินคา 

สมฤทธ์ิ 
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18) ตาราง RentDetail 
ตาราง RentDetail เปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการเชามีโครงสรางดังตาราง 3.20 

ตาราง 3.20 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการเชา 
ช่ือตาราง  RentDetail 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลรายละเอียดการเชา 
คียหลัก  RentID+ ProductID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

RentID 
 

varchar 15 รหัสการเชา 2550000100000009 

ProductID 
 

varchar 4 รหัสสินคา 0001 

RentDate 
 

datetime 8 วันท่ีเชา 1/1/2550 12:00:00 AM 

ReturnDate 
 

datetime 8 วันท่ีตองคืน 1/1/2550 12:00:00 AM 

CustomerReturnDate datetime 8 วันท่ีคืนสินคาตาม
จริง 

1/1/2550 12:00:00 AM 

RentPrice 
 

float 8 คาเชาสินคาตอวัน 20.50 

RentAmount 
 

integer 4 จํานวนเชา 10 

FineReceived 
 

float 8 คาปรับกรณีสงคืน
ลาชา 

20.50 

TotalReceived 
 

float 8 รวมรับเงิน 130.50 

IsReturnAll varchar 1 สถานะการรับคืน
สินคา 

0 = ยังไมไดคืน 
1 = คือคืนหมดแลว 
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19) ตารางเก็บขอมูลกลุมผูใชงาน 
ตาราง Rent เปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดการเชามีโครงสรางดังตาราง 3.21 

ตาราง 3.21 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลกลุมผูใชงาน 
ช่ือตาราง  UserGroup 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลหอง 
คียหลัก  GroupCode 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

GroupCode varchar 4 รหัสกลุมผูใชงาน G001=ผูดูแลระบบ 
G002=ผูจัดการ 
G003=ฝายขาย 
G004=ฝายจัดซ้ือ 
G005=ฝายคลังสินคา 

GroupName 
 

varchar 20 ช่ือกลุมผูใชงาน ผูดูแลระบบ 
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20) ตาราง UserMenu 
ตาราง UserMenu เปนตารางเก็บขอมูลเมนผููใชงานมีโครงสรางดังตาราง 3.22 

ตาราง 3.22 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลเมนูผูใชงาน 
ช่ือตาราง  UserMenu 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลเมนผููใชงาน 
คียหลัก  CountryID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

MenuID 
 

smallint 2  รหัสเมนู 1 

GroupCode 
 

varchar 4 รหัสกลุมผูใชงาน G001 

 
 
 
 

21) ตาราง Menu 
ตาราง Menu เปนตารางเก็บขอมูลเมนูผูใชงานมีโครงสรางดังตาราง 3.23 

ตาราง 3.23 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลเมนู 
ช่ือตาราง  Menu 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลเมน ู
คียหลัก  MenuID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

MenuID 
 

smallint 2 รหัสเมนู 1 

MenuName 
 

varchar 20 ช่ือเมนู สินคา 
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22) ตาราง UserPermission 
ตาราง UserPermission เปนตารางเก็บขอมูลเมนูผูใชงานมีโครงสรางดังตาราง 3.24 

ตาราง 3.24 รายละเอียดตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ 
ช่ือตาราง  UserPermission 
คําอธิบาย  เก็บขอมูลผูใชงานระบบ 
คียหลัก  UserID 
คียนอก  

ชื่อ 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบายขอมูล ตัวอยางขอมูล 

UserID integer 4 รหัสผูใชงาน 1 

UserName varchar 20 ช่ือผูใชงาน Somritt 

Password varchar 7 รหัสลับผูใชงาน 123456 

Name varchar 20 ช่ือ สมฤทธ์ิ 

Status char 1 รหัสสถานะผูใชงาน 0 = ปกติ 
1= ยกเลิก 

GroupCode varchar 4 กลุมผูใชงาน G001 

 


