
 
บทที่ 4 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

 จากการศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใช   ไดออกแบบระบบและฐานขอมูลใหม
โดยแบงสวนของการออกแบบเปน 2 สวนคือ สวนของการออกแบบระบบ ผูศึกษาใชเคร่ืองมือใน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ คือ แผนผังบริบท (Context Diagram) และแผนผังกระแสขอมูล
(Dataflow Diagram) และสวนการออกแบบฐานขอมูล  ผูศึกษาใชเคร่ืองมือในการออกแบบ
ฐานขอมูล คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล (Entity Relationship Diagram) รายละเอียด
การศึกษาครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ 
 4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
 4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
 1) แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ของ
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงภาพรวมของ
ระบบ และความสัมพันธของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกีย่วของ คือ ผูบริหารงานศูนยบริการลูกคา
ตางจังหวัด วิศวกรบริการลูกคาตางจังหวดั และ พนกังานธุรการศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
 2) แผนผังกระแสขอมูล เปนแผนผังท่ีแสดงถึงการไหลของขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ของบริษทั แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ของบุคลากร ระหวางกระบวนการตาง ๆ จากแผนผังบริบท 
  
 เพื่อใหเห็นระบบงานทั้งหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ข้ันตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชใน
การออกแบบ แผนผังบริบทและแผนผังกระแสขอมูล   แสดงในตาราง 4.1  
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ตาราง  4.1 แสดงสัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบท 

 
สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ 

 
 
 

โปรเซสหรือการประมวลผล (Process)  

 
 

เอนทิตีภายนอก (External Entity)  

 
แหลงเก็บขอมูล (Data Store)  

 
แหลงเก็บขอมูล (Data Store) เม่ือมีการแสดงซํ้า
หลายตําแหนง 

 การไหลของขอมูล (Data Flow)  

 
คําอธิบายสัญลักษณและเครื่องหมายท่ีใชในขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 

 1 ) โปรเซส (Process)  คือกิจกรรมในการเปล่ียนรูปแบบของขอมูล จากแบบหนึ่งไปยังอีก
แบบหนึ่ง นั่นคือขอมูลจะไหลเขาสูโปรเซสโปรเซสจะทําหนาท่ีเปล่ียนแปลงขอมูลเหลานั้นออกมา 
เปนขอมูลลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในการต้ังช่ือโปรเซส ช่ือโปรเซสจะตองสอดคลองกับกิจกรรมท่ี
ทําและตองต้ังช่ือในลักษณะของคํากริยา เชน คํานวณเกรดเฉล่ีย คํานวณภาษ ี
        2 )  เอนทิตีภายนอก (External Entity) คือส่ิงตาง ๆ (คน องคกร ระบบ หรืออ่ืน ๆ) ท่ีอยู
ภายนอกระบบ แตมีความเก่ียวของกับระบบ ในฐานะท่ีเปนผูสงขอมูลเขาสูระบบ หรือเปนผูรับ
ขอมูลจากระบบ   ถาเอนทิตีเปนแหลงท่ีมาของขอมูลเราเรียก วา Source ถาทีตีเปนแหลงท่ีรับขอมูล
อันเปนผลจากการประมวลผลเราเรียกวา Sink   
    3 ) แหลงเก็บขอมูล (Data store) คือท่ีซ่ึงจะเก็บขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแลว ไว
สําหรับใชในการผลิตสารสนเทศตอไป   ในการตั้งช่ือแหลงเก็บขอมูล    ช่ือแหลงเก็บขอมูล จะตอง
เปนคํานาม เชน บุคลากร บัญชีสมาชิก มีความหมายเหมือนกับ แฟมขอมูล หรือฐานขอมูล 

4 )  กระแสขอมูล (Data flow)   คือเสนทางท่ีแสดงการเคล่ือนท่ีของขอมูล ซ่ึงการเคล่ือนท่ี
อาจจะเคล่ือนท่ีจากแหลงภายนอกไปสูสวนประกอบของระบบ หรือ จะเคล่ือนจากสวนประกอบ
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ของระบบไปยังแหลงภายนอก หรือระหวางสวนประกอบของระบบดวยกัน ใน การตั้งช่ือกระแส
ขอมูล ช่ือกระแสขอมูลจะตองต้ังในลักษณะคํานาม เชน ใบส่ังซ้ือ หรือ ใบสงของ เปนตน 

ท้ังนี้สามารถแสดงการวิเคราะหและออกแบบระบบในรูปของแผนผังบริบท ดังนี้ 
 

 
 

รูป 4.1 แผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ 
ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
 
 จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการ ของ
บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) โดยจะมีความสัมพันธ กับส่ิงแวดลอม
หรือผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ คือ ผูดูแลระบบ พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด วิศวกร
บริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด และ ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด โดยระบบจะ
ทํางานสัมพันธกันดังนี้ 
 1) ผูดูแลระบบ ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ กําหนดขอมูลพื้นฐานของระบบ 
ไดแก ขอมูลบุคลากร ขอมูลการสังกัด รวมถึงการกําหนดสิทธ์ิและอนมัุติสิทธ์ิใหผูใชงานระบบ 



28 

 

 2)  พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ การ
เขาทําการบันทึกขอมูลการทํางานของวิศวกรบริการลูกคาตางจังหวัด สามารถดูรายละเอียดขอมูล
ของลูกคา เพื่อทําการติดตอลูกคา ตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 3) วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ ทําการ
บันทึกขอมูลการทํางาน สามารถดูรายละเอียดขอมูลของลูกคาเพื่อทําการติดตอลูกคา ทราบถึง
รายละเอียดขอมูลตางๆ ของงานท่ีตองปฏิบัติ และดูรายงานการปฏิบัติงาน ตามสิทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 4) ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ขอบเขตของการทํางานในระบบ คือ 
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด และดูรายงานเพ่ือ
การวิเคราะห การบริหารจัดการ การทํางานของวิศวกรบริการศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ตามสิทธ์ิ
ท่ีกําหนดไว 
 
 จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด ของบริษัท แอ็ด
วานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) สามารถวิเคราะหเพือ่หารายละเอียด ผูท่ีเกี่ยวของ
(Boundaries) ขอมูลท่ีเกี่ยวของ (Data) และกระบวนการท่ีเกีย่วของ (Process) ดังรายละเอียด
ตอไปนี ้
 1) ผูท่ีเก่ียวของกับระบบ (List of Boundaries) 
  • ผูดูแลระบบ 
  • พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
  • วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด 
  • ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวดั 
 2) ขอมูลท่ีเก่ียวของ (Data) 
  • ขอมูลอําเภอ 
  • ขอมูลประเภทลูกคา 
  • ขอมูลประเภทงาน 
  • ขอมูลประเภทรถ 
  • ขอมูลลูกคา 
  • ขอมูลหนวยงาน 
  • ขอมูลสาขา 
  • ขอมูลประวตัิการใชงานระบบ 
  • ขอมูลสวนงาน 
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  • ขอมูลสถานะงาน 
• ขอมูลภาระงาน 

  • ขอมูลกลุมผูใช 
  • ขอมูลจังหวดั 
 
 3) กระบวนการท่ีเก่ียวของ (List of Process) 
  • การเขาใชงานในระบบ 
  • จัดการขอมูลลูกคา 
  • จัดการขอมูลการปฏิบัติงาน 
  • จัดการขอมูลสาขา 
  • จัดทํารายงาน 
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รูป 4.2 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 0 
ของบริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
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 จากรูป 4.2 อธิบายหลักการทํางานไดวา ในการท่ีผูใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานศูนยบริการ ของบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ท้ัง 4 กลุม 
จะเขาใชงานระบบน้ันจะตองผานกระบวนการเขาใชระบบกอน เพื่อตรวจสอบวาผูใชมีสิทธ์ิท่ีเขา
ใชระบบในสวนใดไดบาง ดังนี้ ผูใชในฐานะท่ีเปนผูดูแลระบบเม่ือเขาใชระบบแลว สามารถเขาไป
จัดการเพ่ิม ลบ แกไข ปรับปรุง และบันทึกขอมูล ในสวนของขอมูลผูใชงานระบบ    
 

 

 
รูป 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 1.0 

ปรับปรุงแฟมขอมูลผูใชงานระบบ 
 

 จากรูป 4.3 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลผูใชงานใน
ระบบ วาในกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลผูใชงานในระบบนั้น    ผูดูแลระบบจะทําหนาท่ีในการ
เพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุง บันทึก ขอมูล เกี่ยวกับ แฟมขอมูลผูใชงานในระบบได 
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รูป 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 2.0 
ปรับปรุงแฟมขอมูลสาขา 

 
 
 

 จากรูป 4.4 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลสาขา วาใน
กระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลสาขา นั้น ผูดูแลระบบจะทําหนาท่ีในการ เพิ่ม ลบ แกไข ปรับปรุง 
บันทึก แฟมขอมูลเกี่ยวกับสาขาศูนยบริการลูกคาตางจังหวัดได  
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รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 3.0 
ปรับปรุงแฟมขอมูลการปฏิบัติงาน 

 
 จากรูป 4.5 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลการ
ปฏิบัติงาน วาในกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลการปฏิบัติงานน้ัน   พนักงานธุรการ ศูนยบริการ
ลูกคาตางจังหวัด และ วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด จะทําหนาท่ีในการ เพิ่ม ลบ 
แกไข ปรับปรุง บันทึก แฟมขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได  
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4.1

ตรวจสอบ
สิทธิ์การใชงาน

4.2

เพิ่มขอมูล

4.4

คนหาขอมูล

4.5

แกไขขอมูล

ขอมูลลูกคา

สิทธ์ิการใชงาน

D6 ขอมูลลูกคา

D7 ขอมูลอําเภอ

D8 ขอมูลจังหวัด

D9 ขอมูลประเภทลูกคา

ขอมูลอําเภอ

ขอมูลจังหวัด

ขอมูลประเภทลูกคา

ขอมูลลูกคา
ขอมูลอําเภอ
ขอมูลจังหวัด
ขอมูลประเภทลูกคา

สิทธ์ิการใชงาน

D6 ขอมูลลูกคา

D7 ขอมูลอําเภอ

D8 ขอมูลจังหวัด

D9 ขอมูลประเภทลูกคา

4.3

ลบขอมูล

ขอมูลลูกคา

ขอมูลอําเภอ

ขอมูลจังหวัด

ขอมูลประเภทลูกคา

ขอมูลลูกคา
ขอมูลอําเภอ
ขอมูลจังหวัด

ขอมูลประเภทลูกคา

เขาสูระบบ

ขอมูลลูกคา
ขอมูลอําเภอ
ขอมูลจังหวัด

ขอมูลประเภทลูกคา

ขอมูลลูกคา
ขอมูลอําเภอ

ขอมูลจังหวัด
ขอมูลประเภทลูกคา

ขอมูลลูกคา ขอมูลลูกคา

รายละเอียด
ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

 
 

รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 4.0 
ปรับปรุงแฟมขอมูลลูกคา 

 
 จากรูป 4.6 เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูล วาใน
กระบวนการปรับปรุงแฟมขอมูลลูกคานั้น   พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด และ 
วิศวกรบริการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด จะทําหนาท่ีในการ เพ่ิม ลบ แกไข ปรับปรุง บันทึก 
แฟมขอมูลเกี่ยวกับลูกคาได 
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ในกระบวนการจัดทํารายงานน้ัน ผูเขาใชงานระบบสามารถที่จะเขาดูรายงานไดตามสิทธ์ิ

ของตน ดังนี้ คือ 
 

 ผูอํานวยการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด  สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี้ 
1) รายงานสรุปการปฏิบัติงานแบบละเอียด 
2) รายงานสรุปการปฏิบัติงานแยกประเภท 
3) รายงานขอมูลลูกคา 

 
 พนักงานธุรการ ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด สามารถดูรายงาน ดังตอไปนี ้

1) รายงานสถานะการปฏิบัติงานของวิศวกรบริการ ในสวนของสาขาศูนยบริการ
ตางจังหวัดของตนเอง 

2) รายงานขอมูลลูกคา 
 

ผูดูแลระบบงาน  สามารถดูรายงาน ขอมูลการเขาใชงานในระบบ ทุกผูใชงาน 
 
 วิศวกรบริการลูกคา ศูนยบริการลูกคาตางจังหวัด สามารถดูรายงาน ดงัตอไปนี ้

1) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแบบละเอียด ในสวนของตนเอง 
2) รายงานขอมูลลูกคา 

 
 
 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 
 จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางาน  
ตาง ๆ ภายในระบบอะไรบาง เพื่อใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมูล ผูศึกษาไดใชแผนภาพความ 
สัมพันธระหวางขอมูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชในการแสดงความสัมพันธ
ระหวางขอมูล ดังแสดงในตาราง  4.2  
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ตาราง  4.2 แสดงสัญลักษณท่ีใชในการแสดงความสัมพนัธระหวางขอมูล 

 
สัญลักษณ ชื่อสัญลักษณ 

 

 
 

 
คุณลักษณะของเอ็นเอนทิตี (Entity) 
 
คุณลักษณะของแอททริบิวส (Attribute) 

  
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
(One-to-One Relationship)  

                     
ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
(One-to-Many Relationship) 

        
ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
 
คําอธิบายสัญลักษณและเครื่องหมายท่ีใชในการแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 

 1) เอนทิตี (Entity) คือ องคประกอบสวนหนึ่งของแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวาง
ขอมูล ท่ีใชสําหรับเก็บขอมูลแตละรายการ ท่ีมีคุณสมบัติรวมกันภายใตขอบเขตของระบบหนึ่งท่ี
กําลังสนใจ เชน ระบบโรงเรียน ซ่ึงประกอบไปดวย เอนทิตี (Entity) นกัเรียน (STUDENT) เอนทิตี 
(Entity) อาจารย (Teacher) กลาวไดวา เอนทิตี (Entity) สามารถเปนไดท้ังส่ิงท่ีจับตองไดและส่ิงท่ี
จับตองไมไดในระบบ 
  

2) คุณลักษณะของเเอนทิตี (Attribute) คือ คุณสมบัติของวัตถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ โดย
อธิบายรายละเอียดตางๆ ท่ีเกีย่วของกับลักษณะของเอนทิตี (Entity) เชน ช่ือ สกุล ท่ีอยู แผนก เปน
คุณลักษณะของเอนทิตีพนกังาน 

3) ความสัมพันธแบบหน่ึงตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธ ของขอมูลของเอนทิตีหนึ่งวา มีความสัมพันธกับขอมูลอยางมากหน่ึงขอมูลกับอีกเอนทิตี
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หนึ่ง ในลักษณะหน่ึงตอหนึ่ง เชน เอนทิตีนักศึกษา กับเอนทิตีโครงงานวิจยั มีความสัมพันธแบบ
หนึ่งตอหนึ่งคือ นักศึกษาแตละคนทําโครงงานวิจยัได 1 โครงการเทานั้น 
 4) ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธ ของขอมูลของเอนทิตีหนึ่งวามีความสัมพันธกับขอมูลหลายขอมูลกับอีกเอนทิตีหนึ่ง เชน 
ความสัมพันธของลูกคาและคําส่ังซ้ือเปนแบบหนึ่งตอกลุม คือ ลูกคาแตละคนสามารถส่ังซ้ือได
หลายคําส่ังซ้ือ โดยแตละคําส่ังซ้ือมาจากลูกคาเพียงคนเดียว 
 5) ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพันธของขอมูลของสองเอนทิตีในลักษณะกลุมตอกลุม เชนความสัมพันธระหวางคําส่ังซ้ือกับ
สินคาเปนแบบ กลุมตอกลุมคือ แตละคําส่ังซ้ืออาจส่ังซ้ือสินคาไดมากกวา 1 ชนิด และในสินคาแต
ละชนิด อาจปรากฏอยูในคําส่ังซ้ือไดมากกวา 1 คําส่ังซ้ือ 
 

 
รูป 4.7 ความสัมพันธระหวางขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานศูนยบริการ 
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 จากรูป 4.8 คือ ความสัมพันธของขอมูลท่ีประกอบไปดวยเอนทิตี (Entity) ตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

- b_activity  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 
b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_activity_id 

 
- b_account_id  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึง่ตอกลุม (One-to-Many Relationship) 

กับb_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_account_id 

 
- b_status  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ i_status_id 
 
- b_cartype  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_cartype_id 

 
- b_user  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กบั 

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ i_user_id 
 
- b_customer  ท่ีมีความสัมพนัธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_customer_id 

 
- province  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ provinceID 
 
- amphur  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_task โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ amphurID 
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- province  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

amphur โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
amphureID 

 
- province  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_customer โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
provinceID  

 
- amphur  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_customer โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
amphurID  

 
- b_customer  ท่ีมีความสัมพนัธ แบบหนึ่งตอกลุม (Many-to-One Relationship) กับ 

b_location โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_location_id 

 
- b_user  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (Many-to-One Relationship) กับ 

b_location โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_location_id 

 
- b_task  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหน่ึงตอกลุม (Many-to-One Relationship) กับ 

b_location โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_location_id 

 
- b_user  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_log โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ i_user_id 
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- b_usergroup  ท่ีมีความสัมพนัธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 
b_user โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_usergroup_id 

 
- b_department  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึง่ตอกลุม (One-to-Many Relationship) 

กับ b_user โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_department_id 

 
- b_section  ท่ีมีความสัมพันธ แบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) กับ 

b_user โดยมีแอททริบิวต (Attribute) ท่ีเปนคียหลัก (Primary Key) คือ 
i_section_id 

 
ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ศูนย มีดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 4.3 ชนิดของขอมูล (Data type) 
 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 
char(m) จะเอาไวเก็บขอมูลท่ีเปน String โดยขนาดของการเก็บมี

ขนาดคงท่ีไมเกิน 255 ตัวอักษร 
status char(1); 

varchar(m) ขอมูลท่ีเปน Stringโดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกิน  
255 ตัวอักษร 

login varchar(20); 

int(m) Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีคาต้ังแต 
-2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned 
จะมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

id int(4); 
obj_id(4) 
unsigned; 

float ขอมูลท่ีเปนเลขทศนิยม  ขนาด 4 ไบต salary  float(5,3); 
text เก็บขอมูลตั้งแต 1-65535 ตัวอักษร time_in time; 
date เก็บขอมูลวันท่ี ในรูปแบบ "yyyy-mm-dd" มีขนาด 3 ไบต ex_sub text; 

datetime เก็บขอมูลวันท่ีและเวลา ในรูปแบบ  
"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"  มีขนาด 8  ไบต 

date_set datetime; 



41 

 

จากการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางเอ็นเอนทิต ี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล 
โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวต คียหลัก (Primary Key) และคียนอก (Foreign Key) 
ดังนี ้  

 
 
 

ตาราง 4.4 ตารางขอมูลท้ังหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานศูนย 
ของ บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
ลําดับ ชื่อตาราง ชื่อตารางภาษาไทย ประเภท รายละเอียด 

1 amphur ขอมูลอําเภอ แฟมอางอิง เก็บขอมูลอําเภอ 
2 b_account ขอมูลประเภทลูกคา แฟมอางอิง เก็บขอมูลประเภทลูกคา 
3 b_activity ขอมูลประเภทงาน แฟมอางอิง เก็บขอมูลประเภทงาน 
4 b_cartype ขอมูลประเภทรถ แฟมอางอิง เก็บขอมูลประเภทรถ 
5 b_customer ขอมูลลูกคา แฟมหลัก เก็บขอมูลลูกคา 
6 b_department ขอมูลหนวยงาน แฟมหลัก เก็บขอมูลหนวยงาน 
7 b_location ขอมูลสาขา แฟมหลัก เก็บขอมูลสาขา 
8 b_log ขอมูลประวัตกิารใชงาน

ระบบ 
แฟมหลัก เก็บขอมูลประวัติการใชงาน

ระบบ 
9 b_section ขอมูลสวนงาน แฟมหลัก เก็บขอมูลสวนงาน 
10 b_status ขอมูลสถานะงาน แฟมอางอิง เก็บขอมูลสถานะงาน 
11 b_task ขอมูลภาระงาน แฟมอางอิง เก็บขอมูลภาระงาน 
12  b_user ขอมูลผูใช แฟมหลัก เก็บขอมูลผูใช 
13 b_usergroup ขอมูลกลุมผูใช แฟมอางอิง เก็บขอมูลกลุมผูใช 
14 Province ขอมูลจังหวัด แฟมอางอิง เก็บขอมูลจังหวัด 
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ตาราง 4.5 ตารางขอมูลอําเภอ 
 
ช่ือตาราง :             amphur 
คําอธิบาย :             เก็บขอมูลอําเภอ 
คียหลัก :                amphurID 
คียรอง :                 provinceID 
ประเภทตาราง :     แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

amphurID char 5 รหัสเภอ 10101 
name varchar 50 ช่ืออําเภอ เมืองกระบ่ี 
provinceID char 3 รหัสจังหวดั 101 
 
 

ตาราง 4.6 ตารางขอมูลประเภทลูกคา 
 
ช่ือตาราง :             b_account 
คําอธิบาย :             เก็บขอมูลประเภทลูกคา 
คียหลัก :                i_account_id 
คียรอง :                  - 
ประเภทตาราง :     แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_account_id int 4 รหัสประเภทลูกคา 1 
c_account varchar 50 ประเภทลูกคา TOT 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี ้
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ตาราง 4.7 ตารางขอมูลประเภทงาน 
 
ช่ือตาราง :            b_activity 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลประเภทงาน 
คียหลัก :               i_activity_id 
คียรอง :                 - 
ประเภทตาราง :     แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_activity_id int 4 รหัสประเภทงาน 1 
c_activity varchar 50 ประเภทงาน CM 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี ้
 
 
 

ตาราง 4.8 ตารางขอมูลประเภทรถ 
 

ช่ือตาราง :            b_cartype 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลประเภทรถ 
คียหลัก :               i_cartype_id 
คียรอง :                 - 
ประเภทตาราง :     แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_cartype_id int 4 รหัสประเภทรถ 1 
c_cartype varchar 50 ประเภทรถ Service Center Car 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี้ 
 
 
 



44 

 

 
ตาราง 4.9 ตารางขอมูลลูกคา 

 
ช่ือตาราง :            b_customer 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลลูกคา 
คียหลัก :                i_customer_id 
คียรอง :                 i_location_id, provinceID, amphurID, i_account_id 
ประเภทตาราง :     แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_cusotmer_id int 4 รหัสลูกคา 1 
c_name varchar 200 ช่ือลูกคา ธนโชติ บัวเกตุ 
c_address varchar 200 ท่ีอยูลูกคา 37/2 Suthisarnvinijchai Road 

Samseannok, Huaykwang   
Bangkok   
10320   
Thailand   

c_tel varchar 20 เบอรโทรติดตอ +66 (0) 2275 9400 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี ้
i_location_id int 4 รหัสสาขา 1 
provinceID char 3 รหัสจังหวดั 101 
amphurID char 5 รหัสอําเภอ 10101 
i_account_id int 4 รหัสประเภทลูกคา 1 
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ตาราง 4.10 ตารางขอมูลหนวยงาน 
 
ช่ือตาราง :              b_department 
คําอธิบาย :              เก็บขอมูลหนวยงาน 
คียหลัก :                 i_department_id 
คียรอง :                  - 
ประเภทตาราง :      แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_department_id int 4 รหัสหนวยงาน 1 
c_department varchar 50 หนวยงาน Services  
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี้ 
 
 

ตาราง 4.11 ตารางขอมูลสาขา 
 
ช่ือตาราง :            b_location 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลสาขา 
คียหลัก :               i_location_id 
คียรอง :                 - 
ประเภทตาราง :     แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_location_id int 4 รหัสหนวยงาน 1 
c_location varchar 50 สาขา AIT-SC-PLK  
c_infomration varchar 200 รายละเอียดสาขา 37/2 Suthisarnvinijchai Road 

Samseannok, Huaykwang   
Bangkok  10320  Thailand   

c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี ้
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ตาราง 4.12 ตารางขอมูลประวัติการใชงานระบบ 
 

ช่ือตาราง :           b_log 
คําอธิบาย :           เก็บขอมูลประวัติการใชงานระบบ 
คียหลัก :               i_log_id 
คียรอง :                i_user_id 
ประเภทตาราง :    แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_log_id int 4 รหัสประวัติการใชงาน 1 
c_log varchar 200 ประวัติการใชงาน Login Success  
d_date datetime 8 วันท่ีบันทึกประวัตกิารใชงาน 2011-03-01 00:00:00 
i_user_id int 4 รหัสผูใช 1 
 

 
ตาราง 4.13 ตารางขอมูลสวนงาน 

 
ช่ือตาราง :            b_section 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลสวนงาน 
คียหลัก :               i_section_id 
คียรอง :                 - 
ประเภทตาราง :     แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_section_id int 4 รหัสสวนงาน 1 
c_section varchar 50 สวนงาน Services Center 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี้ 
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ตาราง 4.14 ตารางขอมูลสถานะงาน 
 
ช่ือตาราง :             b_status 
คําอธิบาย :             เก็บขอมูลสถานะงาน 
คียหลัก :                i_status_id 
คียรอง :                  - 
ประเภทตาราง :      แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_status_id int 4 รหัสสถานะงาน 1 
c_description varchar 50 สถานะงาน Complete 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี้ 

 
 

ตาราง 4.15 ตารางขอมูลภาระงาน 
 
ช่ือตาราง :              b_task 
คําอธิบาย :              เก็บขอมูลภาระงาน 
คียหลัก :                 i_task_id 
คียรอง :                   - 
ประเภทตาราง :       แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_task_id int 4 รหัสภาระงาน 1 
c_task varchar 200 ภาระงาน Installation at Chiang Mai 
i_activity_id int 4 รหัสประเภทงาน 1 
i_account_id int 4 รหัสประเภทลูกคา 1 
c_created varchar 50 ผูสรางรายการ Premjai 
d_createdate datetime 8 วันท่ีสรางรายการ 2011-03-01 00:00:00 
c_site varchar 100 สถานท่ีปฎิบัติงาน TOT Chiang Mai 



48 

 

ตาราง 4.15 ตารางขอมูลภาระงาน (ตอ) 
 

ช่ือตาราง :              b_task 
คําอธิบาย :              เก็บขอมูลภาระงาน 
คียหลัก :                 i_task_id 
คียรอง :                   - 
ประเภทตาราง :       แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

provinceID char 3 รหัสจังหวดั 101 
amphurID char 5 รหัสอําเภอ 10101 
d_starttime datetime 8 วันท่ีเร่ิมตนงาน 2011-03-01 00:00:00 
c_hq_contact varchar 100 ผูรับเร่ือง Thanachot 
d_finishtime datetime 8 วันท่ีส้ินสุดงาน 2011-03-01 00:00:00 
i_status_id int 4 รหัสสถานะภาระ

งาน 
1 = Incomplete 
2 = Complete 
3 = Cancel 

c_project_code varchar 50 รหัสโครงการ AIT20110301001 
c_caseno varchar 50 รหัสใบงาน C001266 
c_earno varchar 50 เลขท่ีเอกสาร 031266 
i_customer_id int 4 รหัสลูกคา 1 
c_updateby varchar 50 ผูแกไขรายการ Premjai 
d_updatedate datetime 8 วันท่ีแกไขรายการ 2011-03-01 00:00:00 
i_assign_to int 4 รหัสผูใชงานท่ีเปน

วิศวกร 
Thanachot 

c_jobdesc varchar 200 รายละเอียดภาระ
งาน 

WIC-2T ใชงานไมได 

c_comment   varchar 200 รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
ตองการใหผูอ่ืน
ทราบ 

ติดตอประสานงานกับ 
TOT แลว 
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ตาราง 4.15 ตารางขอมูลภาระงาน (ตอ) 
 

ช่ือตาราง :             b_task 
คําอธิบาย :             เก็บขอมูลภาระงาน 
คียหลัก :                 i_task_id 
คียรอง :                   - 
ประเภทตาราง :      แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

n_distance_start int 4 เลขไมลเร่ิมตน 1001 
n_distance_end int 4 เลขไมลส้ินสุด 1010 
i_cartype_id int 4 รหัสประเภทรถ 1 
n_distance_total int 4 ระยะทางรวมในการ

เดินทาง 
10 

c_flage_late char 1 ภาระงานนี้เกนิเวลา Y=เกินเวลา N=ยัง
ไมเกินกําหนดเวลา 

i_location_id int 4 รหัสหนวยงาน 1 
c_outsource_name varchar 100 ช่ือผูรับเหมา Thanachot 
c_outsource_tel varchar 20 เบอรติดตอ (081) 308-4017 
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ตาราง 4.16 ตารางขอมูลผูใช 
 
ช่ือตาราง :           b_user 
คําอธิบาย :           เก็บขอมูลผูใช 
คียหลัก :              i_user_id 
คียรอง :               i_usergroup_id,  i_department_id, i_section_id, i_location_id 
ประเภทตาราง :   แฟมหลัก 

ชื่อ ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_user_id int 4 รหัสผูใช 1 
c_prefix varchar 50 คํานําหนาช่ือ นาย 
c_name varchar 100 ช่ือ ธนโชติ  
c_surename varchar 100 นามสกุล บัวเกต ุ
c_mobile varchar 20 เบอรมือถือ (081) 308-4017 
c_email varchar 50 อีเมล admin@ait.co.th 
i_usergroup_id int 4 รหัสกลุมผูใช 1 
i_department_id int 4 รหัสหนวยงาน 1 
i_section_id int 4 รหัสสวนงาน 1 
i_location_id int 4 รหัสหนวยงาน 1 
c_username varchar 50 ช่ือผูใชงาน admin 
c_password varchar 32 รหัสผาน e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิกขอมูลนี้ 
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ตาราง 4.17 ตารางขอมูลกลุมผูใช 
 
ช่ือตาราง :              b_usergroup 
คําอธิบาย :              เก็บขอมูลกลุมผูใช 
คียหลัก :                 i_usergroup_id 
คียรอง :                  -  
ประเภทตาราง :      แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

i_usergroup_id int 4 รหัสกลุมผูใชงาน 1 
c_usergroup varchar 50 กลุมผูใชงาน Administrator 
c_status char 1 สถานะขอมูล Y= ใชงานอยู N=ยกเลิก

ขอมูลนี้ 
 

 
ตาราง 4.18 ตารางขอมูลจังหวัด 

 
ช่ือตาราง :            จังหวดั 
คําอธิบาย :            เก็บขอมูลจังหวดั 
คียหลัก :               provinceID 
คียรอง :                 - 
ประเภทตาราง :     แฟมอางอิง 

ชื่อ ชนิดขอมูล ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

provinceID char 3 รหัสจังหวดั 101 
name varchar 50 จังหวดั กระบ่ี 
 

 
 


