
 

 

บทที ่4 
การออกแบบคลงัข้อมูล 

 
ในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบคลงัขอ้มูลเพื่อใชใ้นระบบของงานระบบ

ธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบโดยมีล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี คือ 
 

4.1 โครงสร้างคลงัข้อมูล  
เพื่อใช้อธิบายเก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ท่ีสนับสนุนกระบวนการในระบบงาน ซ่ึงเป็น

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ (Dimensional Data Modeling) ซ่ึงจะแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง
โดยจะประกอบไปด้วย ตาราง ความสัมพันธ์ และแอททริบิวต์ต่าง ๆ ซ่ึงในคลงัขอ้มูล ในการ
ออกแบบคลงัขอ้มูลจะมี 2 แบบคือ 

1) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema Dimensional Data Model) 
เป็นโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยตารางขอ้เท็จจริง (Fact Table) หน่ึงตารางอยูต่รงกลาง 
แล้วล้อมรอบด้วยตารางมิติ  (Dimension Table) หลายตาราง แสดงดังรูป 4.1 
โครงสร้างแบบน้ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิวรี โดยมีขอ้ดีคือ มีจ านวนตาราง
นอ้ย สร้างคิวรีไดง่้าย และรวดเร็ว เหมาะกบังานท่ีไม่มีความซบัซอ้น 
 

 
รูป 4.1 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว
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2) แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบเกล็ดหิมะ(Snowflake Schema Dimensional Data Model) 
จากปัญหาของการออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบดาว (Star Schema) ท่ีไม่
สามารถรองรับกบัขอ้มูลของระบบงานท่ีมีความซับซ้อน ดงันั้นจึงไดมี้การออกแบบ
แบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติแบบเกล็ดหิมะ (Snowflake Schema) ข้ึนเพื่อแก้ปัญหา
ดงักล่าว ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูป Normal Form แสดงดงัรูป 4.2 ซ่ึงโครงสร้างแบบน้ี
มีความซบัซอ้น แต่จะรองรับกบังานท่ีมีความซบัซอ้น และคลงัขอ้มูลขนาดใหญ่ ๆ ได ้
 

 
รูป 4.2 แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบเกล็ดหิมะ 

 
ดงันั้นการออกแบบคลงัขอ้มูลส าหรับระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนต์

ภาคสมคัรใจ จะใชแ้บบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติแบบเกล็ดหิมะ (Snowflake Schema Dimensional Data 
Model) โดยในคลงัขอ้มูลจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
 

4.1.1 ส่วนผูใ้ชง้าน 
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก็บรายละเอียดผูใ้ชง้านระบบและบทบทผูใ้ช้ ไดแ้ก่ รหัสผูใ้ชง้าน รหัสผา่น 

ช่ือนามสกุลผูใ้ช้ และสิทธ์ิของผูใ้ช้งานในการเขา้ถึงรายงานต่างๆ ซ่ึงสามารถก าหนดได้จาก
โปรแกรมของเพน็ทาโฮ 
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4.1.2 ส่วนตารางขอ้เทจ็จริง (Fact Table)  
สามารถแบ่งได ้2 ส่วน ดงัน้ี 
1) ส่วนขอ้มูลการรับประกนั จะเป็นขอ้มูลการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ ซ่ึงไดจ้าก

การจดักลุ่มของขอ้มูลกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ เพื่อให้ได้มุมมองข้อมูลตามท่ี
ตอ้งการ 

2) ส่วนขอ้มูลสินไหมจะเก็บขอ้มูลสินไหม ซ่ึงจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัขอ้มูลการรับประกนั 
เพื่อแสดงขอ้มูลสินไหมของแต่ละกลุ่มขอ้มูลในการรับประกนันั้นวา่มีการเกิดสินไหมข้ึนในช่วงวนั
เวลาใด และมีค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนเท่าไร 

 
3) ส่วนขอ้มูลช่วงการขาย จะเก็บขอ้มูลของช่วงการขายของแต่ละช่องทางการขายในแต่ละ

ไตรมาส เพื่อดูพฒันาการในการขายของแต่ละช่องทางการขาย ซ่ึงสามารถน าสารสนเทศน้ีไป
พฒันาการส่งเสริมการขายของแต่ละกลุ่มของช่องทางการขายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

4.1.3 ส่วนตารางมิติ (Dimension Table)  
สามารถแบ่งได ้8 ส่วน ดงัน้ี 
1) ส่วนขอ้มูลวนัเวลา เป็นขอ้มูลวนัเวลาซ่ึงจะบอกถึงวนัเวลาของขอ้มูล 
2) ส่วนขอ้มูลช่องทางการขาย จะเป็นรายละเอียดขอ้มูลของช่องทางการขายในแต่ละ

ช่องทาง ไดแ้ก่ ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และภาคของช่องทางการขายนั้น ๆ 
3) ส่วนขอ้มูลประเภทกรมธรรม์ คือขอ้มูลประเภทของกรมธรรม์ ซ่ึงในรูปแบบของ

กรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจนั้นสามารถแบ่งได ้4 ประเภท ไดแ้ก่  
- ประเภท 1 ซ่ึงคุม้ครองความเสียหายตวัรถประกนั คุม้ครองรถประกนัสูญหายหรือไฟ
ไหม ้คุม้ครองทรัพยสิ์นบุคคลภายนอก และคุม้ครองผูบ้าดเจบ็ 

- ประเภท 2 ซ่ึงคุ้มครองรถประกันสูญหายหรือไฟไหม้ คุ ้มครองทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก และคุม้ครองผูบ้าดเจบ็ 

- ประเภท 3 ซ่ึงคุม้ครองทรัพยสิ์นบุคคลภายนอก และคุม้ครองผูบ้าดเจบ็ 
- ประเภท 4 ซ่ึงคุม้ครองทรัพยสิ์นบุคคลภายนอกในวงเงิน 100,000 บาท 

4) ส่วนขอ้มูลผลิตภณัฑย์อ่ย ในการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจของบริษทั สหมงคล
ประกนัภยั จ  ากดั ไดมี้การแบ่งผลิตภณัฑ์ยอ่ย ออกเป็นหลายแบบ เพื่อให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือได้
ตามความตอ้งการ เช่น กรมธรรมส์ าหรับประกนัรถใหม่ป้ายแดง กรมธรรมแ์บบซุปเปอร์สอง หรือ 
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กรมธรรม์แบบซุปเปอร์ 3 ดงันั้นในส่วนขอ้มูลผลิตภณัฑ์ย่อยน้ีก็จะแสดงถึงรูปแบบของการรับ
ประกนัภยัในแบบต่างๆ ท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

5) ส่วนขอ้มูลประเภทรถ ในการรับประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจนั้นไดแ้บ่งกลุ่มรถยนต ์
เพื่อจ าแนกความเส่ียงออกจากกนัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม การประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ก าหนดไวด้งัน้ี 

- ประเภทรถยนตน์ัง่ หมายถึง รถยนตท่ี์นัง่ไดไ้ม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขบั ไดแ้ก่ รถเก๋ง, รถ
ตรวจการเล็กหรือรถแวนเล็ก, รถจ๊ิปช่วงสั้น และรถสามลอ้เคร่ือง 

- ประเภทรถยนต์โดยสาร หมายถึง รถยนตท่ี์นัง่ไดเ้กิน 7 คน รวมทั้งคนขบั ไดแ้ก่ รถตู้
โดยสาร, รถปิคอพัหรือรถโดยสารท่ีนัง่สองแถว และรถเมลโ์ดยสาร 

- ประเภทรถยนตบ์รรทุก หมายถึง รถยนตท่ี์ใชเ้พื่อการบรรทุก และขนส่งสินคา้ชนิดต่างๆ  
ไดแ้ก่ ชนิดเก๋งทึบบรรทุก (แวน), ชนิดกระบะไมห้รือเหล็กและมีหรือไม่มีหลงัคา (ป๊ิกอพัหรือทรัค) 
ชนิดถงัเหล็ก (แทง๊ก)์ 

- ประเภทรถยนตล์ากจูง หมายถึง รถยนตท่ี์ไม่มีกระบะส าหรับการบรรทุก และใชใ้นการ
ลากจูง 

- ประเภทรถพ่วง หมายถึง รถท่ีไม่มีเคร่ืองยนต ์และใชใ้นการบรรทุกคู่กบัรถยนตล์ากจูง 
หรือใชใ้นการบรรทุกคู่กบัรถยนตบ์รรทุก 

- ประเภทรถจกัรยานยนต ์หมายถึง รถสองลอ้ท่ีมีเคร่ืองยนต ์มีหรือไม่มีรถพว่งก็ได ้
- ประเภทรถยนตน์ัง่รับจา้งสาธารณะ หมายถึง รถยนตน์ัง่ไดไ้ม่เกิน 7 คน รวมทั้งคนขบัซ่ึง

จดทะเบียนเป็นรถยนตน์ัง่รับจา้งสาธารณะ ไดแ้ก่ รถแท๊กซ่ี รถยนตส่ี์ลอ้เล็กรับจา้ง และรถสามลอ้
แทก็ซ่ี 

- ประเภทรถยนตเ์บด็เตล็ด หมายถึง รถยนตท่ี์ไม่จดัอยูใ่น 7 ประเภทรถยนตด์งักล่าวขา้งตน้ 
ไดแ้ก่ รถยนตป้์ายแดง (หมายถึงรถใหม่ท่ีก าลงัเคล่ือนยา้ยไปโกดงัสินคา้หรือเคล่ือนยา้ยเพื่อน าส่ง
รถยนตน์ั้นๆ ใหก้บัลูกคา้) รถพยาบาล รถดบัเพลิง รถใชใ้นการเกษตร รถใชใ้นการก่อสร้าง และรถ
อ่ืนๆ 

6) ส่วนขอ้มูลยีห่อ้รถ เป็นส่วนขอ้มูลยีห่อ้รถยนตท่ี์มีขายในทอ้งตลาด 
7) ส่วนขอ้มูลจงัหวดั เป็นขอ้มูลจงัหวดั 77 จงัหวดั 
8) ส่วนขอ้มูลภาค เป็นขอ้มูลภาค 6 ภาค 
9) ส่วนขอ้มูลเวลา เพื่อแสดงเวลาในช่วงเวลา 0.00น. ถึง 23.00น. 
10) ส่วนขอ้มูลเพศ เพื่อแสดงเพศชายหรือหญิง 
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 11) ส่วนขอ้มูลช่วงการขาย จะแบ่งยอดรวมของเบ้ียประกนัเป็นช่วงๆ เพื่อจดักลุ่มของช่อง
ทางการขาย 
 
 จากส่วนตารางขอ้เท็จจริงและส่วนตารางมิติ ดงันั้นในคลงัข้อมูลของระบบจึงสามารถ
แสดงรายช่ือตารางและความหมายของตารางภายในคลงัขอ้มูลไดต้ามตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 ความหมายของตารางภายในคลงัขอ้มูล 
ล าดบั ช่ือตารางภาษาไทย ช่ือตารางภาษาองักฤษ ประเภท รายละเอียด 

1 ขอ้มูลการรับประกนั fctvlnins ตารางขอ้เทจ็จริง การรับประกนัภยั 

2 ขอ้มูลสินไหม fctvlnclm ตารางขอ้เทจ็จริง สินไหม 
3 ขอ้มูลการขาย fctsalerang ตารางขอ้เทจ็จริง การขายของแต่ละ

ช่องทางการขาย 
4 ขอ้มูลประเภท

กรมธรรม ์
dms_policytype ตารางมิติ ประเภทกรมธรรม ์ซ่ึง

มี 4 ประเภท 
5 ขอ้มูลช่องทางการ

ขาย 
dms_sale ตารางมิติ ช่องทางการขาย 

6 ขอ้มูลผลิตภณัฑย์อ่ย dms_subproduct ตารางมิติ ผลิตภณัฑย์อ่ย 
7 ขอ้มูลประเภทรถ dms_cartype ตารางมิติ ประเภทรถ ตาม

ประกาศของ คปภ. 
8 ขอ้มูลยีห่อ้รถ dms_carbrand ตารางมิติ ยีห่อ้รถ 
9 ขอ้มูลจงัหวดั dms_province ตารางมิติ จงัหวดั 

10 ขอ้มูลภาค dms_region ตารางมิติ ภาค 
11 ขอ้มูลเดือน dms_month ตารางมิติ เดือน 
12 ขอ้มูลเวลาในหน่วย

ชัว่โมง 
dms_hours ตารางมิติ เวลาในหน่วยชัว่โมง 

13 ขอ้มูลเพศ dms_sex ตารางมิติ เพศ 
14 ขอ้มูลช่วงการขาย dms_salerang ตารางมิติ ช่วงการขาย ในแต่ละ

ช่วง 
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 ขอ้มูลบทบาทผูใ้ช ้และขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ จะเป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมเพน็ทาโฮ ดงันั้นจึง
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวในการออกแบบคลงัขอ้มูลน้ีได ้
 
4.1.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติ 

แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับการประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร
ใจ ท่ีจ  าลองไวแ้สดงไดด้ว้ยแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลดงัรูป 4.1 โดยภายในระบบจะ
ประกอบดว้ยตาราง (Entity) ทั้งส้ิน 14 ตาราง 

dms_policytype

PK PolType

 PolDesc

dms_province

PK,FK3 ProvinceCode

I1 ProvinceAlias

 ProvinceName

FK1 SaleRegion

FK2 ACDRegion

fctvlnclm

PK RecNum

PK CLMYear

PK CLMMonth

FK1,I1 INSYear

FK1,I2 INSMonth

FK1,FK5,I4 PolType

FK1,FK6,I5 SubProductCode

FK1,FK8,I6 CarType

FK1,FK9,I7 CarBrandCode

I8 ACDYear

FK7,I9 ACDMonth

FK4,I10 ACDHours

I11 ACDProvince

FK3,I12 ACDSexDriver

 ACDCount

 ACDCost

dms_region

PK RegionCode

 RegionDesc

dms_sale

PK SaleCode

 TitleName

 Name

 Surname

 Address1

 SaleProvince

dms_carbrand

PK BrandCode

 BrandDesc

dms_salerang

PK RangCode

 RangDesc

dms_cartype

PK CarTypeCode

 CarTypeDesc

dms_sex

PK SexCode

 SexDesc

dms_hours

PK HoursCode

 HoursDesc

fctvlnins

PK RecNum

PK,I1 INSYear

PK,FK4,I2 INSMonth

FK3,I3 SaleCode

FK1,I4 PolType

FK5,I5 SubProductCode

FK6,I6 CarType

FK2,I7 CarBrandCode

 PolCount

 SumPremium

 EarnPremium

dms_subproduct

PK SubProductCode

 SubProductDesc

dms_month

PK MonthCode

 MonthNameThai

 MonthNameEng

 MonthAliasThai

 MonthAliasEng

fctsalerang

PK RecNum

I1 INSYear

I2 INSQuarter

FK2,I3 SaleCode

FK1,I4 RangCode

 SalePremium

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

u:R

d:R

�                
รูป 4.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติ 
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4.2 รายละเอยีดของคลงัข้อมูล 
ในขั้นตอนน้ีเป็นสร้างฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ยตาราง (Table) ท่ีสามารถน ามาใช้

ในการเก็บขอ้มูลของระบบ เพื่อน าไปก าหนดโครงสร้างทางกายภาพให้กบัรีเลชัน่ต่าง ๆ วา่ประเภท
ขอ้มูลของแต่ละแอททริบิวต์ควรเป็นอยา่งไร มีขนาดเท่าใด มีแอททริบิวต์ใดบา้งท่ีใช้เป็นคียห์ลกั 
(Primary Key) และมีแอททริบิวตใ์ดบ้า้งท่ีใชเ้ป็นคียร์อง (Foreign Key) รวมไปถึงการก าหนดการ
ควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลใหก้บัแอททริบิวตด์ว้ย ซ่ึงรายละเอียดของพจนานุกรมขอ้มูลท่ีจดัท า
ข้ึน มีดงัน้ีคือ 
 

ตาราง 4.2 ตารางขอ้เทจ็จริงการรับประกนัภยั 

ช่ือตาราง fctvlnins 

ประเภทตาราง ตารางขอ้เทจ็จริง 

ค าอธิบาย เก็บจ านวนกรมธรรม ์เบ้ียประกนัและเบ้ียท่ีถือวา่เป็นรายได ้

คียห์ลกั RecNum, INSYear,INSMonth 

คียร์อง SaleCode, PolType, SubProductCode, CarType, CarBrandCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

RecNum Bigint (8) ล าดบั 25 

INSYear Int (4) ปีท่ีท ากรมธรรม ์ 2005 

INSMonth Int (4) เดือนท่ีท ากรมธรรม์ 1 

SaleCode Varchar (15) รหสัช่องทางการขาย P8811/10/0000 

PolType Int (4) รหสัประเภทกรมธรรม์ 3 

SubProductCode Char (1) รหสัผลิตภณัฑย์อ่ย M 

CarType Char (1) รหสัประเภทรถ 1 

CarBrandCode Char (5) รหสัยีห่อ้รถ TOY 

PolCount Int (4) จ านวนกรมธรรม ์ 1 

SumPremium Decimal  (13,2) เบ้ียประกนัภยั 2773.00 

EarnPremium Decimal  (13,2) เบ้ียท่ีถือวา่เป็นรายได ้ 2773.00 

 ตารางขอ้เท็จจริงการรับประกันภยัจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลในการรับประกันภยัซ่ึงค่า
ตรวจวดัท่ีน ามาใชคื้อ จ านวนกรมธรรม ์เบ้ียประกนัภยั และเบ้ียท่ีถือวา่เป็นรายได ้
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ตาราง 4.3 ตารางขอ้เทจ็จริงสินไหม 

ช่ือตาราง fctvlnclm 

ประเภทตาราง  ตารางขอ้เทจ็จริง 

ค าอธิบาย  เก็บจ านวนคร้ังท่ีเกิดเหตุ และค่าเสียหาย 

คียห์ลกั RecNum,CLMYear,CLMMonth 

คียร์อง INSYear,INSMonth, SaleCode, PolType, SubProductCode, CarType, 
CarBrandCode, ACDYear, ACDMonth, ACDProvince, ACDHours, 
ACDSexDriver 

RecNum Bigint (8) ล าดบั 58488 

CLMYear Int (4) ปีท่ีรับแลว้การเกิดเหตุ 2008 

CLMMonth Int (4) เดือนท่ีรับแลว้การเกิด
เหตุ 

12 

INSYear Int (4) ปีท่ีท ากรมธรรม ์ 2008 

INSMonth Int (4) เดือนท่ีท ากรมธรรม์ 12 

SaleCode Varchar (15) รหสัช่องทางการขาย อ4888/46/0001 

PolType Int (4) รหสัประเภทกรมธรรม์ 1 

SubProductCode Char (1) รหสัผลิตภณัฑย์อ่ย M 

CarType Int (4) รหสัประเภทรถ 3 

CarBrandCode Char (5) รหสัยีห่อ้รถ HIN 

ACDYear Int (4) ปีท่ีจ่ายค่าสินไหม 2008 

ACDMonth Int (4) เดือนท่ีจ่ายค่าสินไหม 12 

ACDProvince Char (2) รหสัจงัหวดัท่ีเกิดเหตุ 12 

ACDHours Int (4) เวลาเกิดเหตุ ปท 

ACDSexDriver Char (1) รหสัเพศผูข้บัข่ี M 

ACDCount Int (4) จ านวนการเกิดเหตุ 1 

ACDCost Decimal  (13,2) ค่าเสียหาย 12000 
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ตารางขอ้เท็จจริงสินไหมจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลในการเกิดเหตุซ่ึงค่าตรวจวดัท่ีน ามาใช้
คือ จ านวนการเกิดเหตุ และค่าเสียหาย 

 
ตาราง 4.4 ตารางขอ้เทจ็จริงการขาย 

ช่ือตาราง fctsalerang 

ประเภทตาราง ตารางขอ้เทจ็จริง 

ค าอธิบาย เก็บขอ้มูลกลุ่มช่องทางการขายในแต่ละช่วง 

คียห์ลกั RecNum,QPeriod 

คียร์อง SaleCode, RangCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

RecNum Bigint (8) ล าดบั 55 

INSYear Int (4) ปีท่ีรับประกนั 2005 

INSQuarter Char (2) ปีและไตรมาสของการ
ขาย 

Q1 

SaleCode Varchar (15) รหสัช่องทางการขาย อ4888/46/0001 

RangCode Char (3) รหสักลุ่มช่วงการขาย 001 

SalePremium Decimal  (13,2) ยอดรวมเบ้ียสุทธิ 50000.00 

ตารางขอ้เท็จจริงการขายจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการขายตามช่วงการขายซ่ึงค่าตรวจวดัท่ี
น ามาใชคื้อ ยอดรวมเบ้ียสุทธิ 
 

ตาราง 4.5 ตารางมิติประเภทกรมธรรม์ 
ช่ือตาราง  dms_policytype 

ประเภทตาราง ตารางมิติ 

ค าอธิบาย  เก็บประเภทกรมธรรม ์

คียห์ลกั PolType 
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ตาราง 4.5 ตารางมิติประเภทกรมธรรม ์(ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

PolType Int (4) รหสัประเภทกรมธรรม์ 3 

PolDesc Varchar (30) ค าอธิบายประเภท
กรมธรรม ์

ประเภท 3 

ตารางมิติประเภทกรมธรรม์จะเป็นตารางท่ีเก็บข้อมูลอ้างอิงประเภทของกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงปัจจุบนัตามประกาศของ คปภ. มี 4 ประเภท 
 

ตาราง 4.6 ตารางมิติช่องทางการขาย 
ช่ือตาราง  dms_sale 

ประเภทตาราง  ตารางมิติ 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดช่องทางการขาย 

คียห์ลกั SaleCode 

คียร์อง SaleProvince, SaleRegion 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

SaleCode Varchar (15) รหสัช่องทางการขาย บ1000/50/0022 

TitleName Varchar (30) ค าน าหนา้ช่ือ นางสาว 

Name Varchar (50) ช่ือ ธนัยธรณ์ 

Surname Varchar (50) นามสกุล แปงจนัหอม 

Address1 Varchar (100) ท่ีอยู ่ 52/2  ม.9  ต.บา้น
แหวน  อ.หางดง  
จ.เชียงใหม่ 

SaleProvince Char (2) จงัหวดัของช่องทางการ
ขาย 

50 

ตารางมิติช่องทางการขายจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลอา้งอิงช่องทางการขายของกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงมีทั้งเป็นนายหนา้ประกนัภยั หรือตวัแทนประกนัภยั 
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ตาราง 4.7 ตารางมิติผลิตภณัฑย์อ่ย 

ช่ือตาราง dms_subproduct 

ประเภทตาราง ตารางมิติ 

ค าอธิบาย เก็บรายละเอียดผลิตภณัฑย์อ่ย 

คียห์ลกั SubProductCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

SubProductCode Char (1) รหสัผลิตภณัฑย์อ่ย S 

SubProductDesc Varchar (50) ค าอธิบายผลิตภณัฑย์อ่ย เฉพาะภยัการชน 
จากยานพาหนะ
ทางบกเท่านั้น 

ตารางมิติผลิตภณัฑ์ย่อยจะเป็นตารางท่ีเก็บข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์ย่อยของกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนต ์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงบริษทัฯ ไดอ้อกแบบกรมธรรมเ์พื่อให้เหมาะกบัผูเ้อาประกนัใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 
ตาราง 4.8 ตารางมิติประเภทรถ 

ช่ือตาราง dms_cartype 

ประเภทตาราง ตารางมิติ 

ค าอธิบาย เก็บรายละเอียดประเภทรถ 

คียห์ลกั CarType 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

CarTypeCode Int (4) รหสัประเภทรถ 2 

CarTypeDesc Varchar (50) ค าอธิบายประเภทรถ รถยนตโ์ดยสาร 

ตารางมิติประเภทรถจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลอา้งอิงประเภทรถของกรมธรรม์ประกนัภยั
รถยนต ์ภาคสมคัรใจ ซ่ึงมีขอ้มูลตามประกาศต าสั่งของ คปภ. ปัจจุบนัมี 8 ประเภท 
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ตาราง 4.9 ตารางมิติยีห่อ้รถ 

ช่ือตาราง dms_carbrand 

ประเภทตาราง  ตารางมิติยี่หอ้รถ 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดยีห่้อรถ 

คียห์ลกั CarBrandCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

CarBrandCode Char (3) รหสัยีห่อ้รถ FER 

CarBrandName VarChar (50) ช่ือยีห่อ้รถ FERRARI 

ตารางมิติยี่ห้อรถจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลอา้งอิงยี่ห้อรถของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต ์
ภาคสมคัรใจ ซ่ึงมีขอ้มูลตามยีห่อ้รถท่ีมีขายในทางตลาด เช่น TOYOTA ISUZU NISSAN เป็นตน้ 
 

ตาราง 4.10 ตารางมิติจงัหวดั 

ช่ือตาราง dms_province 

ประเภทตาราง ตารางมิติจงัหวดั 

ค าอธิบาย เก็บรายละเอียดจงัหวดั 

คียห์ลกั ProvinceCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

ProvinceCode Char (2) รหสัจงัหวดั 62 

ProvinceAlias Char (2) ช่ือยอ่จงัหวดั กพ 

ProvinceName Varchar (50) ช่ือจงัหวดั ก าแพงเพชร 

SaleRegion Char (2) ภาคของการขาย C0 

ACDRegion Char (2) ภาคของสินไหม N0 

ตารางมิติจงัหวดัจะเป็นตารางท่ีเก็บข้อมูลจงัหวดั ซ่ึงมีข้อมูลจงัหวดัจะมีข้อมูลจงัหวดั
ทั้งหมด 77 จงัหวดั 
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ตาราง 4.11 ตารางมิติภาค 

ช่ือตาราง  dms_region 

ประเภทตาราง ตารางมิติภาค 

ค าอธิบาย เก็บรายละเอียดภาค 

คียห์ลกั RegionCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

RegionCode Char (2) รหสัภาค N0 

RegionName Varchar (50) ช่ือภาค ภาคเหนือ 

ตารางมิติภาคจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลภูมิภาค ซ่ึงมีภูมิภาคเป็น 5 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้
 

ตาราง 4.12 ตารางมิติเดือน 

ช่ือตาราง  dms_month 

ประเภทตาราง  ตารางมิติเดือน 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดเดือน 

คียห์ลกั MonthCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

MonthCode Int (4) รหสัเดือน 7 

MonthNameThai Varchar (50) ช่ือเดือนภาษาไทย กรกฎาคม 

MonthNameEng Varchar (50) ช่ือเดือนภาษาองักฤษ July 

MonthAliasThai Varchar (30) ค ายอ่เดือนภาษาไทย ก.ค. 

MonthAliasEng Varchar (30) ค ายอ่เดือนภาษาองักฤษ Jul 

ตารางมิติเดือนจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลเดือน 12 เดือน จะเก็บช่ือเดือนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทั้งค  ายอ่ของเดือน 
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ตาราง 4.13 ตารางมิติเวลาในหน่วยชัว่โมง 

ช่ือตาราง  dms_hours 

ประเภทตาราง  ตารางมิติเวลาในหน่วยชัว่โมง 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดเวลาในหน่วยชัว่โมง 

คียห์ลกั HoursCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

HoursCode Int (4) รหสัเวลา 16 

HoursDesc Varchar (30) ค าอธิบายเวลาในหน่วย
ชัว่โมง 

16.00 น. 

ตารางมิติเวลาในหน่วยชัว่โมงจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลเวลาในหน่วยชัว่โมง 24 ชัว่โมง 
 

ตาราง 4.14 ตารางมิติเพศ 

ช่ือตาราง  dms_sex 

ประเภทตาราง  ตารางมิติเพศ 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดเพศ 

คียห์ลกั SexCode 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

SexCode Char (1) รหสัเพศ M 

SexDesc Varchar (30) ค าอธิบายเพศ ชาย 

ตารางมิติเพศจะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลเพศ ไดแ้ก่ ชาย และหญิง  
 

ตาราง 4.15 ตารางมิติช่วงการขาย 

ช่ือตาราง  dms_salerang 

ประเภทตาราง  ตารางมิติช่วงการขาย 

ค าอธิบาย  เก็บรายละเอียดช่วงการขาย 

คียห์ลกั RangCode 
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ตาราง 4.15 ตารางมิติช่วงการขาย (ต่อ) 

ช่ือฟิลด ์ ชนิดและขนาด(ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

RangCode Char (3) รหสัช่วงการขาย 008 

RangDesc Varchar (50) ค าอธิบายช่วงการขาย 500,001 ถึง 
600,000 บาท 

frSumPremium Decimal  (13,2) เร่ิมช่วงเบ้ียสุทธิ 500001 

toSumPremium Decimal  (13,2) ถึงช่วงเบ้ียสุทธิ 600000 

ตารางมิติช่วงการขาย จะเป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลช่วงการขายในแต่ละช่วงเพื่อท่ีสามารถจดั
กลุ่มในการขายของช่องทางการขายในแต่ละช่วง 
 


