
 

บทที่ 4 
การออกแบบฐานขอมูล 

 
 สําหรับบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียด การออกแบบตารางของฐานขอมูลของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้ง
แสดงถึงความสัมพันธของฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 การออกแบบตารางทั้งหมดของฐานขอมูล 

 จากขอมูลที่ไดรวบรวมมาสามารถนํามาออกแบบฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใชฐานขอมูล             
มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการเก็บขอมูลซ่ึงประกอบดวยตาราง 32 ตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 4.1 แสดงแฟมขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค 
ลําดับ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย ประเภทตาราง คําอธิบาย 

1. userfile ผูใชงาน Master File เก็บขอมูลผูใชงานระบบ 

2. usergroup กลุมผูใชงาน Reference File เก็บขอมูลกลุมผูใชงาน 

3. prggroup กลุมโปรแกรม  Reference File เก็บขอมูลกลุมโปรแกรม 

4. program โปรแกรม Reference File เก็บขอมูลโปรแกรม 

5. tpubutil สาธารณูปโภค Reference File เก็บขอมูลสาธารณูปโภค 

6. 
 

tvallft 
 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

Transaction File 
 

เก็บขอมูลภาษมีูลคาเพิ่ม 
และคา ft 

7. ttenant การเขาอาศัย Master File เก็บขอมูลการเขาอาศัย 

8. tbuilding อาคาร Reference File เก็บขอมูลช่ืออาคาร 

9. tbuildtype ประเภทอาคาร Reference File เก็บขอมูลประเภทอาคาร 

10. tbuildlist รายการที่อาศยั Reference File เก็บขอมูลรายการที่อาศัย 
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ตาราง 4.1 แสดงแฟมขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค (ตอ) 

 

ลําดับ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย ประเภทตาราง คําอธิบาย 

11. tbuildroad ถนน Transaction File เก็บขอมูลรายชื่อถนน 

12. tbuildtypeset ประเภทการจดัสรร Reference File 
เก็บขอมูลประเภท
จัดสรร 

13. taddress_grp กลุมบานพัก Reference File เก็บขอมูลกลุมบานพัก 

14. temployee ผูอาศัย Master File เก็บขอมูลผูอาศัย 

15. tprefix คํานําหนา Reference File เก็บขอมูลคํานําหนา 

16. tposition ตําแหนง Reference File เก็บขอมูลตําแหนง 

17. tpostype สถานะผูอาศัย Reference File เก็บขอมูลสถานะผูอาศัย 

18. tunit หนวยงาน Reference File เก็บขอมูลหนวยงาน 

19. tjob สังกัดหนวยงาน Reference File 
เก็บขอมูลสังกัด
หนวยงาน 

20. tdepcmu คณะ-หนวยงาน Reference File 
เก็บขอมูลคณะหรือ
หนวย 

21. torder คําสั่ง Reference File 
เก็บขอมูลคําสั่ง-ประกาศ
คณะ 

22. tpubcost อัตราเรียกเก็บ Transaction File เก็บขอมูลอัตราเรียกเก็บ 

23. tpubcosttype ประเภทเรยีกเก็บ  Reference File 
เก็บขอมูลประเภทเรียก
เก็บ 

24. tpaymulmt คาคํานวณเฉพาะ Transaction File 
เก็บขอมูลคาคํานวณ
เฉพาะ 

25. tpubcostre สวนลดเรียกเก็บ Transaction File 
เก็บขอมูลสวนลดเรียก
เก็บ 

26. 
 

tpaymain 
 

การใชสาธารณูปโภค 
 

Master File 
 

เก็บขอมูลการใช
สาธารณูปโภค 
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ตาราง 4.1 แสดงแฟมขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค (ตอ) 

 

 
ในสวนของตาราง tpostiton  tpostype  tunit  และ  tjob จะใชวิธีการปรับปรุงขอมูลโดย

อัตโนมัติในขณะที่ทําการนาํเขาขอมูลจากฐานขอมูลบุคลากรคณะแพทยศาสตร 
จากแฟมขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภคคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังแสดงในตาราง 4.1 สามารถอธิบายรายละเอียดการออกแบบฐานขอมูล
ของแตละตารางไดดังตอไปนี้ 

1) ตาราง userfile ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลผูใชงาน แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย ประเภทตาราง คําอธิบาย 
27. 

 
tpaypower 
 

เรียกเก็บคาไฟฟา 
 

Transaction File 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวในการ
เรียกเก็บคาไฟฟา 

28. 
 

tpaywater 
 

เรียกเก็บคาน้ําประปา 
 

Transaction File 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวในการ
เรียกเก็บคาน้ําประปา 

29. 
 
 

tpayrubcut 
 
 

เรียกเก็บคาเกบ็ขยะ
และตัดหญา 
 

Transaction File 
 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวในการ
เรียกเก็บคาเกบ็ขยะและ
ตัดหญา 

30. 
 
 

tbillrubcut 
 
 

รายงานคาเก็บขยะและ
ตัดหญา 
 

Transaction File 
 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวการทํา
รายงานคาเก็บขยะและ 
ตัดหญา 

31. 
 
 

thisrubcut 
 
 

ประวัติเรียกเกบ็คาขยะ
และตัดหญา 
 

Transaction File 
 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวการทํา
รายงานประวตัิเรียกเก็บ
คาขยะและตัดหญา 

32. 
 

rpt_pay_mon
th 
 

รายงานประจําเดือน 
 
 

Transaction File 
 
 

เก็บขอมูลช่ัวคราวการทํา
รายงานประจําเดือน 
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ตาราง 4.2 แสดงรายละเอยีดตารางผูใชงาน 
ช่ือตาราง :  userfile 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลผูใชงาน 
คียหลัก (primary key) : usercde  
คียนอก (foreign key)  : idx, unit_code, post_code, type_code, grp_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

usercde varchar(8) รหัสผูใชงาน admin 
idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 1234567890123 
prefix_code varchar(2) รหัสคํานําหนาชื่อ 02 
fname varchar(50) ช่ือ ปราวิณ ี
lname varchar(50) นามสกุล หมอกมุงเมือง 
unit_code varchar(10) รหัสหนวยงาน 101-1400-0 
post_code varchar(6) รหัสตําแหนง 218026 
type_code varchar(1) รหัสประเภท 3 
cpassword varchar(64) รหัสผาน *E6CC90B878B948 
grp_code varchar(10) รหัสกลุมผูใชงาน admin 

 

2) ตาราง usergroup ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลกลุมผูใชงาน  แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.3 
 

ตาราง 4.3 แสดงรายละเอยีดตารางกลุมผูใชงาน 
ช่ือตาราง :  usergroup 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลกลุมผูใชงาน 
คียหลัก (primary key) : grp_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

grp_code varchar(10) รหัสกลุมผูใชงาน mis 
grp_name varchar(100) ช่ือกลุมผูใชงาน mis 
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3) ตาราง prggroup ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลกลุมโปรแกรม แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 แสดงรายละเอยีดตารางกลุมโปรแกรม 
ช่ือตาราง :  prggroup 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลกลุมโปรแกรม 
คียหลัก (primary key) : grp_code, prg_code 
คียนอก (foreign key)  : prg_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

grp_code varchar(2) รหัสกลุมผูใชงาน admin 
prg_code varchar(5) รหัสโปรแกรม P01 
 

4) ตาราง program ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลโปรแกรม แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5 แสดงรายละเอยีดตารางโปรแกรม 
ช่ือตาราง :  program 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลโปรแกรม 
คียหลัก (primary key) : prg_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

prg_code varchar(3) รหัสโปรแกรม P01 
prg_name varchar(20) ช่ือโปรแกรม building.exe 
prgdesc varchar(50) รายละเอียดโปรแกรม ระบบอาคาร-บานพัก 
 
 

 
 
 

5) ตาราง tpubutil ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลสาธารณูปโภค แสดงรายละเอยีด                     
ดังตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6 แสดงรายละเอยีดตารางสาธารณูปโภค 
ช่ือตาราง :  tpubutil 
คําอธิบาย : เกบ็ขอมูลสาธารณูปโภค 
คียหลัก (primary key) : pu_code 
คียนอก (foreign key)  : unit_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
pu_name varchar(100) ช่ือสาธารณูปโภค คาไฟฟา 
unit_code varchar(10) รหัสหนวยงานที่ดูแล 101-1102-0 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 

 

6) ตาราง tvattft ทําหนาที่จดัเกบ็ขอมูลภาษีมลูคาเพิ่มและคาคํานวณอื่นๆ แสดง 
รายละเอียดดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 แสดงรายละเอยีดตารางภาษีมูลคาเพิ่มและคาคํานวณอืน่ๆ 

ช่ือตาราง :  tvattft 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลภาษีมลูคาเพิ่มและคาคํานวณอื่นๆ 
คียหลัก (primary key) : vattft_code 
คียนอก (foreign key)  : pu_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

vattft_code varchar(1) รหัสคาคํานวณ 1 
vattft_name varchar(50) ช่ือคาคํานวณ ภาษีมูลคาเพิ่ม 
pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
vattft_value decimall(8) คาที่ใชคํานวณ .07 
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7) ตาราง ttenant ทําหนาที่จดัเกบ็ขอมูลการเขาใชอาศัย แสดงรายละเอียด                      
ดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 แสดงรายละเอยีดตารางการเขาอาศัย 
ช่ือตาราง :  ttenant 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลการเขาอาศัย 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : idx, order_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id mediumint(3) เลขลําดับ 1 
idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 1234567890123 
buildlist_code varchar(5) รหัสรายการทีอ่าศัย 00001 
order_code smallint(5) รหัสคําสั่ง-ประกาศ 1 
in_date date(3) วันที่เขาอาศยั 2005-05-2 
out_date date(3) วันที่ออก 2007-05-2 
family char(1) ประเภทการเขาใช 1 
flag_used char(1) สถานะอาศัย 1 
usercde  vachar(8) รหัสผูใชงาน mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 
อธิบายประเภทการเขาใช(family) ไดดังนี ้
 0 คือ ประเภทคนเดยีว 
 1 คือ ประเภทครอบครัว 
อธิบายสถานะอาศัย(flag_used) ไดดังนี ้
 0 คือ ไมพักอาศัยแลว 
 1 คือ ยังพักอาศยัอยู 
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8) ตาราง tbuilding ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลอาคาร แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 แสดงรายละเอยีดตารางขอมูลอาคาร 
ช่ือตาราง :  tbuilding 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลอาคาร 
คียหลัก (primary key) : building_code 
คียนอก (foreign key)  : buildtype_code, dcmu_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

building_code varchar (2) รหัสอาคาร 01 
building_name varchar(100) ช่ืออาคาร บานพัก 
buildtype_code varchar(2) รหัสประเภทอาคาร 01 
dcmu_code varchar(2) รหัสหนวยงานนอกคณะ 01 
building_unit smallint(2) จํานวนหนวย 100 
road varchar(10) ช่ือถนน ถนนสาย 1 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 

9) ตาราง tbuildtype ทําหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลประเภทอาคาร แสดงรายละเอยีด 
ดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดตารางประเภทอาคาร 

ช่ือตาราง :  tbuildtype 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลประเภทอาคาร 
คียหลัก (primary key) :  buildtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

buildtype_code char(2) รหัสประเภทอาคาร 01 
buildtype_name varchar(100) ช่ือประเภทอาคาร บานพัก 
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10) ตาราง tbuildlist ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลรายการที่อาศัย แสดงรายละเอียด                   
ดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดตารางรายการที่อาศัย 

ช่ือตาราง :  tbuildlist 
คําอธิบาย :  รายการที่อาศัย 
คียหลัก (primary key) : buildlist_code 
คียนอก (foreign key)  : building_code, address_grp, typeset_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

buildlist_code varchar(5) รหัสรายการทีอ่าศัย 00001 
building_code varchar(2) รหัสประเภทอาคาร 01 
address_grp varchar(3) รหัสกลุมที่อาศัย 001 
address_room varchar(6) หมายเลขหอง 10 
typeset_code varchar(1) ประเภทจัดสรร ก 
address varchar(50) เลขที่บาน 10/26 
raod varchar(10) ช่ือถนน ถนนสาย 26 
flag_empty char(1) สถานะวางไมวาง 0 
split_use char(1) จํานวนชื่อผูอาศัยที่อยูได 1 
tel_no varchar(10) หมายเลขโทรศัพท 5221 
addlocal varchar(10) เลขที่บานตามเทศบาล 110/362 
usecde varchar(8) รหัสผูใชงาน mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 
11) ตาราง tbuildroad ทําหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลถนน แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดตารางถนน 
ช่ือตาราง :  tbuildroad 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลสัญญาถนน 
คียหลัก (primary key) :  road 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

road varchar(2) รหัสถนน 01 
road_name varchar(10) ช่ือถนน ถนนสาย 1 
 

12) ตาราง tbuildtypeset ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลประเภทจัดสรร แสดงรายละเอียด            
ดังตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 แสดงรายละเอียดตารางประเภทจัดสรร 

ช่ือตาราง : tbuildtypeset 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลประเภทจัดสรร 
คียหลัก (primary key) :  typeset_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

typeset_code varchar(1) ประเภทจัดสรร ก 
typeset_name varchar(100) ช่ือประเภทจดัสรร บานพักประเภท ก 

 
 
 
 

13)   ตาราง taddress_grp ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลกลุมบานพัก แสดงรายละเอียดดังตาราง  
4.14 
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ตาราง 4.14 แสดงรายละเอียดตารางกลุมบานพัก 

ช่ือตาราง :  taddress_grp 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลการกลุมบานพัก 
คียหลัก (primary key) : address_code 
คียนอก (foreign key)  : building_code, typeset_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

address_code varchar(3) รหัส 001 
address_name varchar(100) ช่ือกลุมบานพกั หอพักแพทย 1 
building_code varchar(2) รหัสรายการทีอ่าศัย 01 
typeset_code varchar(1) รหัสประเภทจดัสรร ก 
usercde  varchar(8) รหัสผูใชงาน mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 

14)  ตาราง temployee  ทําหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลผูอาศัย แสดงรายละเอียด ดังตาราง 4.15 
 

ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดตารางขอมูลผูอาศัย 
ช่ือตาราง :  temployee 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลผูอาศัย 
คียหลัก (primary key) : idx 
คียนอก (foreign key)  : prdfix_code, post_code, type_code, unit_code, unit_org 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 1234567890123 
emp_code varchar(7) เลขประจําตําแหนง 4732 
prefix_code varchar(2) รหัสคํานําหนาชื่อ 01 
fname varchar(50) ช่ือผูอาศัย สุเทพ 
lname varchar(50) นามสกุลผูอาศัย วงศวัง 
post_code varchar(50) รหัสตําแหนง 000000 
type_code varchar(1) รหัสสถานะผูอาศัย 1 
unit_code varchar(10) รหัสหนวยงานที่ทํางาน 101-1400-0 
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ตาราง 4.15 แสดงรายละเอียดตารางขอมูลผูอาศัย (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

unit_org varchar(10) รหัสหนวยงานสังกัดจริง 101-1400-0 
emptype_code varchar(1) รหัสสังกัดคณะ 0 
note varchar(255) หมายเหต ุ ลาศึกษา 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงาน mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
อธิบายประเภทการเขาใช emptype_code) ไดดังนี ้
 0 คือ ไมสังกัดคณะแพทยศาสตร 
 1 คือ สังกัดคณะแพทยศาสตร 
 

15) ตาราง  tprefix ทําหนาที่จดัเกบ็ขอมูลคํานําหนาชื่อ แสดงรายละเอยีดดังตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 แสดงรายละเอียดตารางคํานําหนาชื่อ 

ช่ือตาราง :  tprefix 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลคํานําหนาชื่อ 
คียหลัก (primary key) :  prefix_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

prefix_code varchar(2) รหัสคํานําหนาชื่อ 01 
prefix_name varchar(15) คํานําหนาชื่อ นาย 

 

16) ตาราง tposition ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลตําแหนง แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.17 
ตาราง 4.17 แสดงรายละเอียดตารางตําแหนง 

ช่ือตาราง :  tposition 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลตําแหนง 
คียหลัก (Primary key) : post_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

post_code varchar(6) รหัสตําแหนง 100000 
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ตาราง 4.17 แสดงรายละเอียดตารางตําแหนง (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

post_name varchar(50) ช่ือตําแหนง อาจารย 
short_name varchar(50) ช่ือยอตําแหนง อ. 
 

17)  ตาราง tpostype ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลสถานะผูอาศัย แสดงรายละเอยีด                  
ดังตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 แสดงรายละเอียดตารางสถานะผูอาศัย 

ช่ือตาราง :  tpostype 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลสถานะผูอาศัย 
คียหลัก (primary key) :  type_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

type_code varchar(1) รหัสสถานะ 1 
type_name varchar(100) ช่ือสถานะ ขาราชการ 
short_name varchar(10) ช่ือยอสถานะ ขร. 

 

18) ตาราง tunit ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลหนวยงาน แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.19  
 

ตาราง 4.19 แสดงรายละเอียดตารางหนวยงาน 

ช่ือตาราง :  tunit 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลหนวยงาน 
คียหลัก (primary key) : unit_code 
คียนอก (foreign key)  : job_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

unit_code varchar(10) รหัสหนวยงาน 101-1400-0 
unit_name varchar(100) ช่ือหนวยงาน งานเวชสารสนเทศ 
unit_tel varchar(50) หมายเลขโทรศัพท 5919,5918 
job_code varchar(10) รหัสงานที่สังกัด 101-1400-0 
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ตาราง 4.19 แสดงรายละเอียดตารางหนวยงาน (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

acc_code varchar(5) รหัสหนวยงานของงานคลัง 0108 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงาน mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 

19)   ตาราง tjob ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลสังกัดหนวยงานแสดงรายละเอียดดังตาราง 4.20 
 

ตาราง 4.20 แสดงรายละเอียดตารางสังกัดหนวยงาน 

ช่ือตาราง :  tjob 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลหนวยงานระดับงาน 
คียหลัก (primary key) : job_code 
คียนอก (foreign key)  : dcmu_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

job_code varchar(10) รหัสหนวยงานระดับงาน 101-1400-0 
job_name varchar(100) ช่ือหนวยงานระดับงาน งานเวชสารสนเทศ 
job_tel varchar(50) หมายเลขโทรศัพท 5919,5918 
dcmu_code varchar(2) รหัสหนวยงานนอกคณะ 01 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 
20) ตาราง tdepcmu ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลคณะหรือหนวยงานรายละเอยีดดังตาราง 4.21 
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ตาราง 4.21 แสดงรายละเอียดตารางคณะ-หนวยงาน 

ช่ือตาราง :  tdepcmu 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลคณะ-หนวยงาน 
คียหลัก (primary key) : dcmu_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

dcmu_code varchar(2) รหัสคณะ-หนวยงาน 01 
dcmu_name varchar(100) ช่ือคณะ-หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร 
short_name varchar(30) ช่ือยอคณะ-หนวยงาน คณะพยาบาล 
dcmu_tel varchar(20) หมายเลขโทรศัพท - 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก mis 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 

21)  ตาราง torder ทําหนาที่จดัเกบ็ขอมูลประกาศหรือคําสั่ง แสดงรายละเอยีดดังตาราง  
4.22 
 

ตาราง 4.22 แสดงรายละเอียดตารางประกาศหรือคําสั่ง 
ช่ือตาราง :  torder 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลคําสั่ง 
คียหลัก (primary key) : order_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

order_code smallint(2) รหัสประกาศหรือคําสั่ง 1 
order_no varchar(20) เลขที่ประกาศหรือคําสั่ง ประกาศ 20 ธค.50 
order_date date(3) วันที่ออกประกาศหรือคําสั่ง 2006-12-20 
order_des varchar(255) รายละเอียดประกาศหรือ

คําสั่ง 
ประกาศคณะ
แพทยศาสตรเร่ือง 

usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
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22) ตาราง tpubcost ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลตนทุนการคิดคาเรียกเก็บ แสดงรายละเอียด  

ดังตาราง 4.23 
 

ตาราง 4.23 แสดงรายละเอียดตารางตนทุนการคิดคาเรียกเก็บ 

ช่ือตาราง :  tpubcost 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลตนทุนการคิดคาเรียกเก็บ 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id mediumint(3) เลขลําดับ 1 
pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code varchar(1) รหัสประเภทการคิดตนทุน 1 
st_meter mediumint(3) เลขมิเตอรเร่ิมตน 0 
end_meter mediumint(3) เลขมิเตอรส้ินสุด 5 
ratio_unit decimal(8) อัตราการคิดตนทุนตอชวง 1.5000 
ratio_old decimal(8) อัตราการคิดตนทุนตอชวง

เดิม 
1.0000 

st_cost decimal(8) คาเริ่มเรียกเกบ็ 30.00 
mt_meter decimal(8) คาบํารุงรักษามิเตอร 10.00 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 
 

23) ตาราง tpubcosttype ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลประเภทเรยีกเก็บ แสดงรายละเอียด      
ดังตาราง 4.24 
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ตาราง 4.24  แสดงรายละเอียดตารางประเภทเรียกเก็บ 

ช่ือตาราง :  tpubcosttype 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลประเภทเรียกเก็บ 
คียหลัก (primary key) : pu_code, costtype_code 
คียนอก (foreign key)  : costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code varchar(1) รหัสประเภทการคิดตนทุน 1 
costtype_name varchar(30) ช่ือประเภทเรยีกเก็บ บานพัก 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
 

24) ตาราง tpaymulmt ทําหนาทีจ่ดัเก็บคาคํานวณเฉพาะ แสดงรายละเอียดดงัตาราง 
4.25 
 

ตาราง 4.25 แสดงรายละเอียดตารางจัดเก็บคาคํานวณเฉพาะ 

ช่ือตาราง :  tpaymulmt 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูล คาคํานวณเฉพาะ 
คียหลัก (primary key) : idx, pu_code, mulmt_code 
คียนอก (foreign key)  : idx, pu_code, mulmt_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 13 
pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
mulmt_code varchar(1) รหัสประเภทผูใช 1 
mulmt_value decimal(8) คาที่ใชคํานวณ 3.1234 
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25) ตาราง tpubcostre ทําหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลสวนลด แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.26 
 

ตาราง 4.26  แสดงรายละเอียดตารางอัตราสวนลด 

ช่ือตาราง :  tpubcostre 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลอัตราสวนลด 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : building_code, pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id smallint(2) เลขลําดับ 1 
building_code varchar(2) รหัสอาคาร 01 
pu_code varchar(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
csttype_code varchar(1) รหัสประเภทเรียกเก็บ 2006-06-08 
unit_re smallint(2) สวนลด 10 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 

26) ตาราง tpaymain ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลการใชสาธารณูปโภค แสดงรายละเอียด   
ดังตาราง 4.27 
 

ตาราง 4.27 แสดงรายละเอียดตารางการใชสาธารณูปโภค 

ช่ือตาราง :  tpaymain 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลคาใชจายสาธารณูปโภค 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : idx, buildlist_code, pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id int(4) เลขลําดับ 1 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month char(2) เดือนที่เรียกเกบ็ 1 
idx varchar(13) เลขบัตรประชานชน 1234567890123 
buildlist_code varchar(5) รหัสที่อาศัย 00001 
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ตาราง 4.27 แสดงรายละเอียดตารางการใชสาธารณูปโภค (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

pu_code char(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code char(1) ประเภทเรยีกเก็บ 1 
bf_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภคกอนใช 1000000 
af_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภคหลังใช 1000050 
unit_used mediumint(3) จํานวนที่ใช 50 
multipier tinyint(1) คาคํานวณ 1 
payamount decimal(8) คาใชจายสาธารณูปโภค 50.00 
fin_ok char(1) สถานะการใชขอมูล 0 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 

 

อธิบายสถานะการใชขอมูล (fin_ok) ไดดังนี้ 
 0 คือ ยังไมยนืยนัการใชขอมูล 
 1 คือ ยืนยนัการใชขอมูล 
 

27) ตาราง tpaypower ทําหนาทีจ่ัดเก็บขอมูลเรียกชั่วคราวในการเรียกเก็บคาไฟฟา   
แสดงรายละเอยีด ดังตาราง 4.28 
 

ตาราง 4.28 แสดงรายละเอียดตารางเรียกเก็บคาไฟฟา 

ช่ือตาราง :  tpaypower 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลเรียกเก็บคาไฟฟา 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : idx, buildlist_code, pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id int(4) เลขลําดับ 1 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month char(2) เดือนที่เรียกเกบ็ 5 
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ตาราง 4.28 แสดงรายละเอียดตารางเรียกเก็บคาไฟฟา (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

idx varchar(13) เลขบัตรประชานชน 1234567890123 
buildlist_code varchar(5) รหัสที่อาศัย 00001 
pu_code char(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code char(1) ประเภทการคิดคา

สาธารณูปโภค 
1 

bf_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภคกอนใช 1000000 
af_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภค

กอนหลังใช 
1000050 

unit_used mediumint(3) จํานวนที่ใช 50 
multipier tinyint(1) คาคํานวณ 1 
payamount decimal(8) คาใชจายสาธารณูปโภค 50.00 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
printb_ok char(1) สถานะพิมพใบเสร็จ 0 
printd_ok char(1) สถานะพิมพสรุปเรียกเก็บ 0 
 

อธิบายสถานะพิมพใบเสร็จ(printb_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพใบเสร็จ 
 1 คือ พิมพใบเสร็จแลว 
อธิบายสถานะพิมพสรุปเรียกเก็บ(printd_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพสรุปเรียกเก็บ 
 1 คือ พิมพสรุปเรียกเก็บแลว 
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28) ตาราง tpaywater ทําหนาทีจ่ดัเก็บขอมูลเรียกเก็บคาน้ําประปา แสดงรายละเอียด       
ดังตาราง 4.29 
 

ตาราง 4.29 แสดงรายละเอียดตารางเรียกเก็บคาน้ําประปา 

ช่ือตาราง :  tpaywater 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลเรียกเก็บคาน้ําประปา 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : idx, buildlist_code, pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id int(4) เลขลําดับ 1 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month char(2) เดือนที่เรียกเกบ็ 5 
idx varchar(13) เลขบัตรประชานชน 1234567890123 
buildlist_code varchar(5) รหัสที่อาศัย 00001 
pu_code char(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code char(1) ประเภทการคิดคา

สาธารณูปโภค 
1 

bf_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภคกอนใช 1000000 
af_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภค

กอนหลังใช 
1000050 

unit_used mediumint(3) จํานวนที่ใช 50 
multipier tinyint(1) คาคํานวณ 1 
payamount decimal(8) คาใชจายสาธารณูปโภค 50.00 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
printb_ok char(1) สถานะพิมพใบเสร็จ 0 
printd_ok char(1) สถานะพิมพสรุปเรียกเก็บ 0 
 
 



 66 

อธิบายสถานะพิมพใบเสร็จ(printb_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพใบเสร็จ 
 1 คือ พิมพใบเสร็จแลว 
 
อธิบายสถานะพิมพสรุปเรียกเก็บ(printd_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพสรุปเรียกเก็บ 
 1 คือ พิมพสรุปเรียกเก็บแลว 
 

29) ตาราง tpayrubcut ทําหนาที่เก็บขอมูลช่ัวคราวในการเรียกเก็บคาเก็บขยะและตัดหญา  
แสดงรายละเอยีดดังตาราง 4.30 
 

ตาราง 4.30 แสดงรายละเอียดตารางเรียกเก็บคาเก็บขยะและตัดหญา 

ช่ือตาราง :  tpayrubcut 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลเรียกเก็บคาเก็บขยะและตัดหญา 
คียหลัก (primary key) : id 
คียนอก (foreign key)  : idx, buildlist_code, pu_code, costtype_code 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id int(4) เลขลําดับ 1 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month char(2) เดือนที่เรียกเกบ็ 5 
idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 1234567890123 
buildlist_code varchar(5) รหัสที่อาศัย 00001 
pu_code char(2) รหัสสาธารณูปโภค 01 
costtype_code char(1) ประเภทการคิด                  

คาสาธารณูปโภค 
1 

bf_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภคกอนใช 1000000 
af_used mediumint(3) หนวยสาธารณูปโภค

กอนหลังใช 
1000050 

unit_used mediumint(3) จํานวนที่ใช 50 
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ตาราง 4.30 แสดงรายละเอียดตารางเรียกเก็บคาเก็บขยะและตัดหญา (ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

multipier tinyint(1) คาคํานวณ 1 
payamount decimal(8) คาใชจายสาธารณูปโภค 50.00 
usercde varchar(8) รหัสผูใชงานที่บันทึก admin 
rec_date datetime(8) วันเวลาที่บันทกึ 2007-05-2 21:30:54 
printb_ok char(1) สถานะพิมพใบเสร็จ 0 
printd_ok char(1) สถานะพิมพสรุปเรียกเก็บ 0 
 

อธิบายสถานะพิมพใบเสร็จ(printb_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพใบเสร็จ 
 1 คือ พิมพใบเสร็จแลว 
อธิบายสถานะการพิมพสรุปเรียกเก็บ(printd_ok) ไดดังนี ้
 0 คือ ยังไมไดพิมพสรุปเรียกเก็บ 
 1 คือ พิมพสรุปเรียกเก็บแลว 
 

30) ตาราง tbillrubcut ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานคาเก็บขยะและตัด 
หญา แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.31 
 

ตาราง 4.31  แสดงรายละเอียดตารางจัดเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานคาเก็บขยะและตัดหญา 

ช่ือตาราง :  tbillrubcut 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานคาเก็บขยะและตัดหญา 
คียหลัก (primary key) : idx 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

idx varchar(13) รหัสผูอาศยั 1234567890123 
emp_code varchar(30) เลขตําแหนง 4732 
address_name varchar(50) ช่ือกลุมที่อาศัย หอพักแพทย 1 
address_room varchar(6) หองหรือเลขที่ 101 
address_grp varchar(3) รหัสกลุมที่อาศัย 001 
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ตาราง 4.31  แสดงรายละเอียดตารางจัดเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานคาเก็บขยะและตัดหญา 
(ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

prefix_name varchar(15) คํานําหนา นาย 
fname varchar(30) ช่ือ สันทัด 
lname varchar(30) นามสกุล ทวีสินสุวรรณ 
type_name varchar(100) ประเภททํางาน ขาราชการ 
post_name varchar(50) ตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกส 
unit_name varchar(100) หนวยงาน งานเวชสารสนเทศ 
unit_code varchar(5) รหัสหนวยงาน 101-1400-0 
acc_code varchar(5) รหัสงานคลัง 00001 
dcmu_name varchar(30) คณะหรือหนวยงาน คณะแพทยศาสตร 
payrub decimal(8) คาเก็บขยะ 20.00 
paycut decimal(8) คาตัดหญา 30.00 
thaibath varchar(200) จํานวนเงินเปนตัวอักษร สามสิบบาทถวน 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2551 
pay_month varchar(2) เดือนที่เรียกเกบ็ 10 
 
 
 

31) ตาราง thisrubcut ทําหนาที่จดัเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานประวัติเรียกเก็บ       
คาขยะและตัดหญา แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.32 
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ตาราง 4.32  แสดงรายละเอียดตารางขอมูลช่ัวคราวการทาํรายงานประวตัิเรียกเก็บคาขยะ    
และตัดหญา 

ช่ือตาราง :  thisrubcut 
คําอธิบาย :  เกบ็ขอมูลภาษีมลูคาเพิ่มและคาคํานวณอื่นๆ 
คียหลัก (primary key) : id 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id smallint(2) เลขลําดับ 1 
idx varchar(13) เลขบัตรประชาชน 1234567890123 
pay_year varchar(4) ปพ.ศ. ที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month varchar(20) ช่ือเดือนที่เรียกเก็บ กันยายน 
paycut decimall(8) คาเรียกเก็บคาตัดหญา 30.00 
payrub decimall(8) คาเรียกคาเก็บขยะ 10.00 
 

32) ตาราง rpt_pay_month  ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานประจําเดือน   
คาสาธารณูปโภค แสดงรายละเอียดดังตาราง 4.33 
 

ตาราง 4.33  แสดงรายละเอียดตารางขอมูลช่ัวคราวการทาํรายงานประจาํเดือนคาสาธารณูปโภค 

ช่ือตาราง :  rpt_pay_month 
คําอธิบาย :  จดัเก็บขอมูลช่ัวคราวการทํารายงานประจําเดอืนคาสาธารณูปโภค 
คียหลัก (primary key) : id 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

id int() เลขลําดับ 1 
pu_code varchar(50) รหัสสาธารณูปโภค 01 
pay_year varchar(4) ปที่เรียกเก็บ 2550 
pay_month varchar(2) รหัสเดือนที่เรียกเก็บ 10 
unit1 mediumint(3) หนวยที่ใชเดือน 1 50 
unit2 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 2 50 
unit3 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 3 50 
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ตาราง 4.33  แสดงรายละเอียดตารางขอมูลช่ัวคราวการทาํรายงานประจาํเดือนคาสาธารณูปโภค 
(ตอ) 

ช่ือเขตขอมูล 
ชนิดและ 

ขนาด(ไบต) 
คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

unit4 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 4 50 
unit5 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 5 50 
unit6 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 6 50 
unit7 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 7 50 
unit8 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 8 50 
unit9 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 9 50 
unit10 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 10 50 
unit11 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 11 50 
unit12 mediumint (3) หนวยที่ใชเดือน 12 50 
unit113 mediumint (3) ยอดรวม 600 
 
 
 

4.2   ความสัมพันธของฐานขอมูล 
 จากการออกแบบฐานขอมูลขางตน สามารถอธิบายความสัมพันธของตารางในฐานขอมูลได
โดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธเปนเครื่องมือในการออกแบบระบบงานดังตาราง 4.34 
 

ตาราง 4.34 แสดงสัญลักษณที่ใชแสดงความสัมพันธของฐานขอมูล 
สัญญาลักษณ ความหมาย 
entity name

 

ใชแสดงเอนทติี (entity) 

 

แอตตริบิวต (attribute) ใชแสดงแอตตริบิวตของเอนทิตี 

 
 
 



 71 

 

ตาราง 4.34 แสดงสัญลักษณที่ใชแสดงความสัมพันธของฐานขอมูล (ตอ) 
entity name
attribute1
attribute2
………..  

ใชแสดงคียหลัก (primary key) 

 แสดงความสมัพันธ 1 เดียว 

 แสดงความสมัพันธตั้งแต 1-N 

 แสดงความสมัพันธตั้งแต 0-N 
 แสดงความสมัพันธของสมาชิกทุกตวัถูกกําหนด 
 แสดงความสมัพันธของสมาชิกบางตัวถูกกําหนด 

 
 

 
 

รูป 4.1 แผนภาพความสัมพันธของตาราง (table relation) ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ                       
                      เพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 รูป 4.1 แสดงความสัมพันธของตารางหลัก ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคา
สาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับความสัมพันธของขอมูลผูใชงานมี
ความสัมพันธกับขอมูลในหลายๆ สวนจึงไดแยกเขียนความสัมพันธออกมาไวตางหากดังรูป 4.2 

 

tprefix

PK prefix_code

prefix_name
rec_date

tposition

PK post_code

post_name
short_name
usercde
rec_date

tpostype

PK type_code

type_name
short_name
rec_date

tunit

PK unit_code

unit_name
unit_tel
job_code
acc_code
rec_date
grp_show

userfile

PK usercde

idx
FK1 prefix_code

fname
lname

FK2 unit_code
FK3 post_code
FK4 type_code

cpassword
FK5 grp_code

flag_used
user_adm
rec_date

usergroup

PK grp_code

grp_name

prggroup

PK,FK1 prg_code
PK grg_code

program

PK prg_code

prg_name
grpdesc

,FK2

 
 

รูป 4.2 แผนภาพความสัมพนัธของตารางผูใชงาน 
  

 จากรูป 4.1 และ 4.2 แผนภาพความสัมพันธของตาราง (table relation) ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการคาสาธารณูปโภค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประกอบดวยทั้งหมด 32 ตาราง แยกไดดังนี้ ตารางหลัก (Master File) 4 ตาราง   userfile ttenant 
temployee และ tpaymain   ตาราง อางอิง (Reference File) 17 ตาราง  และตารางชั่วคราว 
(Transaction File) ที่ชวยในการคํานวณและออกรายงาน 11 ตาราง 


