
 

บทที่ 4 
การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดออกแบบระบบ และฐานขอมูล ดังนี้ 
 4.1 การออกแบบระบบ 
 4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
 
4.1 การออกแบบระบบ 

เพื่อใหเห็นระบบงานทั้งหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของ
ขอมูลเขาและขอมูลออก ขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณตามมาตรฐานที่ใชใน
การออกแบบ Data Flow Diagram Symbol (DFD) แสดงในตาราง 4.1 

 
ตาราง 4.1  สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ  Data Flow Diagram Symbol (DFD) 

สัญลักษณ ช่ือสัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 

Source Destination 
 
สัญลักษณ ของ บุคคล องคกร หรือ ระบบงาน 
 

 
 
 
 

Process สัญลักษณ การประมวลผล 

 
 
 

Data Store สัญลักษณการเก็บขอมูล 

 
 Data Flow สัญลักษณเสนทางการไหลของขอมูล 
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4.1.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงภาพรวมของระบบและ
ความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซ่ึงแสดงดังรูป  4.1 
 

0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา

จังหวัดนาน

ผูดูแลระบบ

ผูใชงานใน
สํานักงาน

ผูใชงานใน
เครือขาย

ผูบริหาร

ขอมูลผูใช

ขอมูลพ้ืนฐานในระบบ

ขอมูลผูใช
ขอมูลพ้ืนฐานในระบบที่ผานการปรับปรุง

เสนอหนังสือ

เสนอใบลา

หนังสือที่ผานการเกษียน

คําสั่งการลา

เสนอใบลา

คําสั่งการลา

เรียกดูหนังสือ/แบบฟอรม/ปฏิทิน ผูบริหาร

ขอมูลหนังสือ/แบบฟอรม/ปฏิทิน ผูบริหาร

การเกษียน/สั่งการ

รายงานที่ผานการประมวลผล

เลือกดูรายงาน

หนังสือที่ผานการเกษียน

 
  

รูป 4.1  แผนผงับริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
                               สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
จากรูป 4.1 เปนแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนานโดยจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือผูที่
เกี่ยวของกับระบบ คือ ผูดูแลระบบ ผูใชงานในสํานักงาน ผูใชงานในเครือขาย และ ผูบริหาร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา  โดยระบบจะทํางานสัมพันธกันดังนี้ 

1. ผูดูแลระบบ ขอบเขตของการทํางานในระบบคือกําหนดขอมูลพื้นฐานผูใชงานระบบ
โดยการกําหนดชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อยืนยันวาเปนผูใชงานระบบตัวจริงและสามารถจัดการเพิ่ม 
แกไขและลบขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูล เลือกพิมพรายงานได  
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2. ผูใชงานในสํานักงาน ขอบเขตของการทํางานในระบบคือสามารถเขาไปจัดการในเมนู
รายการตางๆในเมนูหลัก  8  เมนูดังนี้ 

กลองหนังสือ 
- กลองหนังสือ 
- หนังสือที่สงแลว 
- ถังขยะ 

การจัดการหนังสือเขา 
- คนหาหนังสือเขา 

การจัดการหนังสือออก 
- ลงทะเบียนหนังสือออก 
- คนหาหนังสือออก 
- แกไข/ลบหนังสือออก 
- ถังขยะหนังสือออก 

ใบลา 
- เขียนใบลา 
- ดูใบลาที่สงแลว 

รายงาน 
- ดูรายงาน 

ดาวนโหลดแบบฟอรม 
- ดาวนโหลดแบบฟอรม 

แกไขขอมูลสวนตวั 
- แกไขขอมูลสวนตัว 

ปฏิทิน 
- ดูปฏิทินผูบริหาร 

 ผูใชงานในสํานักงาน ในตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ จะสามารถขาไปจัดการในเมนูเพิ่มเติม
จากผูใชงานในสํานักงานคนอื่น ๆ ดังนี้ 

การจัดการหนังสือเขา 
- ลงทะเบียนหนังสือ 
- แกไข/ลบหนังสือเขา 
- ถังขยะหนังสือเขา 
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การจัดการหนังสือหมดอายุ 
- หนังสือเขาที่หมดอายุ 
- หนังสือออกที่หมดอายุ 

ปฏิทิน 
- เขียนปฏิทินผูบริหาร 
- แกไข/ลบ ปฏิทินผูบริหาร 

3. ผูใชงานในเครือขาย ขอบเขตของการทํางานในระบบคือสามารถเขาไปจัดการในเมนู
รายการตางๆในเมนูหลัก  5 เมนู ดังนี้ 

กลองหนังสือ 
- กลองหนังสือ 
- หนังสือที่สงแลว 
- ถังขยะ 

ใบลา 
- เขียนใบลา 
- ดูใบลาที่สงแลว 

ดาวนโหลดแบบฟอรม 
- ดาวนโหลดแบบฟอรม 

แกไขขอมูลสวนตวั 
- แกไขขอมูลสวนตัว 

ปฏิทิน 
- ดูปฏิทินผูบริหาร 

4. ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ขอบเขตของการทํางานในระบบ  คือ
สามารถเขาไปจัดการในเมนูรายการตาง ๆ ในเมนูหลัก  5 เมนู ดังนี้ 

กลองหนังสอื 
- กลองหนังสือ 
- หนังสือที่สงแลว 
- ถังขยะ 

การจัดการหนังสือเขา 
- คนหาหนังสือเขา 
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การจัดการหนังสือออก 
- ลงทะเบียนหนังสือออก 
- คนหาหนังสือออก 
- แกไข/ลบหนังสือออก 
- ถังขยะหนังสือออก 

ใบลา 
- เขียนใบลา 
- ดูใบลาที่สงแลว 

รายงาน 
- ดูรายงาน 

ดาวนโหลดแบบฟอรม 
- ดาวนโหลดแบบฟอรม 

แกไขขอมูลสวนตวั 
- แกไขขอมูลสวนตัว 

ปฏิทิน 
- ดูปฏิทินผูบริหาร 
- เขียนปฏิทินผูบริหาร 
- แกไข/ลบ ปฏิทินผูบริหาร 

จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน สามารถวิเคราะห เพื่อหารายละเอียดผูที่เกี่ยวของ (Boundaries) ขอมูลที่
เกี่ยวของ (Data) และ กระบวนการที่เกี่ยวของ (Process)  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ผูที่เกี่ยวของกับระบบ (List of boundaries) 
- ผูบริหาร 
- ผูใชงานในสํานักงาน 
-  ผูใชงานในเครือขาย 
- ผูดูแลระบบ 
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2.ขอมูลที่เกี่ยวของ(List of data) 
- ขอมูลผูใชระบบ 

- ขอมูลประเภทของผูใชระบบ  

- ขอมูลตําแหนง 

- ขอมูลกลุมงาน 

- ขอมูลการลา 

- ขอมูลขอความ 

- ขอมูลหนังสือออก 

- ขอมูลหนังสือเขา 

- ขอมูลแบบฟอรม 

- ขอมูลปฏิทินผูบริหาร 

- ขอมูลสําหรับตรวจสอบ 

3.กระบวนการที่เกี่ยวของ(List of process) 
- กําหนดขอมลูผูใชงานระบบ 
- เพิ่ม ลบ ผูใชงานระบบ 

    - ปรับปรุงแฟมขอมูล  
- บันทึกแกไข ขอมูล 
- ประมวลผลรายงาน 
- พิมพรายงาน  

 ดังนั้น เมื่อทําการกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวของในระบบแลวควรทําการรวมกลุมโปรเซส
เขาดวยกัน เพื่อสะดวกตอการจัดการแผนภาพกระแสขอมูลในระดับยอย ๆ ตอไป โดยจัดใหอยูใน
รูปแบบของ แผนภูมิกระบวนการลําดับขั้น  ดังรูป 4.2 
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รูป 4.2 แผนภมิูลําดับขั้นกระบวนการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
                สํานกังานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา 

 
จาก  รูป 4.2 ทําใหทราบถึงกระบวนการหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา  ซ่ึงมี 5  กระบวนการดังนี้  
1. การจัดการระบบ 
2. การจัดการใบลา 
3. การจัดการหนังสือและจดัการแบบฟอรม 
4. การรายงานและประมวลผล 
5. ปฏิทินผูบริหาร 
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รูป 4.3 แสดงกระแสขอมูลระดับ 0 ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
                            สํานักงานอเิล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
จากภาพกระแสขอมูลระดับ “0” ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ดังรูป 4.3 สามารถแยกเปน 
กระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอย  ได  5  กระบวนการ ไดแก 

กระบวนการที่ 1.0 การจัดการระบบ เปนกระบวนการที่ ผูดูแลระบบกําหนดขอมูลพื้นฐาน
ของผูใชงานระบบ คือ เจาหนาที่สาธารณสุข และผูบริหาร โดยการกําหนด ช่ือผูใช รหัสผาน และ
ผูดูแลระบบสามารถ ปรับปรุงขอมูลผูใชได  

กระบวนการที่ 2.0 การจัดการใบลา เปนกระบวนการที่ ผูใชระบบเขามาปรับปรุงแฟม
ฐานขอมูลตาง ๆ ในระบบได ตั้งแตการเขียนใบลา เสนอใบลาตามขั้นตอน การอนุมัติการลาโดยจะ
มีการบันทึก แกไข ลงฐานขอมูลกอนที่จะนําไปประมวลผลรายงาน 

กระบวนการที่ 3.0 การจัดการหนังสือ เปนกระบวนการที่ ผูใชระบบเขามาปรับปรุงแฟม
ฐานขอมูลตาง ๆ ในระบบได ตั้งแตรับหนังสือเขา เสนอหนังสือ การเกษียนหนังสือโดยจะมีการ
บันทึก แกไข ลงฐานขอมูลกอนที่จะนําไปประมวลผลรายงาน 

กระบวนการที่ 4.0 การประมวลผล เปนกระบวนการที่ ผูใชงานในระบบเขามาทําการ
ประมวลรายงานออกมาเปนรายงานตาง ๆ สามารถเลือกพิมพรายงาน ออกทางเครื่องพิมพได 
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กระบวนการที่ 5.0 ปฏิทินผูบริหาร เปนกระบวนการที่ผูบริหารสามารถเขียน แกไข ปฏิทิน  
นัดหมาย ใหผูใชงานในระบบสามารถเขามาดูกําหนดการปฏิทินนัดหมายของผูบริหารเพื่อความ
สะดวกในการติดตอประสานงานได  

ในแตละกระบวนการยอย สามารถแสดงกระบวนการยอย ตามแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 
1 ได  ดังรูป  4.4 

1.1

กําหนดผูใช
งานระบบ

1.2

เพิ่มลบผูใชงานระบบ

D1 ขอมูลผูใชระบบ

D2 ขอมูลประเภทผุใชระบบ

D3 ขอมูลตําแหนง

D4 ขอมูลกลุมงาน

ขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุงแลว

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช
ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช

ขอมูลผูใช

สิทธิการใชงาน

สิทธิการใชงาน

สิทธิการใชงาน

สิทธิการใชงาน

สิทธิการใชงาน

สิทธิการใชงาน

ขอมูลผูใช

สิทธิการใชงาน
สิทธิการใชงาน

ขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุง

 
 
รูป 4.4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยท่ี 1.0 จัดการระบบ 
 
จากรูป 4.4  แสดงกระบวนการยอยที่ 1.0 ไดแยกการจัดการระบบเปน 2 กระบวนการยอย 

ไดแกกระบวนการที่  1.1กําหนดผูใชงานระบบ  กระบวนการที่1.2 เพิ่มลบผูใชงานระบบ มี D1 เปน
แฟมขอมูลผูใชระบบ D2 เปนแฟมขอมูลประเภทผูใชระบบ  D3 เปนแฟมขอมูลตําแหนงผูใชระบบ  
D4 เปนแฟมขอมูลกลุมงานผูใชระบบโดยที่ผูดูแลระบบทําการกําหนดขอมูลผูใชงานระบบเขาไป
ยังกระบวนการที่ 1.1 และสงขอมูลไปปรับปรุงแฟมขอมูลผูใชงานระบบ แลวกระบวนการที่ 1.1 ก็
สงกลับขอมูลผูใชงานระบบ ใหกับผูดูและระบบ ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถแกไขปรับปรุงผูใชงาน
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ระบบได โดยการปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบเขาไปยังกระบวนการที่ 1.2  แลวสงขอมูลไป
ปรับปรุงแฟม D1, D2, D3, D4, และกระบวนการที่ 1.2  ก็สงขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุงไปยัง
ผูดูแลระบบ 

2.1

เสนอใบลา

2.2

คําสั่งการลา

D5 ขอมูลการลา

D6 ขอมูลขอความ

ขอมูลการลา

ขอมูลการลา ขอมูลที่ผานการสั่งการแลว

ขอ
คว
าม
เส
นอ
กา
รล
า

ขอ
มูล
กา
รล
า

ขอ
คว
าม
ตอ
บร
ับก
าร
ลา

รายละเอียดการลา

ขอมูลการลา

คํา
สั่ง
กา
รล
า

ขอ
คว
าม
กา
รล
า

ขอ
คว
าม
คํา
สั่ง
กา
รล
า

 
 
รูป 4.5  แผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการยอยท่ี 2.0 จัดการการลา 
 
จากรูป 4.5  แสดงกระบวนการยอยที่ 2.0 ไดแยกการจัดการการลาเปน 2 กระบวนการยอย 

ไดแกกระบวนการที่2.1 การเสนอใบลาและ กระบวนการที่2.2 คําสั่งการลา  มี D5 เปนแฟมขอมูล
การลาและ D6 เปนแฟมขอมูลขอความ  โดยที่ผูใชงานในระบบ สงขอมูลการลาเขาไปยัง
กระบวนการที่ 2.1 แลวสงขอมูลการลาเสนอไปตามขั้นตอนโดยปรับปรุงแฟมขอมูลการลา เขาสู
กระบวนการที่ 2.2 คําสั่งการลา แลวสงขอมูลไปยัง D6 แฟมขอมูลขอความ และปรับปรุงแฟม D5 
จากนั้นก็สงขอมูลการลา กลับใหกับผูใชงานระบบ 
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รูป 4.6 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 3.0 จัดการหนังสือ 
 
จากรูป 4.6  แสดงกระบวนการยอยที่ 3.0 ของการจัดการหนังสือโดยกระบวนการเริ่มจาก 

ผูใชงานในระบบลงทะเบียนตามสิทธิ์ในหนังสือออก กระบวนการที่ 3.1  ในแฟมขอมูล D 7 ขอมูล
หนังสือออกและทะเบียนตามสิทธิ์ในหนังสือเขา กระบวนการที่ 3.2 ในแฟมขอมูล D 8 ขอมูล
หนังสือเขา จากนั้นจะเขาสูกระบวนการ 3.3 แกไข/ลบหนังสือ หรือจะเขาสูกระบวนการ 3.4 การ
เสนอหนังสือ เขาสู กระบวนการ 3.5  การเกษียนหนังสือ เมื่อมีการดําเนินการเสร็จแลว ก็จะมีการ
ปรับปรุงแฟมขอมูล D7 แลวสงขอมูลกลับคืนใหผูใชระบบตอไป สวนกระบวนการที่ 3.6 ผูใชงาน
ระบบสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตางๆจากแฟม D9 ขอมูลแบบฟอรมมาใชงานได  
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4.2

พิมพรายงาน

ขอมูลหนังสือออกD7

ขอมูลกลุมงานD4

4.1

ประมวลผล
รายงาน

ขอมูลหนังสือเขาD8

ขอมูลการลาD5

ขอมูลผูใชที่ผานการปรับปรุง

ขอมูลผูใชท่ีผานการปรับปรุง

ขอมูลรายงานที่ผานการประมวลผลแลว

รายงานการประมวลผลตาง ๆ

รา
ยล
ะเ
อีย
ดก
าร
ลา

รา
ยล
ะเ
อีย
ดก
ลุม
งา
น

รา
ยล
ะเ
อีย
ดห
นัง
สือ

รายละเอียดหนังสือออก

 
 

รูป 4.7 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 4.0 รายงานและการ 
            ประมวลผล 

 
จากรูป 4.7  แสดงกระบวนการยอยที่ 4.0 ของรายงานและการประมวลผลโดยกระบวนการ

เร่ิมจาก ผูใชงานในระบบเขามาประมวลผลรายงาน จากกระบวนการที่ 4.1 จากนั้นจะมีการเรียกใช
แฟมขอมูล D7 แฟมขอมูลหนังสือออก D8 แฟมขอมูลหนังสือเขา D4 แฟมขอมูลกลุมงาน D5 
แฟมขอมูลการลา  เมื่อประมวลผลเสร็จ ก็จะสงขอมูลเขาสูกระบวนการที่ 4.2 พิมพรายงาน ออก
ใหกับผูใชระบบตอไป  
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รูป 4.8 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลระดับท่ี 1  ของกระบวนการยอยท่ี 5.0 ขอมูลปฏิทิน 
               นัดหมายผูบริหาร 

 
จากรูป 4.8  แสดงกระบวนการยอยที่ 5 ผูบริหารทําการปรับปรุงขอมูลปฏิทินนัดหมายของ

ตัวเอง ในแฟมขอมูล D10 แฟมขอมูลปฏิทินผูบริหาร จากนั้นผูใชงานในระบบสามารถเรียกดู
ปฏิทินนัดหมายของผูบริหารได  

 
4.2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

  กระบวนการออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน แบงไดเปน 2 สวนดังนี้ คือ 

4.2.1 การออกแบบฐานขอมลูในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  
 4.2.2 การออกแบบฐานขอมลูในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
 

4.2.1 การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Database Design)  
ในการออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดทําชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอลที่ใช
ในฐานขอมูลของระบบ ดังแสดงในตาราง 4.2 ดังนี้ 
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ตาราง 4.2 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Char(m) 
เก็บขอมูลที่เปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดคงที่ไม
เกิน 255 ตัวอักษร 

สถานีอนามัย 

Varchar(m) ขอมูลที่เปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ 255 ตัวอักษร สาธารณสุข 

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

12345 

Date เก็บขอมูลวันที่ในรูปแบบ “yyyy-mm-dd” มีขนาด 3 ไบต Today date; 

Time เก็บขอมูลเวลาในรูปแบบ “hh:mm:ss” มีขนาด 3 ไบต Now time; 

 

  จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูลของ
ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา 
จังหวัดนาน โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวตหลัก (Primary key) และคียนอก 
(Foreign Key) ดังนี้ 
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ตาราง  4.3  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

                       สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวดันาน 
 

ลําดับ ชื่อตาราง ชนิดตาราง รายละเอียด 
1 user Master File เก็บขอมูลผูใชระบบ 

2 user_type Master File เก็บขอมูลประเภทของผูใชระบบ 

3 job Master File เก็บขอมูลตําแหนง 

4 groupwork Master File เก็บขอมูลกลุมงาน 

5 Leave_info Transaction File เก็บขอมูลการลา 

6 msg Transaction File เก็บขอมูลขอความ 

7 documentout Transaction File เก็บขอมูลหนงัสือออก 

8 document Transaction File เก็บขอมูลหนงัสือเขา 

9 form Master File เก็บขอมูลแบบฟอรม 

10 calendar Transaction File เก็บขอมูลปฏิทินผูบริหาร 

11 chk Transaction File เก็บขอมูลสําหรับตรวจสอบ 

 
 จากตาราง 4.3 แสดงตารางขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีทั้งหมด 11 ตาราง ซ่ึงแยก
ออกเปน 2 สวน สวนที่ใชสําหรับผูดูแลระบบ กับในสวนของผูใช ในสวนของผูดูแลระบบ
ประกอบไปดวย ตาราง user, user_type, job และ groupwork ตารางของที่ใชจัดเก็บขอมูลตาง ๆ  คือ 
Leave_info, msg, documentout, document, form, calendar และ chk ซ่ึงรายละเอียดของแตละตาราง
แสดงในตาราง 4.4  -  4.14 
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ตาราง 4.4 ตารางชื่อ user  เก็บขอมูลผูใชระบบ 

 

ช่ือตาราง User 
คําอธิบาย เก็บขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก User_ID 
คียนอก User_typeID, Grp_ID, Job_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
User_ID  int 4 รหัสผูใช 3 
User_Name  varchar 15 ช่ือ ชุมพล 
User_Lname  varchar 20 นามสกุล สุทธิ 
Password  varchar 12 รหัสผาน 123 
User_typeID  tinyint 1 ประเภทผูใชระบบ 2 
Username  varchar 13 ช่ือผูใช abc 
Reg_Date  date 3 วันที่เพิ่มผูใช 01-04-2008 
Grp_ID  tinyint 1 กลุมงาน 2 
Job_ID  tinyint 1 ตําแหนง 3 
User_Status  tinyint 1 สถานะผูใช 1 
Leave_Date  tinyint 1 จํานวนวนัที่มสิีทธิ์ลาอีก 10 
Work_Date  date 3 วันที่เร่ิมเขาทํางาน 01-04-2008 
Leave_Otc  tinyint 1 จํานวนวนัลาเดือนตุลาคม 0 
Work_10_Years  tinyint 1 ทํางานครบ 10 ปหรือไม 1 
 

จากตาราง 4.4  แสดงตารางชื่อ  user  ใชเก็บรายละเอียดของผูใชระบบทั้งหมด ซ่ึง
ประกอบดวย ช่ือ   นามสกุล   ตําแหนง   ช่ือผูใชในระบบ  รหัสผาน   สถานะผูใชระบบ  กลุมงาน
ผูใชระบบ  จํานวนวันลาคงเหลือ  วันที่เร่ิมเขาทํางานของผูใชระบบ  วันที่เพิ่มผูใชระบบ โดยมีคีย
หลัก คือ User_ID มีคียนอก คือ User_typeID, Grp_ID, Job_ID โดยมีความสัมพันธ แบบ one to 

one  กับตาราง user_type และมีความสัมพันธแบบ optional กับตาราง Leave_info, document, msg, 
documentout แบบ one to many ซ่ึงผูดูแลระบบจะเปนผูกําหนดชื่อและรหัสผานใหผูใชระบบ 
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ตาราง 4.5 ตารางชื่อ user_type เก็บขอมูลประเภทของผูใชระบบ 

 

ช่ือตาราง user_type 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทของผูใชระบบ 
คียหลัก User_typeID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
User_typeID  tinyint 1 รหัสประเภทผูใชงาน 1 
User_type_Name  varchar 30 ช่ือประเภทผูใชงาน ผูดูแลระบบ 

 

จากตาราง 4.5  แสดงตารางชื่อ user_type ใชเก็บรายละเอียดขอมูลประเภทของผูใชระบบ 
ซ่ึงประกอบดวย ผูดูแลระบบ  ผูใชงานในสํานักงาน ผูใชงานในเครือขาย และ ผูบริหาร โดยมีคีย-
หลักคือ User_typeID ไมมีคียนอก และมีความสัมพันธ แบบ  one to one  กับตาราง user 

 
ตาราง 4.6 ตารางชื่อ job เก็บขอมูลตําแหนง 

 

ช่ือตาราง Job 
คําอธิบาย ขอมูลตําแหนง 
คียหลัก Job_ID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Job_ID  tinyint 1 รหัสตําแหนง 1 
Job_Name  varchar 30 ช่ือตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

 
จากตาราง 4.6 แสดงตารางชื่อ  Job  ใชเก็บรายละเอียดขอมูลรหัสตําแหนงและชื่อตําแหนง

ของผูใชงานในระบบ เชนสาธารณสุขอําเภอ,นักวิชาการสาธารณสุข เปนตนโดยมี  Job_ID เปนคีย
หลัก ไมมีคียนอก มีความสัมพันธ แบบ  one to many  กับตาราง user 
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ตาราง 4.7 ตารางชื่อ Groupwork เก็บขอมูลกลุมงาน 
 
ช่ือตาราง Groupwork 
คําอธิบาย ขอมูลกลุมงานของผูใชระบบ 
คียหลัก Grp_ID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Grp_ID  int 4 รหัสกลุมงาน 1 
Grp_Name  varchar 60 ช่ือกลุมงาน กลุมงานอํานวยการ 
 

จากตาราง 4.7  แสดงตารางชื่อ  Groupwork  ใชเก็บขอมูล กลุมงานของผูใชระบบเชนกลุม
งานอํานวยการ   กลุมงานคุมครองสิทธิของประชาชน   กลุมงานพัฒนาและบริการทางวิชาการ  
เปนตน โดยมีคียหลัก คือ Grp_ID ไมมีคียนอก มีความสัมพันธ แบบ  one to many กับ ตาราง user 
 

ตาราง 4.8 ตารางชื่อ leave_info เก็บขอมูลใบลา 
 
ช่ือตาราง Leave_info 
คําอธิบาย ขอมูลการลา 
คียหลัก Leave_ID 
คียนอก User_ID, Con_User_ID, Pre_Con_User_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Leave_ID  int 4 รหัสใบลา 1 
L_ID  varchar 10 รหัสใบลาพรอมคีย 1Kf8G 
User_ID  varchar 3 ช่ือผูลา 46 
L_Day_Collect  int 4 มีวันลาสะสม 10 
L_Day_Thisyear  int 4 จํานวนวนัที่ลาไปแลวในปนี้ 4 
L_From  date 3 เร่ิมลาวันที ่ 01-01-2008 
L_TO  date 3 ลาถึงวันที่ 03-01-2008 

Contact  varchar  50 ระหวางลาตดิตอไดที ่
12 ม.7 ต.กลางเวียง 
อ.เวียงสา จ.นาน 
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ตาราง 4.8 ตารางชื่อ leave_info เก็บขอมูลใบลา(ตอ) 
 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Contact_Tel  varchar 50 เบอรโทรศัพท 0854494849 
L_Date  date 3 วันที่ในใบลา 1/1/08 
Contact_Ins_Name  varchar 50 ช่ือผูปฏิบัติงานแทน อานนท อัคร 
L_Cat  varchar 10 ประเภทการลา ลาปวย 

L_For  varchar  50 
ลาเพื่อ(สําหรับบันทึก
ขอความ) 

ไปรับปริญญา 

L_Goto  varchar 50 ลาเพื่อไปที่ไหน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Last_L_From  date 3 วันที่เร่ิมลาครั้งลาสุด 01-09-2007 
Last_L_To  date 3 ลาครั้งลาสุดถึงวันที ่ 01-10-2007 
Cancel_Because  varchar 50 ยกเลิกการลาเพราะ ไมสามารถเดินทางได 
Cancel_From  date 3 ยกเลิกตั้งแตวนัที่ 01-11-2007 
Cancel_To  date 3 ยกเลิกถึงวันที ่ 03-11-2007 
Cancel_Total  tinyint 1 จํานวนวนัที่ยกเลิกทั้งหมด 2 
L_Type  tinyint 1 ชนิดใบลา 3 

L_Because  varchar  50 ลากิจสวนตวัเนื่องจาก 
มีกิจธุระที่ตอง

ดําเนินการดวยตนเอง 
Office  varchar  50 สวนราชการ สถานีอนามัย 
Pre_Con  tinyint 1 ความเหน็ขั้นตน 1 
Pre_Con_Date  date 3 วันที่ความเหน็ขั้นตน 01-01-2008 
Pre_Con_User_ID  int 4 ผูที่ทําความเหน็ขั้นตน 33 
Con  tinyint 1 คําสั่งตอบกลับ 1 
Con_No_Because  varchar 50 ไมอนุญาตเพราะ มีงานราชการดวน 
Pre_Con_No_Because  varchar 50 ขั้นตนไมอนญุาตเพราะ มีงานราชการดวน 
Con_Date  date 3 วันที่ทําคําสั่ง 01-01-2008 
Con_User_ID  int 4 ผูทําคําสั่ง 24 
L_Stat  int 4 สถิติการลามาแลว 1 
L_Stat_Chk  int 4 ผูตรวจสอบสถิติ 45 
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ตาราง 4.8 ตารางชื่อ leave_info เก็บขอมูลใบลา(ตอ) 
 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
L_Stat_Date  date 3 วันที่ตรวจสอบสถิติ 01-01-2008 
L_Total  int 4 จํานวนวนัลาทั้งหมด 3 
Write_At  varchar  50 เขียนที ่ สถานีอนามัยวงัมวง 
L_Status  tinyint 1 สถานะใบลา 1 

L_where  varchar 25 ใบลาอยูที่ใคร 
อยูที่สาธารณสุข

อําเภอ 

First_Month_Sum  tinyint 1 
จํานวนวนัที่ลาในเดือนแรก
(กรณีลาขามเดือน) 

2 

Num  varchar 12 เลขที่ของบันทึกขอความ 100 
 
จากตาราง 4.8 แสดงตารางชื่อ Leave_info ใชเก็บรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการลาทั้งหมด

ตั้งแตเร่ิมเขียนใบลาจนถึงการไดรับการตอบกลับเกี่ยวกับการลา โดยมีรายละเอียดในการเก็บขอมูล
ดังนี้  คือ รหัสใบลา  ช่ือผูลา  วันลาสะสม  จํานวนวันที่ลาไปแลวในปนี้    เร่ิมลาตั้งวันที่ถึงวันที่  
ระหวางลาติดตอไดที่ไหน  เบอรโทรศัพท   วันที่ในใบลา  มอบหมายใหใครผูปฏิบัติงานแทน
ระหวางลา   ประเภทการลา   เหตุผลการลาเพื่อไปทําอะไรที่ไหน   ลาครั้งลาสุดวันที่ถึงวันที่  ยกเลิก
การลาเพราะอะไร   ยกเลิกตั้งแตวันที่ถึงวันที่จํานวนกี่วัน  สวนราชการที่สังกัด  ความเห็น
ผูบังคับบัญชาขั้นตน   วันที่ใหความเห็นขั้นตน  ผูที่ทําความเห็นขั้นตน  ไมอนุญาตเพราะอะไร 
วันที่ทําคําสั่ง  ผูทําคําสั่ง   การสถิติการลามาแลวกี่วัน  ผูตรวจสอบสถิติ  วันที่ตรวจสอบสถิติ
สถานะใบลาใบลาอยูที่ใคร   จํานวนวันที่ลาในเดือนแรก (กรณีลาขามเดือน)  เลขที่ของบันทึก
ขอความ โดยมี   คียหลัก คือ  Leave_ID คียนอกคือ User_ID, Con_User_ID, Pre_Con_User_ID  
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ตาราง 4.9 ตารางชื่อ msg  เก็บขอมูลขอความ 
 
ช่ือตาราง msg 
คําอธิบาย ขอมูลขอความ 
คียหลัก msgid 
คียนอก Doc_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
msgid  int 4 รหัสขอความ 1 
Grp_ID  tinyint 1 กลุมงาน 2 
msg_from  tinyint 1 ขอความจาก 46 
msg_date  date 3 วันที่ของขอความ 08-01-2008 

msg  text 65535 ขอความ 
สงหนังสือสรุปการ
ประชุมมาใหตามนี ้

msg_title  varchar 200 หัวขอ 
สงหนังสือสรุปการ

ประชุมมาให 
msg_status  tinyint 1 สถานะขอความ 1 
del_date  date 3 วันที่ลบ 01-01-2008 
dir  varchar 5 ไดเร็คเทอรี่ของหนังสือ MV0)f 
Doc_ID  int 4 เลขที่หนังสือ 1 
k  varchar 5 คียหนังสือ OKFvj 
msg_to  int 4 ขอความถึง 32 
 

จากตาราง 4.9 แสดงตารางชื่อ msg ใชเก็บรายละเอียดขอมูลขอความตางๆที่ติดตอส่ือสาร
ถึงกันของผูใชงานในระบบ โดยมีคียหลัก คือ msgid คียนอก คือ Doc_ID และมีความสัมพันธแบบ 
optional กับตาราง documentและ documentout  แบบ  one to many   
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ตาราง 4.10 ตารางชื่อ documentout เก็บขอมูลหนังสือออก 
 
ชื่อตาราง documentout 

คําอธิบาย ขอมูลหนังสือออก 

คียหลัก Doc_ID 

คียนอก Typedoc_ID, Grp_ownner_ID, Owner_ID, Uploader 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยาง 

Doc_ID  int 4 รหัส 1 

Doc_Num  int 4 รหัสหนังสือ 1 

Doc_Name  varchar 50 ช่ือหนังสือ สรุปการประชุม 

Typedoc_ID  varchar 2 ประเภทหนังสือ 1 

Doc_Registdate  date 3 วันที่ลงทะเบยีน 01-01-2008 

Use_Status  tinyint 1 สถานะหนังสอื 1 

Grp_ownner_ID  tinyint 1 กลุมงาน 1 

Owner_ID  tinyint 1 เจาของหนังสือ 46 

Doc_Expi  date 3 วันที่หมดอาย ุ 01-01-2008 

Doc_Date  date 3 วันที่ของหนังสือ 01-01-2008 

Filename  varchar 70 ช่ือไฟล สรุปการประชุม.pdf 

Dir  varchar 15 ไดเร็คเทอรี่ Do98FT8geo 

k  varchar 5 คียสําหรับเปด FO8ej 

Uploader  int 4 ผูลงทะเบียน 46 

Doc_Where  tinyint 1 เอกสารอยูที่ไหน 2 
 

จากตาราง 4.10 แสดงตารางชื่อ  documentout เก็บรายละเอียดขอมูลหนังสือออก เชน รหัส
หนังสือ,ช่ือหนังสือ  ประเภทหนังสือ  วันที่ลงทะเบียน  สถานะหนังสือ  กลุมงาน เจาของหนังสือ
วันที่หมดอายุ วันที่ของหนังสือ  ช่ือไฟล   ไดเร็คเทอรี่   คียสําหรับเปดหนังสือ  ผูลงทะเบียน
หนังสือถูกเก็บอยูที่ไหนโดยมี คียหลัก คือ Doc_ID  คียนอก คือ  Typedoc_ID, Grp_ownner_ID, 
Owner_ID, Uploader  
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 ตาราง 4.11 ตารางชื่อ document เก็บขอมูลหนังสือเขา 
 
ช่ือตาราง document 
คําอธิบาย เก็บขอมูลหนงัสือเขา 
คียหลัก Doc_ID 
คียนอก Typedoc_ID, Grp_ownner_ID, Uploader, Msg_Send 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Doc_ID  int 4 รหัส 1 
Doc_Name  varchar 50 ช่ือหนังสือ สรุปการประชุม 
Typedoc_ID  varchar 2 ประเภทหนังสือ การเงิน งบประมาณ 
Doc_Registdate  date 3 วันที่ลงทะเบยีนหนังสือ 01-01-2008 
Use_Status  tinyint 1 สถานะหนังสอื 1 
Grp_ownner_ID  tinyint 1 กลุมงาน 2 
Owner_ID  int 4 รหัสเจาของหนังสือ 46 
Doc_Expi  date 3 วันที่หนังสือหมดอาย ุ 01-01-2008 
Doc_Date  date 3 วันที่ในหนังสือ 01-01-2008 
Filename  varchar 70 ช่ือไฟล หนังสือ.pdf 
Dir  varchar 10 ไดเร็คเทอรี่ของหนังสือ Sp09Fig5Gh 
k  varchar 5 คียสําหรับเปดหนังสือ K49oF 
Uploader  int 4 ผูลงทะเบียน 46 
Know  tinyint 1 เพื่อทราบ 1 
Approve  tinyint 1 เพื่ออนุมัต ิ 1 
Allow  tinyint 1 เพื่ออนุญาต 1 
Command  tinyint 1 เพื่อส่ังการ 1 
Command_Other  varchar 50 ขอความที่ขอใหส่ังการ ขออนุมัติใชรถยนต 
Total  varchar 50 สรุปการสั่งการ เห็นชอบ 
Command_Other_Chk  tinyint 1 เลือกสั่งการอื่น ๆ หรือไม 1 
Command_Other_Msg  varchar 50 ขอความสั่งการอื่น ๆ ใหใชรถโดยสารแทน 
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ตาราง 4.11 ตารางชื่อ document เก็บขอมูลหนังสือเขา(ตอ) 
 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Command_From  int 4 ส่ังการจาก 46 
Command_Date  date 3 วันที่ส่ังการ 01-01-2008 
Do  tinyint 1 การปฏิบัติ 1 
Send_Date  date 3 วันที่สงหนงัสือ 01-01-2008 
Doc_Num  int 4 เลขที่หนังสือ 1 
Msg_Send  int 4 รหัสขอความที่สง 100 
 

จากตาราง 4.11  แสดงตารางชื่อ document ใชเก็บรายละเอียดขอมูลหนังสือเขาทั้งหมด ซ่ึง
ประกอบดวย  รหัส  ช่ือหนังสือ   ประเภทหนังสือ   วันที่ลงทะเบียนหนังสือ   สถานะหนังสือ   
กลุมงาน   รหัสเจาของหนังสือ  วันที่หนังสือหมดอายุ  วันที่ในหนังสือ  ช่ือไฟล ไดเร็คเทอรี่ของ
หนังสือ   คียสําหรับเปดหนังสือ   ผูลงทะเบียน  การเสนนอหนังสือเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ   เพื่อ
อนุญาต  เพื่อส่ังการ   ขอความที่ขอใหส่ังการ  สรุปการสั่งการ  เลือกสั่งการอื่นๆหรือไม   ขอความ
ส่ังการอื่นๆ   ส่ังการจาก   วันที่ส่ังการ   การปฏิบัติ   วันที่สงหนังสือ   เลขที่หนังสือ  รหัสขอความ
ที่สง โดยมี Doc_ID เปน คียหลัก มีคียนอกคือ  Typedoc_ID, Grp_ownner_ID, Uploader, 
Msg_Send  

 
ตาราง 4.12 ตารางชื่อ form เก็บขอมูลแบบฟอรม 

 

ช่ือตาราง form 
คําอธิบาย ขอมูลแบบฟอรม 
คียหลัก Form_ID 
คียนอก Form_Type 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Form_ID  int 4 รหัสแบบฟอรม 1 
Form_Name  varchar 50 ช่ือแบบฟอรม แบบฟอรมใบลา 
Form_Type  varchar 2 ประเภทของแบบฟอรม 2 
Filename  varchar 70 ช่ือไฟล แบบฟอรม.pdf 
Form_Date  date 3 วันที่เพิ่มแบบฟอรม 01-01-2008 
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 จากตาราง  4.18  แสดงตารางชื่อ  Form ใชเก็บรายละเอียดขอมูลแบบฟอรมทั้งหมดสําหรับ
ใหผูใชระบบสามารถดาวนโหลดมาใชงานได โดยมีรายละเอียดประกอบดวย รหัสแบบฟอรม  ช่ือ
แบบฟอรม  ประเภทของแบบฟอรม  ช่ือไฟล  วันที่เพิ่มแบบฟอรม มีคียหลัก คือ   Form_ID และ  
คีย-นอกเปน Form_Type  

 
ตาราง  4.13  ตารางชื่อ calendar เก็บขอมูลปฏิทินผูบรหิาร 

 
ช่ือตาราง calendar 
คําอธิบาย เก็บขอมูลปฏิทินผูบริหาร 
คียหลัก Calendar_ID 
คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Calendar_ID  int 4 รหัสกําหนดการ 1 
Even_Date  date 3 วันที่ของกําหนดการ 12-01-2008 
Even  varchar 50 กําหนดการ ประชุม 
 

จากตาราง 4.13 แสดงตารางชื่อ calendar ใชเก็บรายละเอียดขอมูลปฏิทินนัดหมายของ
ผูบริหาร โดย มีคียหลัก คือ Calendar_ID ไมมี คียนอก โดยผูใชระบบสามารถเรียกดูกําหนดการนัด
หมายของผูบริหารได เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
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ตาราง 4.14  ตารางชื่อ chk เก็บขอมูลสําหรับการตรวจสอบ 
 

ชื่อตาราง chk 

คําอธิบาย เก็บขอมูลสําหรับตรวจสอบ 

คียหลัก - 

คียนอก - 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Chk_ID  Tinyint 1 รหัส 1 

Chk_Doc_Num  int 4 ใชตรวจสอบเลขที่หนังสือเขา 10 

Chk_Docout_Num  int 4 ใชตรวจสอบเลขที่หนังสือออก 10 

Chk_Leave_Year  year 4 ใชตรวจสอบปที่ใชนับวนัลา 2008 

 
 จากตาราง 4.14  แสดงตารางชื่อ chk ใชเก็บรายละเอียดขอมูลสําหรับตรวจสอบโดยไมมี 
คียหลักและคยีนอก ใชประโยชนในการตรวจเช็คความถูกตองของระบบ เชน วนัที่,เดือน,ป เปนตน 
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4.2.2 การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล (Logical Database Design) 
 จากการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานของระบบดวยแผนภาพกระแสขอมูลแลว ยังจะตอง

วิเคราะหตอไปวา ขอมูลใดที่จะใชในระบบ  โดยใชแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
(Entity Relationship Diagram : ER Diagram) ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลที่
เกี่ยวของกับระบบได ดังรูป  4.9 

 
 

รูป 4.9  แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล Entity Relationship Diagram : ER Diagram 
จากรูป 4.9 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล Entity Relationship Diagram ที่ประกอบไป

ดวย เอนทิตี ตาง ๆ และสรุปความสัมพันธ ไดดังนี ้
1.ผูใช (User) 1 คน ประกอบดวยคุณสมบตัิ (Consist of) ไดเพยีง 1 อยางในแฟมขอมูล

Workgroup,Jobและ User_type 
2.ผูใช (User)หลายคนสามารถอาน (Read) จากแฟมขอมูล Msg ได 
3.ผูใช (User) หลายคนสามารถจะไดรับ (Get) แบบฟอรม จากแฟมขอมูลForm ได 
4.ผูใช (User) หลายคนสามารถเขียน (Write)ใบลาจากแฟมขอมูล Leave_info ได 
5.ผูใช (User) 1 คน สามารถลงทะเบียน (Register) หนังสอืเขาจากแฟมขอมูล Document 

ได 
6.ผูใช (User) หลายคน สามารถลงทะเบียน (Register) หนังสือออกจากแฟมขอมูล

Documentout ได 
7.ผูใช (User) 1 คน สามารถเพิ่ม (Add) แบบฟอรม จากแฟมขอมูล Form ได 
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8.ผูใช (User) 1 คน สามารถเพิ่ม (Add) ปฏิทินนัดหมายผูบริหาร จากแฟมขอมูล Calendar
ได 

9.ผูใช (User) หลายคน สามารถดู (Look) ปฏิทินนัดหมายผูบริหาร จากแฟมขอมูล
Calendarได 

10.หนังสือเขา 1 เร่ืองสามารถมีขอความไดมากกวา 1 ขอความได 
11. หนังสือออก 1 เร่ืองสามารถมีขอความไดมากกวา 1 ขอความได 
 

ผูศึกษาสามารถนําภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล Entity Relationship Diagram มา
เขียนเปนความสัมพันธของตารางในฐานขอมูลทั้งหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ดังแสดงในรูป 4.10  
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User

PK User_ID 

User_Name 
User_Lname 
Password 
User_typeID 
Username 
Reg_Date 
Grp_ID 
Job_ID 
User_Status 
Leave_Date 
Work_Date 
Leave_Otc 
Work_10_Years 

user_type

PK User_typeID 

User_type_Name 

msg

PK msgid

Grp_ID 
msg_from 
msg_date 
msg
msg_title 
msg_status 
del_date 
dir 
Doc_ID 
k 
msg_to 

Leave_info

PK Leave_ID 

L_ID 
User_ID 
L_Day_Collect 
L_Day_Thisyear 
L_From 
L_TO 
Contact 
Contact_Tel 
L_Date 
Contact_Ins_Name 
L_Cat 
L_For 
L_Goto 
Last_L_From 
Last_L_To 
Cancel_Because 
Cancel_From 
Cancel_To 
Cancel_Total 
L_Type 
L_Because 
Office
Pre_Con 
Pre_Con_Date 
Pre_Con_User_ID 
Con
Con_No_Because 
Pre_Con_No_Because 
Con_Date 
Con_User_ID 
L_Stat 
L_Stat_Chk 
L_Stat_Date 
L_Total 
Write_At 
L_Status 
L_where 
First_Month_Sum 
Num 

Job_ID

PK Job_ID 

Job_Name 

Groupwork

PK Grp_ID 

Grp_Name 

Form

PK Form_ID 

Form_Name 
Form_Type 
Filename
Form_Date 

documentout

PK Doc_ID 

Doc_Num 
Doc_Name 
Typedoc_ID 
Doc_Registdate 
Use_Status 
Grp_ownner_ID 
Owner_ID 
Doc_Expi 
Doc_Date 
Filename
Dir 
k 
Uploader 
Doc_Where 

document

PK Doc_ID 

Doc_Name 
Typedoc_ID 
Doc_Registdate 
Use_Status 
Grp_ownner_ID 
Owner_ID 
Doc_Expi 
Doc_Date 
Filename 
Dir 
k 
Uploader 
Know 
Approve 
Allow 
Command 
Command_Other 
Command_Other_Chk 
Command_Other_Msg 
Command_From 
Command_Date 
Do 
Send_Date 
Doc_Num 
Msg_Send 

chk

PK Chk_ID 

Chk_Doc_Num 
Chk_Docout_Num 
Chk_Leave_Year 

calendar

PK Calendar_ID 

Even_Date 
Even 

 
 

รูป 4.10  แสดงความสัมพนัธของตารางทัง้หมดของฐานขอมูล 
 


